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.1. Overgangsperioden fra kapitalisme til socialisme

22. KAPITEL

Hovedtrækkene ved overgangsperioden
Ira kapitalisme til socialisme
Den proletariske revolution og nødvendigheden af en over
gangsperiode fra kapitalisme til socialisme. Hele den kapitalisti
ske produktionsmådes og klassekampens udviklingsgang i det
borgerlige samfund fører uundgåeligt til, at socialismen revolu
tionært afløser kapitalismen. Som tidligere påvist får konflikten
mellem de tilvejebragte produktivkræfter og de borgerlige pro
duktionsforhold, der er blevet til lænker for disse produktivkraf
ter, en usædvanlig skarphed i imperialismens epoke. Den lov, al
produktionsforholdene skal svare til produktivkræfternes karak
ter, kræver, at de gamle borgerlige produktionsforhold afskaffes,
og at der skabes nye, socialistiske produktionsforhold. Heraf føl
ger, at den proletariske socialistiske revolution er objektivt nød
vendig.
Da det borgerlige og det socialistiske samfunds grundprincipper
er modsatte, og arbejdets og kapitalens interesser er uforligelige,
er det umuligt, at kapitalismen fredeligt kan »vokse ind i< socia
lismen, sådan som opportunisterne påstår. Overgangen fra kapita
lisme til socialisme kan kun ske gennem den proletariske revolu
tion og proletariatets diktatur. Proletariatet er pa grund af sin
økonomiske stilling den eneste klasse, der er i stand til at skare
alle arbejdende omkring sig med det formål at styrte kapitalismen
og sikre socialismens sejr.
Den proletariske revolution adskiller sig principielt fra alle
forudgående revolutioner. Ved overgangen fra slavesamfundet til
feudalismen og fra feudalismen til det kapitalistiske system blev
den ene form for privatejendom afløst af den anden, nogle ud
bytteres magt erstattet med andre udbytteres magt. Da alle sam
fundsformationer med udbytterkarakter havde et grundlag af
samme type, nemlig privateje af produktionsmidlerne, modnedes

den nye økonomiske formation gradvist i den gamle produktions
mådes skod. Nar den borgerlige revolution begynder, findes der
altsa almindeligvis mere eller mindre færdige former for den ka
pitalistiske formation, former, som er vokset trem og modnet alle
rede i feudalismens skod. Den borgerlige revolutions hovedopgave
reduceres til bourgeoisiets magtovertagelse for at bringe denne
magt i overensstemmelse med den forhåndenværende kapitalisti
ske økonomi. Den borgerlige revolution slutter almindeligvis med
denne magtovertagelse.
Den proletariske revolution stiller sig som mål at erstatte privat
eje af produktionsmidlerne med fælleseje og at afskaffe enhver
form for menneskets udbytning af mennesket. Den forefinder
ingen færdige former af nogen art for en socialistisk økonomi.
Den socialistiske formation, der hviler pa fælleseje af produk
tionsmidlerne, kan ikke gro frem i det borgerlige samfund, som
hviler pa privateje. Den proletariske revolution har til opgave
efter oprettelsen at proletariatets magt at opbygge den nye socia
listiske økonomi.
Arbejderklassens erobring af magten er kun begyndelsen til
den proletariske revolution, og magten anvendes som løftestang
ved omdannelsen af den gamle økonomi og organiseringen af den
nye.
Når det socialistiske system skal afløse det kapitalistiske, kræ
ves der derfor i Inert enkelt land en særlig overgangsperiode, som
omfatter en hel historisk epoke: »Mellem det kapitalistiske og
det kommunistiske samfund ligger den periode, hvor det ene sam
fund revolutionært omformes til det andet. Dertil svarer også en
politisk overgangsperiode, under hvilken staten ikke kan være
andet end proletariatets revolutionære diktatur.<*)
Overgangsperioden fra kapitalisme til socialisme begynder med
oprettelsen af proletariatets magt og afsluttes med opbygningen
af socialismen det kommunistiske samfunds første fase. Under
denne overgangsperiode fjernes den gamle kapitalistiske basis
i det land, som gennemfører den proletariske revolution, der til
vejebringes en ny socialistisk basis, og den udvikling af produk
tivkrafterne sikres, som er nødvendig for socialismens sejr. I
overgangsperioden ma proletariatet hærde sig som den kraft, der
er i stand til al styre landet, opbygge det socialistiske samfund
og genopdrage de småborgerlige masser i socialismens ånd.
*) Kurt Marx, Kritik af (iotlia-programmel. se Karl Marx og Friedrich Engels:
Udvalgte Skrifter, l»d. II, s. 25, Forlaget Tiden 1952.

Ud Ira Marx’ og Engels’ grundsætninger skabte Lenin en hel
støbt kere om overgangsperioden fra kapitalisme til socialisme
og om proletariatets diktatur og rustede arbejderklassen, alle ar
bejdende, med videnskabelig viden om vejene til socialismens op
bygning.
Den proletariske revolution sejrede først i Rusland. I Rusland
havde kapitalismen nået et udviklingsniveau, som var tilstrække
ligt for den proletariske revolutions sejr. Tilmed var Rusland et
knudepunkt for alle imperialismens modsigelser, hvad der i høj
grad fremskyndede proletariatets revolutionering og bondemas
sernes samling omkring proletariatet. Med det kommunistiske
parti i spidsen, væbnet med Lenins teori for den socialistiske re
volution, i forbund med de fattige bønder styrtede Ruslands prole
tariat i oktober 1917 kapitalisternes og godsejernes magt og op
rettede sit diktatur. Den store socialistiske Oktoberrevolution ha
nede for første gang i menneskehedens historie vej for socialismen
og gav et eksempel på, hvordan den proletariske revolution i ho
vedtrækkene må være i et hvilket som helst land. Samtidigt har
den socialistiske revolution i ethvert land, der er udskilt af impe
rialismens system, uundgåeligt sine særlige træk, der skyldes det
givne lands konkrete, historiske udviklingsbetingelser og den
internationale situation.
Lenin opdagede og begrundede videnskabeligt, at under be
stemte historiske betingelser er en ikke-kapitalistisk udviklingsvej
mulig for lande, som er samfundsøkonomisk efterblevne. Når disse
lande har kastet imperialismens åg af sig, kan de med bistand
fra de fremskredne lande, hvor den proletariske revolution har
sejret, undgå kapitalismens langvarige og pinefulde udviklings
proces og gradvis, uden at passere det kapitalistiske stadium, over
gå til socialismens opbygning.
Proletariatets diktatur som redskab for opbygningen af den
socialistiske økonomi. Da det er den proletariske revolutions op
gave at afskaffe al udbytning, må den nødvendigvis sønderbryde
det gamle statsapparat, hvis opgave er at undertrykke de arbej
dende masser. Den proletariske revolution skaber en stut af ny
type — proletariatets diktatur. Uden proletariatets diktatur som
politisk overbygning vil den økonomiske befrielse af de arbejden
de og overgangen fra den kapitalistiske til den socialistiske pro
duktionsmåde være umulig.
Proletariatets diktatur er arbejderklassens statslige ledelse af
samfundet. I alle sine tidligere former havde staten undertrykt
det udbyttede flertal i udbyttermindretallets interesse. Proletaria

teis diktatur undertrykker udbyttermindretallet i det arbejdende
flertals interesse.
Proletariatets diktatur er et sandt demokrati; det er udtryk
' for de arbejdendes vitale interesser. Under proletariatets diktatur
bliver de arbejdende lor tørste gang i historien herre i deres eget
land. Medens de borgerlige revolutioner, der befæstede den nye,
kapitalistiske udbytningsform, ikke formåede at skare de arbej
dende og udbyttede masser om bourgeoisiet i noget tidsrum af be
tydning, så kan og må den proletariske revolution, der gør ende
på al udbytning, forbinde disse masser med proletariatet i et va
rigt forbund. Arbejderklassens forbund med bønderne under ar
bejderklassens ledelse og rettet mod de udbyttende klasser er det
proletariske diktaturs højeste princip. Uden dette forbund er det
umuligt at befæste proletariatets magt og opbygge den socialisti
ske økonomi.
Proletariatets diktatur er en fortsættelse under nye betingelser
og i nye former af proletariatets klassekamp mod udbytterne in
denfor landets grænser og mod den kapitalistiske omkredsnings
aggressive kræfter. »Proletariatets diktatur er en hårdnakket,
blodig og ublodig, voldelig og fredelig, militær og økonomisk, pæ
dagogisk og administrativ kamp mod det gamle samfunds kræf
ter og traditioner.«1)
1 overensstemmelse med de opgaver, der er forbundet med so
cialismens opbygning, har proletariatets diktatur tre grundlæg
gende sider. Det indebærer, at proletariatet udnytter magten for
det første til at undertrykke udbytterne, forsvare landet og styrke
forbindelserne med proletarerne i andre lande; for det andet til
definitivt at løsrive de arbejdende og udbyttede masser fra bour
geoisiet, styrke proletariatets forbund med disse masser og trække
dem ind i det socialistiske opbygningsarbejde; for det tredie til
at bygge det nye, socialistiske samfund.
Proletariatets diktatur som politisk overbygning kommer til
verden, fordi samfundet har et modnet økonomisk behov for over
gangen fra kapitalisme til socialisme. Men nar proletariatets dikta
tur har set dagens lys, bliver det selv til en mægtig kraft som red
skab for opbygningen af den socialistiske økonomi. Det hjælper
aktivt sin socialistiske basis med at få form og styrke, det sikrer
afskaffelsen af den gamle, kapitalistiske basis, det sikrer, at de
socialistiske økonomiske former sejrer over de kapitalistiske.
*) V. 1 Lenin, Badikalismen«, Kommunismens Børnesygdom, se Udvalgte
Værker txl 11, s. 149, Forlaget Tiden 1948.

i)e socialistiske økonomiske former kan ikke opstå og udvikle
sig spontant, af sig selv. De opstår og udvikler sig som følge af
den proletariske slats planmæssige virksomhed og de arbejdende
massers skabende aktivitet.
Når den proletariske stat kan løse sin opgave, at skabe en ny
basis, skyldes det alene, at den støtter sig på den objektive øko
nomiske lov, der siger, at produktionsforholdene skal svare til
produktivkræfternes karakter, og pa de nye økonomiske love, der
opstar pa grundlag af de nye økonomiske forhold. Proletariatets
diktatur sikrer, at der skabes en samfundsmæssig organisation af
arbejdet, lom er af en højere type end kapitalismen. Heri ligger
hovedkilden til det socialistiske systems styrke og dets sejr over
del kapitalistiske system.
Den proletariske stats former kan være forskellige. »Overgan
gen fra kapitalismen til kommunismen må naturligvis frembringe
en uhyre rigdom og mangfoldighed af politiske former, men det
væsentlige vil ubetinget stadig være delte ene: Proletariatets dikta
*
tur.
1) Denne grundsætning i marxismen- leninismen er fuldtud
blevet bekræftet savel af de historiske erfaringer i Sovjetunionen,
hvor den af Lenin opdagede form for proletariatets diktatur, sov
jetmagten, blev etableret, som af senere historiske erfaringer i
lande, hvor proletariatets diktatur eksisterer i form af folke
demokratiet.
Hele den planmæssige opbygning af den socialistiske økonomi
ledes i proletariatets diktaturs lande af de kommunistiske partier
(arbejderpartier). Disse partier, som er rustede med marxismen—
leninismens teori, med kendskab til lovene for samfundets øko
nomiske udvikling, organiserer og leder folkemasserne ved los
ningen af den socialistiske opbygnings opgaver.
Socialistisk nationalisering. Kapitalismens udvikling gjorde
det økonomisk muligt og nødvendigt at gøre den maskinelle stor
industri, den mekaniserede transport, bankerne etc. til socialistisk
fællesejendom. Derfor gennemfører den proletariske stat allerede
i overgangsperiodens begyndelse en nationalisering af den kapitalistiske storproduktion og fratager derved kapitalisterne den her
skende stilling i del økonomiske liv.
Den socialistiske nationalisering betyder den proletariske magts
revolutionære inddragelse af de udbyttende klassers ejendom og
dens forvandling til statslig, socialistisk ejendom, til folkeeje. Den
i) V. 1. Lenin, Staten og Revolutionen, se L'dsalgle Værker, bd. S, s. 10, For
laget Tiden 1948.

socialistiske nationalisering fører til fjernelse af kapitalismens
grundlæggende modsigelse, modsigelsen mellem produktionens
samfundsmæssige karakter og tilegnelsens privatkapitalistiske
form.
Afgørende betydning for den socialistiske opbygning har na
tionaliseringen af storindustrien, der er folkehusholdningens le
dende gren. Jævnsides hermed nationaliseres bankerne, jernbane
transporten, handelsflåden og kommunikationsmidlerne, de store
virksomheder indenfor den indenlandske handel, ligesom uden
rigshandelen nationaliseres. Ved bankernes nationalisering mister
bourgeoisiet et af de vigtigste redskaber for sit økonomiske herre
domme, medens den proletariske stat erhverver et centraliseret og
forgrenet økonomisk apparat, der udnyttes til socialismens op
bygning, efter at det er blevet omdannet på revolutionær vis. Na
tionaliseringen af udenrigshandelen er en nødvendig betingelse for
at skaffe det land, som bygger socialismen, økonomisk selvstæn
dighed og uafhængighed af den kapitalistiske verden.
Den socialistiske nationalisering berøver for det første kapita
listerne produktionsmidlerne og ophæver derved bourgeoisiets
økonomiske herredømme i landet. For det andet skaffer den pro
letariatets diktatur et økonomisk grundlag, idet den overgiver
folkehusholdningens dominerende positioner, d. v. s. det økonomi
ske livs ledende grene, til det arbejdende folk. Indenfor disse grene
fæstnes fællesejet af produktionsmidlerne som grundlaget for de
socialistiske produktionsforhold.
Da det er tvingende nødvendigt at likvidere resterne af feuda
lismen. godsejernes jordbesiddelse, der for længst har overlevet
sig selv, gennemfører den proletariske stat en øjeblikkelig kon
fiskation af de store jordbesidderes jord og deres bedrifter med
husdyr og inventar. Størsteparten af den konfiskerede jord bli
ver overdraget til de arbejdende bønder. På en vis. mindre del
af den konfiskerede jord oprettes store statslige landbrugsbedrif
ter.
En af de vigtigste forholdsregler, den socialistiske revolution
gennemfører, er jordens nationalisering, d. v. s. ophævelse af pri
vateje af jorden og dens overgivelse i den proletariske stats eje.
Spørgsmålet om metoder og frister for nationaliseringen af al
jord afgøres af den proletariske magt ud fra de konkrete betin
gelser i hvert enkelt land. I Rusland, hvor bøndernes traditioner
for privateje af jorden var svagere end i Vesten, gennemførte
sovjefmagten allerede ved selve revolutionens begyndelse, i over
ensstemmelse med bondemassernes krav, en nationalisering af

al jord. Dermed bortfaldt den absolute jordrente. Som de forsle
i historien modtog de sovjetiske bønder jord af den proletariske
revolution til vederlagsfri brug. I de lande, hvor smabønderne i en
lang periode har haft jorden i privateje, og hvor bøndernes tra
ditioner for privateje af jorden derfor er stærkere, gennemfører
arbejderklassen ikke en nationalisering af al jord ved revolutio
nens begyndelse, efter at den er kommet til magten. I disse lande
nationaliseres kun en del af den jord, som er blevet konfiskeret fra
de store jordbesiddere, og den danner el statsligt fond; størstepar
ten af den konfiskerede jord overgår derimod i bøndernes privat
eje. Spørgsmålet om nationalisering af al jord løses i praksis under
udviklingen af landbrugets socialistiske omdannelse og opbyg
ning.
Under den store socialistiske Oktoberrevolution, der knuste
bourgeoisiets statsapparat, nationaliserede sovjetmagten allerede
i de første måneder uden erstatning godsejernes og storkapitali
sternes produktionsmidler og øvrige rigdomme.
Den 26. oktober (8. november) 1917 udstedtes dekretet om jorden. Gods
ejernes. bourgeoisiets, tsarfamiliens, kirkernes og klostrenes jord blev konfi
skeret. beslaglagt uden erstatning. Den private ejendomsret til jord blev af
skaffet for evigt. Al jord med dens undergrund, skove og vande blev stats
ejendom (folkeeje). Det blev forbudt at købe eller sælge jord. Bønderne fik
til vederlagsfri brug mere end 165 millioner ha ny jord foruden den jord, de
havde dyrket før revolutionen, og de blev fri for at betale forpagtningsafgifter
til godsejerne og for udgifter til køb af jord, ialt et beløb over 700 millioner
guldrubler pr. år. Jordens nationalisering var grundlaget for ophævelsen af
godsejerklassen. Den betød, at feudalismens rester blev rykket op med rode.
På denne måde tilendebragte den socialistiske revolution så at sige i forbi
farten løsningen af den borgerlig-demokratiske revolutions opgaver. Jordens
nationalisering skabte i sig selv endnu ikke socialistiske produktionsforhold
på landet, da der på den jord, som var blevet folkeeje, fortsat blev drevet
privatbrug. Men den havde stor betydning for den socialistiske opbygning.
Jordens nationalisering styrkede den økonomiske basis for proletariatets dik
tatur og forbedrede de arbejdende bønders økonomiske stilling. I det videre
forlob gjorde den bøndernes overgang lil den socialistiske udviklingsvej
lettere.
Som overgangsforanstaltning til den omfattende nationalisering af de kapi
talistiske foretagender og for at gennemføre en vis regulering af deres virk
somhed oprettede sovjetmagten arbejderkontrollen, d. v. s. en kontrol, som
disse virksomheders arbejdere udovede med produktion, handel og finanser.
I december 1917 gennemførtes bankernes nationalisering. Sovjetmagten annul
lerede alle de lån, som både tsarregeringen og den provisoriske regering havde
modtaget af såvel udenlandske som indenlandske kapitalister. Udenrigshande
len blev erklæret for statsmonopol, ind- og udførsel blev taget ud af de pri
vates hænder og overdraget lil statens organer. Det udenrigshandelsmonopol,
sovjetmagten indførte, var en barriere, en sikker beskyttelse af landet mod

økonomisk aggression fra imperialisternes side, som stræbte efter at trælbinde
det og gore det til en koloni. Jernbanerne, kommunikationsmidlerne, so- og
flod-handelsflåden blev folkeeje. I stadig større udstrækning gennem/orte
sovjetmagten en nationalisering af industrivirksomhederne gennem konfiska1ion uden erstatning. I juni 1918 proklameredes nationalisering af storvirk
somhederne indenfor alle industrigrene.

Nationaliseringen af storindustrien, bankerne, transporten og
udenrigshandelen betød, at sovjetmagten havde brudt bourgeoi
siets økonomiske magt og sat sig i besiddelse af folkehusholdnin
gens dominerende positioner.
I de nationaliserede virksomheder blev de kapitalistiske produk
tionsforhold erstattet med socialistiske. Produktionsmidlerne, der
gik over til samfundseje, ophørte med at være kapital. Menneskets
udbytning af mennesket blev lilintetgjort. Der blev indført en ny,
en socialistisk arbejdsdisciplin. Blandt arbejderne begyndte der
at opstå en socialistisk kappestrid. Gradvis fæstnedes de socialisti
ske principper for produktionens ledelse, som forener enkeltmandsledelse med massernes skabende aktivitet.
Samtidig med, at sovjetmagten overvandt bourgeoisiets mod
stand og de borgerlige specialisters skadegørervirksomhed og sa
botage, gik den under sejg kamp mod det småborgerlige anarki
i lag med at organisere en landsomfattende regnskabsføring og
kontrol med produktionen og produkternes fordeling.
I)e økonomiske formationer og klasserne i overgangsperioden.
Arbejderklassens forbund med bønderne. På grundlag af natio
naliseringen af storindustrien, transportvæsnet, bankerne m, v. op
står den socialistiske økonomiske formation. Foruden den socia
listiske formation, der beror på fælleseje af produktionsmidlerne,
findes der endnu i overgangsperioden formationer (d. v. s. former
for økonomi), der er nedarvet fra fortiden og beror pa privateje
af produktionsmidlerne. Det betyder, at det økonomiske liv i over
gangsperioden er delt i flere formationer.
Som påvist af Lenin fandtes der i Sovjetunionen under over
gangsperioden følgende fem økonomiske formationer: 1) det pa
triarkalske bondebrug, 2) den lille vareproduktion, 3) privatkapi
talismen, 4) statskapitalismen og 5) den socialistiske formation.
Det patriarkalske boiulebrug, baseret på personligt arbejde, var
småbrug med næsten udelukkende naturaløkonomi, d. v. s. at
produkterne produceredes i altovervejende grad til eget forbrug.
Den lille vareproduktion var en bedriftsform, som beroede på
personligt arbejde og mere eller mindre var forbundet med mar
kedet. Det drejede sig fortrinsvis om middelbondebrugenc, som

producerede hovedparten af salgskornet, og tillige om de hjemmehåndværkere, der ikke beskæftigede lønarbejdere. Den lille
vareproduktion omfattede i et længere tidsrum af overgangsperio
den hovedparten af landets befolkning.
Privatkapitalismen var repræsenteret af den talmæssigt største
udbytterklasse — storbønderne (kulakkerne), ejerne af de ikke
nationaliserede, hovedsagelig små og mellemstore kapitalistiske
industriforetagender, og desuden de handlende. 1 de kapitalistiske
bedrifter blev der anvendt lønarbejde; arbejdskraften var fortsat
en vare; der eksisterede udbytningsforhold og merværdi.
Statskapitalismen eksisterede hovedsageligt i form af konces
sioner, som sovjetmagien havde overdraget til udenlandske kapi
talister, og i form af nogle statsejede virksomheder, som var forpagtet ud til kapitalister. Statskapitalisme under proletariatets dik
tatur er væsensforskellig fra statskapitalisme under bourgeoisiets
herredømme. Under proletariatets diktatur er statskapitalismen
en økonomisk formation, som den proletariske statsmagt sætter
strenge grænser for og udnytter i sin kamp mod det småborgerlige
anarki, til gavn for den socialistiske opbvgning. I USSRs økonomi
ske liv indtog statskapitalismen en meget ubetydelig plads.
Den socialistiske formation omfattede for det første de fa
brikker, værker, transportmidler, banker, statsbrug, handelsfore
tagender og andre virksomheder, der var i sovjetstatens hænder,
og for det andet kooperationen — brugsforeninger, indkøbsforenin
ger, kooperative lånekasser, kooperative produktionssammenslut
ninger, deriblandt disses højeste form, kolhozer. Grundlaget for
den socialistiske formation var den maskinelle storindustri. Den
socialistiske formation, der er en højere type økonomi end alle
andre formationer, begyndte allerede i begyndelsen af overgangs
perioden at spille den ledende rolle i landets økonomiske liv.
I den socialistiske sektor af økonomien er arbejdskraften op
hørt med at være en vare, arbejdet har mistet sin karakter af løn
arbejde og er blevet til arbejde for sig selv og for sit samfund.
Merværdien er faldet væk. Gradvis sker der en overgang til
planlægning af de nationaliserede virksomheders arbejde, først
inden for brancher, dernæst inden for den statslige sektor soin
helhed. Da produktionsmidlerne nu var socialistisk ejendom, til
faldt de produkter, som blev fremstillet på de statslige virksom
heder, ikke længere kapitalisterne, men staten, d. v. s. hele det
arbejdende folk.
De fem formationer behøver ikke nødvendigvis at være til
stede i ethvert land, som opbygger socialismen. Som Lenin påpe

gede, og som det nu er blevet bekræftet af den historiske erfaring,
findes der i ethvert land under overgangsperioden fra kapitalisme
lil socialisme følgende hovedformer for samfundsøkonomien: so
cialisme, lille vareproduktion og kapitalisme. Til disse former for
Samfundsøkonomi svarer klasserne: arbejderklassen, småborger
skabet (især bønderne) og bourgeoisiet. Hovedtrækkene i økono
mien, forholdet mellem klasserne og følgelig også grundpillerne
i den økonomiske politik, som proletariatets diktatur fører under
overgangsperioden, er fælles for alle lande, hvad der ikke udeluk
ker, men forudsætter, at hver enkelt land har sine særlige træk.
1 overgangsperioden er klassernes stilling ændret radikalt i for
hold til deres stilling under kapitalismen.
Arbejderklassen er ikke længere, som under kapitalismen, en
undertrykt klasse, men er den herskende klasse, der har magten i
hænde og sammen med hele den arbejdende befolkning råder
over de produktionsmidler, staten har gjort til samfundseje. Ar
bejderklassens materielle stilling forbedres uafbrudt og dens kul
tureile niveau vokser.
Bønderne, fattigbøndernes og middelbøndernes masser, får jord
af den socialistiske stat, den befrier dem fra godsejernes åg, for
svarer dem mod storbønderne og yder dem alsidig økonomisk og
kulturel bistand. Som følge af Oktoberrevolutionen og den bi
stand, sovjetmagten gav, producerede middelbonderne og fattig
bønderne allerede i 1926—27 over 65 millioner Ions korn, medens
de før revolutionen kun producerede 40 millioner tons om året.
Bøndernes lille vareproduktion avler uundgåeligt kapitalisti
ske elementer. Der sker en klassemæssig lagdeling af bønderne
i fattigbønder og storbønder. Men dit ferentieringsprocessen blandt
bønderne har en anden karakter i overgangsperioden end under
kapitalismen. Under kapitalismens forhold på landet vokser an
tallet af fattigbønder og storbønder medens antallet af middel
bønder mindskes, den store mængde af dem forarmes og øger
fattigbøndernes og proletariatets skarer. I USSR skete der i over
gangsperioden, inden bøndernes hovedmasse endnu havde be
trådt socialismens vej, en forøgelse af middelbøndernes antal og
relative betydning, medens antallet af fattigbønder mindskedes,
idet en del af dem hævede sig op til middelbøndernes niveau; sam
tidigt voksede storbøndernes antal i langt mindre grad end under
kapitalismen. Middelbonden blev landbrugets centrale skikkelse.
Efter Oktoberrevolutionen, allerede i 1918, var middelbonderne de frem
herskende blandl bønderne. Det skyldtes, at bønderne havde fået gratis jord
og en del af godsejernes kvæg og inventar. I 1918 blev der gennemført en

delvis ekspropriation af slorbønderne, som man fratog 50 millioner ha jord,
der blev overgivet til fattig- og middelbønderne. 1 1928—29 var bondebrugene
fordelt således: 35 % tilhorle fattigbonderne, 60 % middelbonderne og 1—5 %
storbønderne.

I sin politik overfor bønderne under overgangsperioden blev
sovjet magten ledet efter Lenins formel: et fast forbund med middelbonden, støtte sig på fattigbønderne, uforsonlig kamp mod
storbonden. Lenin fremhæver, at arbejderklassen, som leder bøn
derne, altid må skelne mellem to sider af bonden
slideren og
privatbesidderen.
Middelbonden er spaltet af væsen — som slider hælder han
til proletariatet, som lille besidder til bourgeoisiet. Bade bourgeoi
siet og proletariatet søger at få middelbøndernes masser over på
sin side. Herved appellerer arbejderklassen til bondens vitale in
teresser som slider, medens bourgeoisiet forsøger at udnytte bon
dens interesser som privatbesidder. I overgangsperioden, især så
længe bønderne baserer deres eksistens på privatejendom og lille
vareproduktion, findes der mellem arbejderklassen og bønderne
visse ikke-antagonistiske modsætninger, f. eks. med hensyn til pri
ser og skatternes størrelse. Men disse modsætninger er ikke funda
mentale. 1 de fundamentale spørgsmål falder arbejderklassens
interesser sammen med de arbejdende bondemassers — for begge
klasser er det af vital interesse, at udbytningen afskaffes og social
ismen sejrer. Heri består grundlaget for det faste forbund mellem
de to venskabelige klasser, arbejderklassen og bønderne.
Arbejderklassens forbund med bønderne under arbejderklas
sens ledelse er det princip, der ligger til grund for den socialisti
ske opbygning. »Den vigtigste politiske opgave for partiet,« hed
det i beslutningen fra RKP(b)s 12. kongres, »som bestemmer hele
revolutionens udfald, er med største opmærksomhed og omhu at
beskytte og udvikle arbejderklassens forbund med bønderne.«1)
Arbejderklassens faste forbund med bønderne er den nødvenvendige betingelse for, at der består de rette økonomiske relatio
ner mellem by og land, mellem industri og landbrug, at landbru
get går fremad og omformes socialistisk, hun på grundlag af ar
bejderklassens forbund med bønderne kan man sikre tilintetgørel
sen af de kapitalistiske økonomiske former og socialismens sejr.
i) Resolution vedtaget af RKP(b)s 12. kongres, se »SUKP i resolutioner og
beslutninger fra kongresser, konferencer og centralkomitémøder«, 1. del,
s. 682—683, Moskva 1953.

Arbejderklassen og bønderne er de grundlæggende klasser i
overgangsperioden.
bourgeoisiet er ikke længere en af samfundets hovedklasser,
efter at det har tabt magten og de væsentlige produktionsmidler.
Storkapitalisterne og en betydelig del af byernes middelbourgeoisi
mister produktionsmidlerne i begyndelsen af overgangsperioden.
Men derefter er der stadig en del af bybourgeoisiet tilbage, og
også af landbourgeoisiet, storbønderne. Bourgeoisiet bevarer fort
sat en betydelig styrke i en række ar af overgangsperioden. Dette
skyldes, at der ud af den lille vareøkonomi uundgåeligt og spon
tant opstår kapitalistiske elementer, og at det er umuligt straks
i alle grene af det økonomiske liv at erstatte den kapitalistiske
økonomi med en socialistisk. Selv efter at bourgeoisiet har mistet
sit herredømme, bevarer det i større eller mindre grad pengemæs
sige og materielle hjælpekilder og forbindelser med betydelige lag
blandt de gamle specialister. Det finder støtte hos den interna
tionale kapital.
Hovedmodsætningen i overgangsperiodens økonomi er modsæt
ningen mellem den netop opståede, men i den første tid endnu
svage socialisme, som ejer fremtiden, og den styrtede, men i be
gyndelsen endnu stærke kapitalisme, der har sine rødder i den
lille vareproduktion og repræsenterer fortiden. På alle områder af
det økonomiske liv udfolder der sig i overgangsperioden en kamp
mellem socialismen og kapitalismen efter principet: »Hvem slår
hvem«. Mellem på den ene side arbejderklassen og hovedmassen
af bønderne og på den anden side bourgeoisiet findes der anta
gonistiske, uforsonlige modsætninger. 1 overgangsperioden gen
nemfører den proletariske stat til at begynde med en politik, der
går ud på at begrænse og fortrænge de kapitalistiske elementer, og
sidenhen en politik, som har deres fuldstændige fjernelse til mal.
For overgangsperioden er det en lovmæssig foreteelse, at prole
tariatet og de øvrige arbejdende masser fører en skærpet klasse
kamp mod bourgeoisiet, hvis modstand tager til, efterhånden som
den socialistiske opbygning kommer til udfoldelse.
Socialismens økonomiske loves opståen. Eftersom den socia
listiske sektor havde bemægtiget sig de dominerende positioner i
Sovjetunionens økonomiske liv, mistede de kapitalistiske økono
miske former og deres udviklingslove allerede i overgangsperio
dens begyndelse deres herskende stilling i folkehusholdningen.
Folkehusholdningens udvikling blev ikke længere bestemt af den
moderne kapitalismes økonomiske grundlov. Merværdilovens vir

keområde sirakle sig kun lil de kapitalistiske virksomhedsformer
og blev mere og mere begrænset.
På grundlag af de nye økonomiske betingelser opstod nye øko
nomiske love, der er særegne for de socialistiske produktionsfor
hold, og som gradvis øgede deres virkeområde.
Den socialistiske formations dannelse og udvikling medfører,
at socialismens økonomiske grundlov, som bestemmer produktio
nens nye mål, opstår og gradvis begynder at virke. I den socialisti
ske sektor bliver der ikke produceret for at indvinde kapitalistisk
profit, men for at tilfredsstille den arbejdende befolknings mate
rielle og kulturelle behov, for at opbygge socialismen. Efterhånden
som de socialistiske produktionsforhold styrkedes og udvikledes,
blev der i stadig højere grad skabt betingelser for at nå dette mål
ved hjælp af industriens uafbrudte og stærke vækst og indførelse
af fremskreden teknik over en bred front.
I landets økonomiske liv fandtes der jævnsides med den sociali
stiske sektor en lille-vareøkonomi-sektor og en kapitalistisk sek
tor. Spørgsmålet »hvem slår hvem« var endnu ikke afgjort. Derfor
havde socialismens økonomiske grundlov et begrænset virkeom
råde. Den virkede indenfor den socialistiske formations rammer.
Men da den socialistiske formation spillede en ledende rolle og
dens relative betydning i landets økonomi uafbrudt steg, øvede
socialismens økonomiske grundlov en stadig voksende indflydelse
på hele folkehusholdningens udvikling.
Sovjetstaten støttede sig på denne lov i sin økonomiske poli
tik og udviklede den socialistiske produktion, indførte en frem
skreden teknik i alle produktionsgrene og tilstræbte en systema
tisk forøgelse af den arbejdende befolknings levevilkår i det om
fang, som det var muligt under overgangsperiodens vanskelige
forhold.
Samfundsejendommen forenede virksomhederne i den sociali
stiske sektor og gjorde det nødvendigt og muligt at udvikle den
planmæssigt. På basis af de socialistiske produktionsforhold op
stod under overgangsperioden loven om folkehusholdningens
planmæssige (proportionelle) udvikling, som gradvis begyndte at
virke. Denne lov krævede en planmæssig ledelse af den økono
miske virksomhed og en planmæssig fastsættelse af sådanne pro
portioner mellem de økonomiske brancher, som var nødven
dige for socialismens sejr og for at tilfredsstille samfundets vok
sende behov. I begyndelsen var denne nye lovs virkeområde snæ
vert, eftersom den socialistiske formation omfattede den mindste
del af folkehusholdningen, og sovjetmagten kun lige var begyndt

al mestre planlægningsarbejdet. Men efterhånden som den socia
listiske formation udviklede sig, mistede loven om konkurrence
og anarki i produktionen sin gyldighed, og der blev et stadig
større virkefelt for loven om folkehusholdningens planmæssige
udvikling.
Inden for den socialistiske formation ophørte loven om arbejds
kraftens værdi at virke. På grundlag af de nye produktionsforhold
opstod her den lov, at fordelingen sker efter arbejdsydelse, og
denne lov begyndte at virke. Ifølge denne lov skal enhver arbej
dende modtage et vederlag, der svarer til det af ham præsterede
arbejde.
Alt dette betød en gennemgribende forandring af betingelserne
for værdilovens virken. Eftersom vareproduktion og omsætning
fortsat eksisterede, bevaredes også værdiloven. Men eftersom de
vigtigste produktionsmidler var overgået til samfundseje, blev
vareproduktionens og værdilovens omrade stadig mere begræn
set, og deres rolle blev principielt en anden end under kapitalis
men.
Med visse begrænsninger virkede værdiloven som en regulator
af produktionen inden for den lille vareøkonomi og den kapitali
stiske sektor af folkehusholdningen. Derimod var den ikke regu
lator af produktionen i den statslige, socialistiske sektor.
1 stadig større udstrækning fik den proletariske magt herre
dømme over vareproduktionen, værdiloven, handelen, pengeom
sætningen, og udnyttede dem til at udvikle de socialistiske økono
miske former og til at bekæmpe de kapitalistiske elementer. Med
udgangspunkt i Lenins grundsætninger om handelen og penge
nes nye rolle under overgangsperiodens betingelser sagde Stalin:
> Forklaringen er pa ingen måde den, at handelen og pengevæsenet
er den ’kapitalistiske økonomis’ metoder. Forklaringen er den,
al de socialistiske elementer i vor økonomi i deres kamp mod de
kapitalistiske elementer sætter sig i besiddelse af disse bourgeoi
siets metoder og våben for at overvinde de kapitalistiske elemen
ter, og at de med held benytter dem mod kapitalismen og med held
benytter dem til at bygge vort økonomiske livs socialistiske fun
dament. Forklaringen er altså den, at disse bourgeoisi-instrumen 
ters funktioner og bestemmelse, takket være vor udviklings dia
lektik, forandrer sig principielt og grundlæggende, forandrer sig
til gunst for socialismen og til skade for kapitalismen.«1)
*) J. V. Stalin, Slutord efter debatten om centralkomitéens politiske beretning
på 14. partikongres, se Værker, bd. 7, s. 308 309, Forlaget Tiden 1954.

Den økonomiske politiks grundlag i overgangsperioden fra ka
pitalisme til soeialisme. Socialismens opbygning er ikke mulig
uden en rigtig hensyntagen til overgangsperiodens objektive øko
nomiske betingelser og til de økonomiske love, der opstar på
grundlag af dem. Det kommunistiske parti byggede sin politik
på Lenins plan for socialismens opbygning, støttede sig på de
økonomiske love og tog hensyn til det reelle styrkeforhold mellem
klasserne.
Af overordentlig betydning for socialismens opbygning i Sovjet
unionen var Lenins lære om socialismens sejr i et enkelt land.
Denne lære gav partiet og arbejderklassen klarbed i perspektivet
og tillid til, at den videnskabelige socialismes ideer ville vinde sejr.
1 spørgsmålet om socialismens sejr i et enkelt land må der skel
nes mellem to sider: den indenrigske og den internationale. Den
indenrit/ske side af spørgsmålet om socialismens sejr i et enkelt
land drejer sig om klassernes relationer inden for landet. Det
kommunistiske parti gik ud fra, at arbejderklassen er i stand til
at overvinde modsætningerne mellem sig og bønderne, styrke for
bundet med dem og drage bøndernes masser ind i opbygningen af
socialismen. I forbund med bønderne er arbejderklassen fuldtud
i stand til, efter at kapitalismen er knust politisk, også at besejre
den økonomisk, at afskaffe de udbyttende klasser og opbygge det
socialistiske samfund. Den internationale side af spørgsmålet om
socialismens sejr i et enkelt land drejer sig om relationerne mel
lem det proletariske diktaturs land og de kapitalistiske lande. Når
de to modsatte systemer, det socialistiske og det kapitalistiske,
eksisterer ved siden af hinanden, er der fortsat fare for væbnet
aggression mod socialismens land fra fjendtlige, imperialistiske
magters side. Denne modsætning formår det proletariske diktaturs
land ikke at løse alene. Derfor kan socialismens sejr først blive
definitiv, nar faren for intervention og genoprettelse af kapitalis
men fra aggressive imperialistiske magters side forsvinder.
lin nødvendig betingelse for socialismens fremgangsrige opbyg
ning i Sovjetunionen var det uigenkaldelige opgør med Trotskijog Bubarin-agenterne, som havde til hensigt at genoprette kapital
ismen og ville afvæbne arbejderklassen ved at udsprede en teori
om, at socialismens opbygning i et enkelt land skulle være umu
lig, og al Rusland pa grund af sin tekniske og økonomiske efterblevenhed »ikke var modent« til socialismen.
Det kommunistiske parti gik ud fra Lenins grundsætninger, at
der i Sovjetunionen findes alt, hvad der er nødvendigt og tilstræk
keligt til den fuldstændige opbygning af socialismen, at Ruslands

tekniske og økonomiske efterblevenhed kan overvindes fuldstæn
digt under det proletariske diktaturs betingelser. De historiske
erfaringer bar til fulde bekræftet Lenins grundsætninger.
/Lenins plan for socialismens opbygning i Sovjetunionen inde
holdt den tanke, at der skulle skabes en stærk socialistisk indu
stri som den materielle basis for socialismen og den nødvendige
betingelse for de sma bondebrugs gradvise overgang til kollektiv
storproduktion gennem kooperativ sammenslutning. I Lenins pro
gram for socialismens opbygning havde statsplanen for Ruslands
elektrificering, Goelro-planen, der blev vedtaget i 1920. en frem
ragende betydning. Det var første gang i menneskehedens historie,
at der opstilledes en perspektivplan for folkehusholdningens ud
vikling, beregnet pa i løbet af 10—15 ar at skabe en produktions
teknisk basis for socialismen.
»Socialismens sejr over kapitalismen, dens konsolidering, kan
først anses for sikret, når den proletariske statsmagt, efter de
finitivt at have undertvunget al modstand fra udbytterne og sikret
sig fuldkommen stabilitet og fuldstændigt herredømme, reorgani
serer hele industrien pa basis af en kollektiv slorproduktion og el
helt moderne teknisk grundlag (baseret pa elektrificering af hele
driften). Kun dette kan gøre det muligt for byerne at yde den
tilbagestående og splittede landbefolkning en så radikal hjælp,
teknisk og socialt, at denne hjælp kan hidføre det materielle
grundlag for en enorm højnelse af landbrugets og overhovedet
landbrugsarbejdets produktivitet, således at småbrugerne ved
eksemplets magt og til egen fordel anspores til at gå over til kol
lekliv, maskinel stordrift i landbruget.«1)
Den vigtigste betingelse for at virkeliggøre Lenins plan for
socialismens opbygning var, at de økonomiske forbindelser mel
lem stalsinduslrien og bondebruget på alle måder blev udviklet.
Del lille bondebrugs karakter bevirker, at udveksling gennem køb
og salg for disse bønder er den livsnødvendige form for økonomisk
forbindelse med byen. I overgangsperioden var handelssamvirket
mellem den slalslige industri og de små bondebrug en økonomisk
nødvendighed.
Eftersom der i overgangsperioden eksisterer bondebrug, er det
altsa nødvendigt at betjene sig af markedet og pengevæsenet un
der socialismens opbygning.
Allerede i foraret 1918 begyndte sovjetmagien at bringe vare*) t’ /. Lenin, Udkast til teser om landbrugsspørgsmålet, se Udvalgte Va^rker,
I»<1. II, s. 253 251. Forlagel Tiden 1948.

udvekslingen nied landbefolkningen i gang ved hjælp af køb
og salg. Man log fat på forberedelserne lil en pengereform, men
pa grund af den udenlandske intervention måtte hele det økono
miske liv stilles i frontens tjeneste, idet de materielle hjælpekil
der var yderst begrænsede. Interventionen forværrede alvorligt
den forarmelse af landet, som den første verdenskrig havde frem
kaldt. Sovjetmagten rådede ikke over industrivarer til udveksling
med landbrugets produkter, hvis mængde ligeledes var gået stærkt
ned. Der kunne ikke skaffes landbrugsprodukter til hæren og
byerne ved køb og salg. De måtte skaffes uden om markedet, ved
hjælp af aflaveringspligi, d. v. s. at staten inddrog alle oversky
dende levnedsmidler hos bønderne. De objektive betingelser tvang
således sovjetmagten til at føre den politik, der har fået navnet
»krigskommunismen«.
te
Afleveringspligten blev fremkaldt af den yderste nød: det var nødvendigt
at levere hæren brød og frelse de arbejdende masser fra sultedøden. Da
staten ikke rådede over varereserver, blev det forbudt at handle med de vig
ligste produkter, for at de ikke skulle falde i hænderne på spekulanter.
1 byerne blev levnedsmidlerne udleveret på kort med meget små rationer.
Fordelingen skete ud fra klasseprincippet desuden afhang rationens størrelse
af arbejdets hårdhed og virksomhedens betydning. Der indførtes almindelig
arbejdspligt. Bourgeoisiet blev sat til obligatorisk samfundsnyttigt arbejde.
Krigsforholdene krævede, at sovjetmagten overtog ikke blot storindustrien og
den middelstore industri, men også en betydelig del af de små virksomheder.
Da industriens ressourcer var begrænsede, blev der indført et strengt centra
liseret naluralforsyningssystem, som var indrettet på at tjene frontens forsy
ning. Virksomhederne modtog og afgav produkterne efter anvisninger, uden
betaling i penge, og havde ingen som helst økonomisk selvstændighed. Den
imperialistiske krig og borgerkrigen medførte det dybeste forfald i US.SIts
folkehusholdning I 1920 var storindustriens produktion i torhold til 1913
næsten faldet til
og landbrugsproduktionen til omtrent halvdelen. Til dæk
ning af statens udgifter blev der udstedt en mængde papirpenge, der hurtigt
mistede deres værdi.
Arbejderne på virksomhederne og den Iiøde Hærs soldater på fronterne
udviste masseheroisme. 1 denne periode fik også sådanne former for kappe
strid som de kommunistiske subbotniker stor betydning. Arbejderklassen
høstede erfaringer i at lede produktionen.
Under de forhold, som den udenlandske intervention og borgerkrigen
skabte, blev det både militære og politiske forbund mellem arbejderklassen
og bønderne dannet og styrket. Det havde til formål at forene arbejdernes
og bøndernes anstrengelser for at slå de fremmede erobrere og hvidgardister
nes angreb tilbage, forsvare fædrelandet, arbejdernes og bøndernes stat.
Sovjetmngten gav bønderne jord og forsvarede dem mod godsejeren og
kulakkerne; bønderne gav arbejderklassen levnedsmidler gennem afleverings
pligten
dette var grundlaget tor arbejdernes og bøndernes militære og poli
tiske forbund under »krigskommunismen«.

«Krigskommunismen< var uundgåelig under bestemte histori
ske betingelser, under borgerkrigen og det økonomiske kaos. Men
»krigskommunismen« med al leveringspligt og forbud mod han
del berøvede bønderne den materielle interesse i at fremstille lev
nedsmidler; den var uforenelig med det økonomiske samvirke
mellem by og land. Når der ikke findes intervention og økonomisk
kaos pa grund af en langvarig krig, klarer den proletariske stat
sig uden »krigskommunisme«. Dette bekræftes af de folkedemo
kratiske landes erfaringer.
Efter at sovjetmagten havde gjort ende på interventionen og
borgerkrigen, gik den i foraret 1921 over til den nye økonomiske
politik (forkortet: Nep), som den blev kaldt til forskel fra »krigs
kommunismen«. Den nye økonomiske politiks grundprincipper
var blevet udarbejdet af Lenin allerede i foråret 1918. Men inter
ventionen afbrød bestræbelserne på at føre dem ud i livet. Først
tre ar efter fik sovjetmagten mulighed for pany at proklamere
denne politik og ga over til dens konsekvente gennemførelse.
Den nye økonomiske politik, som sovjetmagten gennemførte
i overgangsperioden, gik ud pa at opbygge socialismen under ud
nyttelse af markedet, handelen og pengeomsætningen. Denne
politiks kerne var det økonomiske forbund mellem arbejderklas
sen og bønderne, som var nødvendigt for at drage bondemasserne
ind i den socialistiske opbygning.
1 en udredning af Nep’s opgaver sagde Lenin i begyndelsen
af 1922: »Det gælder om at slutte sig sammen med bondemasserne,
med de jævne, arbejdende bønder, og begynde fremrykningen
uendeligt meget langsommere, end vi drømte om, men til gengæld
sådan, at hele massen virkelig rykker frem sammen med os. Så
vil denne bevægelse til sin lid også tage fart på en måde, som vi
ikke nu kan forestille os.«1)
Det var genopbygningen af landets økonomiske liv, der stod i
forgrunden ved overgangen til Nep. Man matte begynde med at
gøre de arbejdende bønder økonomisk interesserede i et hurtigt
opsving inden for landbruget for at sikre bybefolkningen levneds
midler og industrien ravarer. På dette grundlag måtte man op
hjælpe statsindustrien og knytte den tæt sammen med landbru
get, således at man fortrængte den private kapital. Når der så
var akkumuleret tilstrækkelige midler, matte man løse den op
gave at skabe en kraftig socialistisk industri, der evnede at reor’) V. 1. Lenin, Centralkomitéens politiske beretning på KKP(b)s 11. kongres,
se Udvalgle Værker, bd. 12, s. 163, Forlaget Tiden 1949.

ganisere landbruget på socialistisk grundlag, og udfolde en afgø
rende offensiv mod de kapitalistiske elementer for helt at fjerne
dem.
Den nye økonomiske politik var beregnet pa at tillade kapita
lismen inden for visse rammer, idet den proletariske stat beholdt
de dominerende positioner, at gøre det muligt for de socialistiske
elementer al bekæmpe de kapitalistiske, at sikre de socialistiske
elementer sejren i denne kamp, at afskaffe udbytterklasserne og
al skabe den økonomiske basis for socialismen.
Handelen var i Nep’s første tid det afgørende kædeled, som
man måtte gribe fat i for at kunne trække hele den økonomiske
opbygnings kæde efter sig. Krigens afslutning gjorde det mu
ligt at erstatte afleveringspligten med en levnedsmiddelskat. Lev
nedsmiddelskatten, hvis størrelse blev fastsat i forvejen, inden
forårssåningen, var mindre omfattende end pligtafleveringerne og
lod bønderne beholde overskydende korn og andre levnedsmidler
til frit salg på markedet og til udveksling med industrivarer. Lenin
understregede det tvingende nødvendige i at lære at drive han
del pa en sådan måde, at den socialistiske industri tilfredsstillede
bøndernes behov.
Da vareomsætning mellem by og land var en nødvendighed,
matte der udvikles varerelationer også i industrien selv, og landets
pengevæsen matte styrkes. Med overgangen til den nye økonomi
ske politik blev naturalforsyningen inden for industrien erstattet
af et system med køb og salg, statens virksomheder blev omstillet
(il økonomisk drift og begyndte mere og mere at arbejde efter det
princip, at de skulle betale sig og opnå en vis rentabilitet. Ratione
ringen blev erstattet af en udviklet handel. I 1924 afsluttedes
pengereformen, der gav landet en stabil valuta.
Støttet til loven om folkehusholdningens planmæssige udvik
ling indskrænkede sovjetmagten gradvis værdilovens virkeområde
og gik skridt for skridt over til en planlægning af statsindustrien.
Inden for statssektoren gennemførte sovjetmagten en direkte
planlægning, som fordelte produktionsopgaverne ned til de en
kelte virksomheder. Den begyndte at sætte faste priser på de va
rer, der blev fremstillet af statens virksomheder. Over for bonde
brugene var en sådan planlægning umulig. Staten indvirkede på
dem gennem indirekte økonomisk regulering, gennem handel
og forsyning, gennem sin fremskaffelse af landbrugsprodukter,
gennem priser, kredit og finanser. Sovjetstaten anvendte disse
økonomiske redskaber til at fæstne samvirket med bondebrugene,
til at styrke den socialistiske formations ledende rolle. På det pri-

vale marked kom værdilovens virkning til udtryk ved, at pri
serne dannedes spontant, konkurrencen blev ved at bestå, der
spekuleredes, de kapitalistiske elementer berigede sig pa den ar
bejdende befolknings bekostning. Efterhånden som sovjetstaten
fik en stigende mængde varer til rådighed og udviklede fremskaf
feisen af landbrugets produkter mere og mere, begyndte den un
der sejg kamp med de kapitalistiske elementer i det væsentlige at
bestemme priserne pa korn og de andre særlig vigtige varer, me
dens den på enhver made begrænsede markedsprisernes frie spil.
Statens regulerende rolle over for det private marked blev stær
kere og stærkere.
RKP(b)s 11. alrussiske konference stillede følgende opgave:
»Med udgangspunkt i markedets eksistens og under hensyn til
dets love må man gøre sig til herre over det og gennem systema
tiske, nøje gennemtænkte økonomiske foranstaltninger, som er
bygget på en præcis beregning af markedsprocessen, tage fat
pa reguleringen af markedet og pengeomsætningen.«1) Det kom
munistiske parti og sovjetstaten løste denne opgave med held.
Støttet til den socialistiske industri, til finans- og kreditsystemet,
til statshandelen og kooperationen gennemførte sovjetmagten
under hårdnakket klassekamp konsekvent sin politik, der gik ud
pa at begrænse og fortrænge de kapitalistiske elementer, industri
drivende, kulakker, handelsfolk. Beskatningen af kapitalisterne
blev øget, deres mulighed for at udnytte produktionsmidler og
lønarbejde blev mindsket. Det betød, at merværdilovens virke
område mere og mere indskrænkedes. Medens der i Nep's første
år skete en genoplivelse og vækst af de kapitalistiske elementer
inden for visse grænser, begyndte deres rolle i det økonomiske liv
snart at dale hurtigere og hurtigere.
En nødvendig betingelse for fremgang i statsindustrien var, at
arbejdernes personlige materielle interesse i den socialistiske pro
duktions udvikling blev udnyttet. Ud fra loven om fordeling efter
arbejdsydelse tilrettelagde den socialistiske stat i stadig højere
grad arbejdernes og funktionærernes lønninger efter mængden
og kvaliteten af det arbejde, som hver af dem præsterede. Dette
stimulerede en systematisk forøgelse af arbejdsproduktiviteten.
1 overgangsperioden foregik der en tosidig proces inden for det
økonomiske liv. Pa den ene side skete der indtil et vist tidspunkt
’) Resolution vedtaget af RKP(b)s 11. konference, se »SLJKP i resolutioner og
Iteslutninger fra kongresser, konferencer og centralkomitémøder«, 1. del,
s. 588. Moskva 1953.

og inden for bestemte rammer en spontan vækst af de kapitalistiske
elementer. På den anden side skete der en støt og langt hurtigere,
planmæssig vækst af de socialistiske elementer, hvilket bestemte
hele forløbet af folkehusholdningens udvikling.
I Nep’s første år udgjorde den privatøkonomiske sektors relative andel af
industriproduktionen op mod 14, men i 1929 var den faldet til *4«. Medens
ca. 3/4 af detailhandelen i 1921—22 faldt på den private handel, havde slats
handelen og den kooperative handel allerede i 1926 med held fortrængt de
private handlende og varigt indtaget en fremherskende stilling indenfor
detailhandelen.
Den livligere vareomsætning og befæstelsen af handelssamvirket var forud
sætningerne for en hurtig genrejsning af det økonomiske liv og et opsving
i den socialistiske industri. Sovjetmagten udnyttede den socialistiske industris
fortrin og opnåede, at storindustriens produktion i 1926 i omfang nåede
niveauet fra 1913. Takket være den alsidige hjælp, sovjetmagten ydede de
arbejdende bønder, oversteg landbrugets samlede produktion i 1926 niveauet
fra 1913.

Med industriens og landbrugets genrejsning begyndte overgan
gen til den socialistiske rekonstruktion af hele folkehusholdningen. Efterhånden som industrien og landbruget voksede, steg
den arbejdende befolknings materielle og kulturelle leveniveau.
linder overgangsperioden fra kapitalisme til socialisme løste
sovjetfolket, ledet af det kommunistiske parti, i lovbestemt række
følge følgende opgaver- erobring af folkehusholdningens domi
nerende positioner ved hjælp af den socialistiske nationalisering;
oprettelse af et handelssamvirke mellem den socialistiske industri
og bondebrugene og forsyning af landsbyerne med forbrugsvarer;
socialistisk industrialisering al landet og oprettelse af et produk
tionssamvirke med landsbyerne ved at forsyne dem med moderne
maskinleknik: kollektivisering af landbruget og skabelse af den
økonomiske basis for socialismen på landet.
Med indførelsen af socialistiske produktionsforhold i industrien
åbnede der sig store muligheder for den socialistiske industrialise
ring af landet. Ved at give landbruget en moderne teknisk basis
skabte den socialistiske industrialisering det materielle grundlag
for at gøre bondebrugene til socialistiske fællesforetagender Den
objektive nødvendighed af landets industrialisering og landbru
gets kollektivisering følger af den lov, at produktionsforhol
dene skal svare til produktivkræfternes karakter, og af socialis
mens økonomiske grundlov. Disse love kræver indførelse af so
cialistiske produktionsforhold i hele folkebusholdningen, ikke
blot i industrien, men også i landbruget. Først da far produktiv
kræfterne fuldt spillerum for deres udvikling. Landets sociali

stiske industrialisering og landbrugets kollektivisering sikrer so
cialismens sejr inden for hele folkehusholdningen og en systema
tisk stigning af produktionen og folkets leveniveau.
Den nye økonomiske politik var det konkrete udtryk for Lenins
plan for opbygningen af en socialistisk økonomi i Sovjetunionen:
den blev videreudviklet i Stalins arbejder og i det kommunistiske
parlis beslutninger. Grundprincipperne for den nye økonomiske
politik, der blev gennemført i Sovjetunionen, tjener som vejled
ning til handling for ethvert land, der opbygger socialismen. De
konkrete former for den økonomiske opbygning i det ene og det
andet land må imidlertid tage hensyn til særegenhederne ved lan
dels udvikling og den situation, hvorunder den socialistiske revo
lution finder sted. Lenin fremhævede, at »Marx bandt sig ikke
til noget — og bandt heller ikke den socialistiske revolutions frem
tidige politikere — vedrørende omvæltningens former, fremgangs
måder og metoder, idet han udmærket forstod, hvilken mængde
af nye problemer der så vil opstå, hvordan hele situationen vil
ændre sig under omvæltningen, hvor hyppigt og hvor stærkt den
ændrer sig under omvæltningens gang.«1)
1 de folkedemokratiske lande foregår opbygningen af den socia
listiske økonomi under gunstigere betingelser, end tilfældet var
i Sovjetunionen, som dengang var det eneste land, der opbyggede
socialismen. Sovjetunionen måtte først af alle bane vej for over
gangen til socialismen. I dag støtter ethvert af de folkedemokrati
ske lande sig til den store hjælp, som hele socialismens lejr med
Sovjetunionen i spidsen yder, og har mulighed for at udnytte de
erfaringer, der er indhøstet ved opbygningen af socialismen i
Sovjetunionen.

SAMMENFATNING
1. For første gang i menneskehedens historie banede den
store socialistiske Oktoberrevolution vej for socialismen. Den
proletariske revolutions historiske uundgåelighed følger af
den lov, at produktionsforholdene skal svare til produktiv
kræfternes karakter. For den revolutionære forvandling af
det kapitalistiske samfund til det socialistiske er en over
gangsperiode nødvendig. Staten i overgangsperioden er pro’) V. 1. Lenin, Oni levnedsmiddelskattcn, se Udvalgte Værker, bd. 12, s. 50,
Forlaget Tiden 1949.

letariatets diktatur i form af sovjet magten eller i form af fol
kedemokratiet. Den socialistiske nationalisering af de vig
tigste produktionsmidler, som tilhørte de udbyttende klasser,
forer til skabelsen af den socialistiske formation, der om
fatter folkehusholdningens dominerende positioner.
2. Samfundsøkonomiens hovedformer i overgangsperioden
er: socialismen, den lille vareproduktion, kapitalismen; dertil
svarer klasserne: arbejderklassen, bønderne, bourgeoisiet. Ho
vedklasserne i overgangsperioden er arbejderklassen og bøn
derne. Det proletariske diktaturs højeste princip er arbejder
klassens forbund med bønderne under arbejderklassens le
delse og rettet mod de udbyttende klasser. Overgangsperio
dens hovedmodsætning er modsætningen mellem den vok
sende socialisme og den døende kapitalisme. Begrænsningen
og fortrængningen og derpå fjernelsen af de kapitalistiske ele
menter sker under hårdnakket klassekamp.
3. Det proletariske diktaturs økonomiske politik i over
gangsperioden tilstræber de socialistiske elementers sejr over
de kapitalistiske og opbygning af en socialistisk økonomi
med udnyttelse af vareproduktionen og markedet. Denne
politik sikrer det økonomiske samvirke mellem den socialisti
ske industri og bondebrugene, den socialistiske industrialise
ring og landbrugets kollektivisering.
4. Efterhånden som den socialistiske formation vokser og
styrkes og de kapitalistiske elementer overvindes i over
gangsperioden, ophører gyldigheden af de kapitalistiske øko
nomiske love, som er udtryk for udbytningsforhold. Værdi
loven, handelen, pengene, kreditten udnyttes i stadig højere
grad af den proletariske magt til skade for kapitalismen og
til gavn for socialismen. Socialismens økonomiske love, som
den proletariske stat støtter sig på, opstår og udvider efter
hånden deres virkeområde.

23. KAPITEL

Den socialistiske industrialisering
Storindustrien — socialismens materielle grundlag. Den socia
listiske industrialiserings væsen. Socialismen kan kun opbygges

pa grundlag af maskinel storproduktion. Kun den maskinelle stor
produktion, i by som på land, er i stand til at sikre den hurtige
vækst i arbejdsproduktiviteten, som er nødvendig for den ny
samfundsordens sejr,
' Lenin skrev: »En maskinel storindustri, der også kan reorgani
sere landbruget, er det eneste mulige materielle grundlag for
socialismen.«1)
Kapitalismen udviklede storindustrien og skabte dermed sam
tidig de nødvendige materielle forudsætninger for den proletariske
revolution og socialismens opbygning. Men de modsigelser, der
findes i selve kapitalismen, bevirkede, at den ikke formåede al
omskabe alle grene af den økonomiske virksomhed på grundlag
af den maskinelle storproduktion. Den moderne storindustri er
fortrinsvis kommet til udvikling i de kapitalistiske hovedlande.
Hovedparten af verdens lande, i særdeleshed de koloniale og af
hængige lande, har ikke en tilstrækkeligt udviklet storindustri.
Med undtagelse af England findes der i alle lande en talstærk
klasse af bønder med små private enkeltbrug, der er baseret på
manuelt arbejde og primitiv teknik. Det er imidlertid ikke muligt
at sikre socialismens sejr inden for hele folkehusholdningen, hvis
der ikke sker en rekonstruktion af alle produktionsgrene på grund
lag af en fremskreden teknik.
En afgørende plads inden for storindustrien indtager de bran
cher, der fremstiller produktionsmidler — metal, kul, råolie, ma
skiner, teknisk udstyr, byggematerialer o. s. v. -— det vil sige svær
industrien. Den socialistiske industrialisering indebærer derfor
først og fremmest en udvikling af sværindustrien og dens hjerte,
maskinindustrien. »Industrialiseringens centrum, dens grundvold,
er udviklingen af sværindustrien (brændsel, metal o. s. v.) og til
syvende og sidst fremstillingen af produktionsmidler, udviklingen
af vor egen maskinindustri.«*2)
Maskinindustrien indtager en særlig plads blandt alle sværindu
striens brancher. En udviklet maskinindustri er den kilde, hvorfra
nyudrustningen af alle folkehusholdningens brancher med en mo
derne teknik — maskiner, værktøjsmaskiner, hjælpemekanismer,
apparatur, instrumenter — skal komme. Den er kilden til teknisk
fremskridt.
Socialismens opbygning kræver en industrialisering, der er så
*) V. I. Lenin, Teser til beretning på Kommunistisk Internationales 3. kongres
om RKPs taktik, se Udvalgte værker, bd. 12, s. 95—96, Forlaget Tiden 1949.
2) J. V. Stalin, Om Sovjetunionens okonomiske stilling og partiets politik, se
Værker, bd. 8, s. 108, Forlaget Tiden 1955.

ledes beskaffen, at den sikrer industriens socialistiske former en
stigende overvægt over den lille vareproduktions former og kapi
talistiske former. Den socialistiske industrialisering skaber den
materielle basis for udviklingen af de socialistiske økonomiske
former, for tilintetgørelsen af alle kapitalistiske elementer, og den
skænker de socialistiske økonomiske former den tekniske over
legenhed, der er nødvendig for at kunne besejre den kapitalistiske
formation og gøre ende på den én gang for alle.
Udviklingen af sværindustrien er nøglen til landbrugets sociali
stiske omdannelse på basis af en fremskreden maskinel teknik.
Den socialistiske industri forsyner landbruget med traktorer, meje
tærskere og andre landbrugsmaskiner og danner derved grund
laget for, at der på landet opstår og udvikles de nye produktiv
kræfter, som er nødvendige for kolhoz-svstemets sejr.
Den socialistiske industrialisering bevirker, at arbejderklassens
talmæssige styrke, relative betydning og ledende rolle i samfundet
oges. Den socialistiske industrialisering befæster grundlaget for
arbejderklassens diktatur og dens forbund med bonderne.
Da industrialiseringen sikrer fremgangen i alle produktions
grene og de socialistiske økonomiske formers sejr, udgør den også
det faste grundlag for en uafbrudt højnelse af den arbejdende
befolknings velstand, af det almindelige forbrugsniveau.
Under den kapitalistiske omkredsnings betingelser er den socia
listiske industrialisering en garanti for landets uafhængighed i tek
nisk og økonomisk henseende og for dets forsvarsevne. Sværindu
striens udvikling udgør det materielle grundlag for fremstillingen
af moderne former for våben, der er nødvendige til landets for
svar mod aggression fra fjendtlige imperialistiske stater.
Følgelig er den socialistiske industrialisering ensbetydende med
en udvikling af storindustrien og i første række sværindustrien,
der formår at sikre hele folkehusholdningens omdannelse på basis
af fremskreden maskinel teknik, at sikre de socialistiske økono
miske formers sejr og landets uafhængighed af den kapitalistiske
omkredsning i teknisk og økonomisk henseende.
Den socialistiske industrialisering var af vital betydning for
Sovjetunionen. Selv om Rusland havde en storindustri før revolu
tionen, var det dog fortrinsvis et landbrugsland. Det lå betydeligt
efter de kapitalistiske hovedlande, hvad angik industriens, især
sværindustriens udviklingsniveau.
Mens Tsar-Rusland territoriet! var storst blandt alle verdens lande og
efter befolkningens storrelse lå på trediepladsen (efter Kina og Indien), lå det
efter industriproduktionens omfang på femtepladsen i verden og på fjerde

pladsen i Europa. Af storindustriens og landbrugets samlede bruttoproduktion
i 1913 faldt 57,9 pel. på landbruget og 42,1 pel. pa industrien. Sværindustrien
lå langt bag efter letindustrien. Der manglede talrige vigtige industrigrene
såsom fremstilling af værktøjsmaskiner, traktorer, automobiler o. a. Rusland
før revolutionen havde kun en fjerdedel af Englands, blot en femtedel af
Tysklands og kun en tiendedel af USAs udrustning med moderne produktions
redskaber. Den økonomiske og tekniske efterblevenlied gjorde Tsar-Rusland
afhængigt af de udviklede kapitalistiske lande. Det var nødt til at importere
en betydelig del af den tekniske udrustning og andre produktionsmidler fra
udlandet. I sværindustriens hovedbrancher skaltede og valtede udenlandske
kapitalister.

Kapitalisternes og godsejernes herredomme førte til, at Ruslands
halvkoloniale afhængighed af de vestlige imperialistiske magter
blev større og større. Landet stod i direkte fare for helt at miste
sin nationale uafhængighed. Udbytterklasserne evnede ikke at ud
rydde Ruslands århundredgamle tekniske og økonomiske efter
blevenhed. Kun arbejderklassen kunne løse denne historiske op
gave. Allerede på tærskelen til den store Oktoberrevolution under
stregede Lenin, at det for Rusland var et spørgsmål om liv eller
dod at indhente og overgd de kapitalistiske lande, som var mest
udviklede i teknisk og økonomisk henseende. -Revolutionen be
virkede, at Rusland efter sit politiske system har indhentet de
fremskredne lande på nogle måneder.
Men det er for lidt. Krigen er ubønhørlig, den stiller spørgsmålet
med ubarmhjertig skarphed: enten gå under eller indhente og
overgå de fremskredne lande også økonomisk .. .
Gå under eller ile fremad for fuld damp. Således har historien
stillet spørgsmålet.«1)
Produktivkræfternes niveau og især eksistensen af en koncen
Ireret storindustri i Rusland før revolutionen bød på tilstrækkelige
forudsætninger for den proletariske revolutions sejr og for op
rettelsen af sovjetmagten, den mest fremskredne politiske magt i
verden. Men for at skabe den økonomiske basis for socialismen,
gennemføre den socialistiske omdannelse af det efterblevne små
landbrug og hæve folkets levevilkår var det nødvendigt at gøre
op med landets århundredgamle tekniske og økonomiske efter
blevenhed og skabe en kraftig sværindustri. Havde vort land ikke
skabt en udviklet sværindustri, kunne det være blevet et land
brugsvedhæng til de mere udviklede kapitalistiske lande og have
mistet sin uafhængighed og dermed alle den socialistiske revolu
tions erobringer.
*) V. I. Lenin, Den truende katastrofe og hvordan den skal bekæmpes, se
Udvalgte Værker, bd. 7, s. 174, Forlaget Tiden 1948.

.Med den proletariske revolutions sejr i Rusland opstod mod
sigelsen mellem den mest fremskredne politiske magt i verden,
sovjetmagten, og den efterblevne tekniske og økonomiske basis,
der var overtaget fra fortiden. På grundlag af en efterbleven
industri havde sovjetmagten ikke kunnet bolde sig længe. For
at overvinde denne modsigelse var det nødvendigt at gennemføre
den socialistiske industrialisering.
Sovjetunionens socialistiske industrialisering var altså en histo
risk nødvendighed, betinget af de mest livsnødvendige og presse
rende hensyn til den socialistiske opbygning.
Det kommunistiske parti og sovjetstaten erkendte denne histo
riske nødvendighed og traf konsekvent alle foranstaltninger til
landets socialistiske industrialisering. Det kommunistiske partis
14. kongres (1925) fremhævede landets socialistiske industrialise
ring som den centrale opgave for partiet. I kongressens beslutning
hedder det: »Den økonomiske opbygning skal ske med det sigte,
at Sovjetunionen, som hidtil har indført maskiner og teknisk ud
styr, bliver et land, der selv fremstiller maskiner og teknisk udstyr,
saledes at Sovjetunionen under den kapitalistiske omkredsnings
betingelser ikke løber den ringeste risiko for at blive et økonomisk
vedhæng til den kapitalistiske verdensøkonomi, men kommer til
at udgøre en selvstændig økonomisk enhed, der opbygges pa socia
listisk vis.«1)

Den socialistiske industrialiserings tempo. De grundlæggende
opgaver
landets socialistiske omdannelse og sikringen af dets
uafhængighed — gjorde det nødvendigt at gennemføre industria
liseringen på historisk meget kort tid.
Industrialiseringens hurtige tampo var en nødvendig følge af de
ydre og indre udviklingsbetingelser for Sovjetunionen
det
første socialistiske land i verden.
De ydre betinyelser for Sovjetunionens udvikling var bestemt
af den fjendtlige kapitalistiske omkredsnings eksistens. Imperialis
mens lande rådede over en kraftigere industriel basis og bestræbte
sig på at tilintetgøre eller i det mindste svække sovjetstaten.
Spørgsmålet om industriens udviklingstempo ville ikke have væ
ret så brændende, hvis Sovjetunionen havde haft en lige så ud
viklet industri som de fremskredne kapitalistiske lande. Det ville
heller ikke have været så brændende, hvis proletariatets diktatur
1) Resolution vedtaget af SlIKP(b)s 14. kongres, se jSUKP i resolutioner og
beslutninger fra kongresser, konferencer og centralkomitémøder«, 2. del.
s. 75, Moskva 1953.

dengang også havde eksisteret i andre, industrielt mere udviklede
stater. Men Sovjetunionen var et eflerblevent land i teknisk og
økonomisk henseende og var det eneste land, hvor det proletariske
diktatur var oprettet. Derfor var det nødvendigt at skabe en frem
skreden industriel basis i hurtigt tempo.
De indre betingelser for Sovjetunionens udvikling krævede
ligeledes industrialisering i hurtigt tempo. Sålænge sovjetlandel
forblev et småbondeland, ville det stadig frembyde en fastere
økonomisk basis for kapitalismen end for socialismen. For at
afgøre spørgsmålet »hvem slår hvem« var det nødvendigt på
historisk kort tid at omdanne bøndernes splittede privatejede brug
pa basis af kollektivt arbejde og moderne teknik og berøve kapi
talismen det grundlag, den havde i den lille vareproduktion. Denne
opgave kunne ikke løses uden en hurtig udvikling af sværindu
strien.
Stalin sagde herom i sin begrundelse af det historisk nødven
dige i den socialistiske industrialiserings hurtige tempo: »Vi er
50—100 ar bagefter de fremskredne lande. Vi må tilbagelægge
denne strækning på 10 år. Enten gør vi det, eller vi bliver knust.«1)
At den socialistiske industrialisering kunne gennemføres i hur
tigt tempo var en følge af det socialistiske økonomiske systems
fortrin, af de særlige træk ved den socialistiske industrialiserings
metode.
I perioden 1929- -37 udgjorde den sovjetiske industriproduktions gennem
snitlige væksttempo pr. år ca. 20 pct., medens det i de kapitalistiske lande
i denne periode kun var 0,3 pct. i gennemsnit. Industriens væksttempo i Sovjet
unionen var mange gange storre end i de kapitalistiske hovedlande under
deres bedste udviklingsperiode. F. eks. udgjorde den gennemsnitlige årlige til
vækst i USAs industriproduktion: 1890- -95: 8,2 pct., 1895—1900: 5,2 pct.,
1900—05: 2,6 pct. og 1905—10 : 3.6 pct.

I)eii socialistiske industrialiseringsmetode. Den socialistiske
industrialiserings akkumulationskilder. Den socialistiske indu
strialiseringsmetode er den eneste måde, hvorpå man kan gennem
føre industrialiseringen af et land på historisk kort tid.
I de kapitalistiske lande begynder industrialiseringen som regel
med en udvikling af letindustrien. Først lang tid efter kommer
turen til udviklingen af sværindustrien.
Sovjetlandet kunne ikke vælge denne industrialiseringsvej. Den
ville betyde undergang for den socialistiske revolution og medføre,4
4 J. V. Stalin, Om industriledernes opgaver, se Leninismens problemer, s. 331,
Forlaget Tiden 1949.

at Sovjetunionen blev forvandlet til en koloni for de imperialistiske
stater. Det kommunistiske parti forkastede den kapitalistiske indu
strialiseringsvej og begyndte landets industrialisering med at ud
vikle sværindustrien.
Den kapitalistiske industrialisering foregik spontant som følge
af kapitalisternes jagt efter profit. Den socialistiske industrialise
ring foregik på grundlag af loven om folkehusholdningens plan
mæssige udvikling for at fremme den socialistiske opbygning og
tilfredsstille den arbejdende befolknings voksende behov. Den
kunne ikke foregå på værdilovens grundlag, da dette ville medføre,
at det var letindustrien, den mest rentable industri, der blev ud
viklet. Sovjetstaten fastsatte i sine planer sådanne proportioner
ved fordelingen af arbejde og produktionsmidler mellem de for
skellige brancher, som nødvendigheden af landets socialistiske
industrialisering dikterede, og som sikrede, at fortrinsvis svær
industrien blev udviklet. Finanserne, kreditten og udenrigshande
len blev udnyttet til gavn for industrialiseringen. Under den første
og den anden femårsplan dirigerede sovjetstaten hovedmassen
af kapitalinvesteringer til sværindustriens foretagender, hvis op
bygning havde afgørende betydning for socialismens sejr, og ikke
til letindustrien, selv om den var mest rentabel.
Den kapitalistiske industrialisering fører til forstærket udbyt
ning og forarmelse af arbejderklassen og bønderne, til uddybning
af kløften mellem by og land, til underkuelse af kolonifolkene.
Den socialistiske industrialisering sikrer et fast grundlag for en
uafbrudt produktionsfremgang på basis af den højeste teknik og
medfører, at arbejdsløsheden bliver udryddet og arbejdernes real
løn forøget.
Den socialistiske industrialisering danner grundlaget for land
brugets fremgang. Den medfører forøget velstand for bønderne
og bevirker, at by og land kommer hinanden nærmere, at arbej
derklassens forbund med bønderne styrkes. Det kommunistiske
parti afviste trotskisternes fjendtlige standpunkt, som indeholdt
forslag om at gennemføre industrialiseringen ved at forarme bøn
derne og altså tilsigtede at undergrave arbejderklassens forbund
med bønderne. Den socialistiske industrialisering er en mægtig
faktor i det økonomiske og kulturelle opsving i de tidligere efterblevne nationale områder.
Dette gør arbejderne og bønderne direkte interesserede i den
socialistiske industrialisering. Den socialistiske industrialiserings
metode udvider uafbrudt det indre marked og skaber derved en
fast indre basis for industriens udfoldelse.

Industrialiseringen af et tidligere så eflerblevent land som Rus
land var en vanskelig opgave, thi at skabe en kraftig sværindustri
krævede vældige materielle og finansielle udgifter.
'Jævnsides med den skånselsløse udbytning af arbejdere og
bønder var det af største betydning for de kapitalistiske landes
industrialisering, at der strømmede midler til udefra gennem ud
plyndringen af kolonier, militær brandskat ning, lån og konces
sioner pa ågervilkår. At skaffe midler til industriens opbygning
med sådanne metoder er uforeneligt med den socialistiske sam
fundsordens principper. Sovjetlandet måtte akkumulere de nød
vendige midler til skabelsen af en sværindustri udelukkende ved
at anvende indre kilder. For at akkumulere de midler, der behøve
des til bygning af de ny fabrikker, krævedes der den strengeste
sparsommelighed i den økonomiske virksomhed. »Vi sparer på
alt,« skrev Lenin, »sådan må det være, fordi vi ved, at hvis vi
ikke redder sværindustrien og genrejser den, vil vi ikke kunne
opbygge nogen som helst industri, og kan vi ikke det, vil vi over
hovedet gå til grunde som selvstændigt land.«1)
Til løsning af den vanskelige opgave, det var at akkumulere
midler til industrialiseringen, udnyttede sovjetstaten den sociali
stiske økonomis fortrin, der gav reel mulighed for at klare akkumulåtionsproblemet med egne kræfter, uden tyngende lån udefra,
ved anvendelse af indre ressourcer, ved en planmæssig gennemført
socialistisk akkumulation. Socialistisk akkumulation er anvendel
se af en del af nationalindkomsten til udvidelse af den socialistiske
produktion.
Ekspropriationen af godsejerne og kapitalisterne gjorde det
muligt at lade den socialistiske industrialisering nyde godt af en
betydelig del af de midler, som udbytterne tidligere havde tilegnet
sig og givet ud til deres parasitforbrug. Sovjetmagten befriede
landet for årlige betalinger til udlandet, der beløb sig til hundreder
millioner af rubler i form af renter på tsarens lån og dividender
til udenlandske kapitalister af den kapital, de havde anbragt i Rus
land. Før revolutionen var der en årlig udgift på 800 900 millio
ner guldrubler til disse formal.
Sovjet bønderne blev befriet for forpagtningsafgifter til gods
ejerne og for en betydelig gæld til bankerne. Bønderne var inter
esserede i industriens udvikling og kunne stille en del af deres
midler til rådighed for dette formål.
*) V. /. Lenin, Fem års russisk revolution og perspektiverne for verdens
revolutionen (Beretning på Kommunistisk Internationales IV kongres), se
Udvalgte Værker, bd. 12, s. 232, Forlaget Tiden 1949.

Vigtige kilder til finansiering af den socialistiske industriali
sering var indtægterne fra den nationaliserede industri, udenrigs
handelen, den indenrigske statshandel og banksystemet. Betyd
ningen af disse kilder steg mere og mere, efterhånden som den
socialistiske industri voksede.
Den socialistiske industri er ubestrideligt den kapitalistiske
overlegen med hensyn til at sikre en stigende akkumulation. Den
er den største og mest koncentrerede industri og forenet i fuld
landsmalestok; den er ikke underkastet virkningen af loven om
konkurrence og anarki i produktionen. Den planmæssige ledelse
af industrien, den rationelle udnyttelse af dens ressourcer, arbej
derklassens arbejdsaktivitet og teknikkens hurtige udvikling
skabte betingelser for en uafbrudt vækst i arbejdsproduktiviteten.
Dette gav den socialistiske industri mulighed for uafladeligt at
sænke produkternes selvomkostninger, d. v, s. det pengemæssige
udtryk for virksomhedernes forbrug til fremstilling og afsætning
af dens produktion.
Et af den socialistiske økonomis vigtigste fortrin sammenlignet
med den kapitalistiske består i, at alle de penge, de statslige og
kooperative foretagender akkumulerer, samt befolkningens frie
midler er koncentreret i statslige kreditinstitutioner og planmæs
sigt anvendes til udvikling af industrien. Sovjetstaten sikrede en
fornuftig anvendelse af de akkumulerede midler til tilfredsstillelse
af industrialiseringens vigtigste behov. Dens politik tilsigtede at
fremme det strengeste spareregime, den størst mulige forenkling
og billiggørelse af statens og kooperationens apparat, befæstelsen
af den økonomiske drift, den finansielle disciplin og bekæmpelsen
af flotheder ved anvendelsen af statens midler.
Alle disse indre akkumulationskilder stillede milliarder af rubler
til rådighed for landets industrialisering og tillod store kapital
investeringer i industrien, især i sværindustrien.
Pa denne made overvandt sovjetmagten med held vanskelig
hederne ved at akkumulere de nødvendige midler til landets in
dustrialisering.
Den socialistiske industrialiseringsmetode gav betydelig tids
gevinst og sikrede, at en førsteklasses socialistisk industri med et
højt væksttempo blev skabt i løbet af ganske kort tid.
Under den første femårsplan (1929—32) udgjorde kapitalinvesteringerne
i industrien omregnet i nugældende priser 35,1 milliarder rubler; deraf blev
30,1 milliarder rubler investeret i sværindustrielle brancher. Under den anden
femårsplan (1933 37) udgjorde kapitalinvesteringerne i industrien 82,8 mil
liarder rubler, heraf blev 69,1 milliarder rubler anbragt i sværindustrien.

tnder den Irvdic femårsplans 3*Xi år (1938 lil første halvdel af 1941) blev
der investeret 81,G milliarder rubler i industrien, deraf i sværindustrien 70,3
milliarder rubler.

Sovjetunionens forvandling fra et eflerblevent landbrugsland
til en fremskreden industrimagt. Den socialistiske industrialise
rings sejr i Sovjetunionen blev mulig, fordi det kommunistiske
parti og sovjetstaten i sin politik støttede sig på den økonomiske
udviklings love og kj ndigt udnyttede den socialistiske økonomis
fortrin. I overensstemmelse med den opgave at opbygge socialis
men og tilfredsstille den arbejdende befolknings voksende mate
rielle og kulturelle behov blev der udfoldet en gigantisk industriel
opbygning. Programmet for landets industrialisering fandt sin
konkrete udformning i femårsplanerne, der gav sovjetfolket et
klart perspektiv og med vældig kraft mobiliserede den arbejdende
befolkning til opbygning af socialismen.
Det kommunistiske parti og sovjetstaten organiserede og ledede
niillionmassernes aktivitet og skabende initiativ. Under den første
femårsplans år udfoldedes der en socialistisk kappestrid i masse
malestok for at opfylde og overopfylde planerne. Betegnende for
den anden femårsplan var Stahanov-bevægelsens opståen, som
hang sammen med, at produktionsarbejderne var ved at mestre
den moderne, førsteklasses teknik og nu overskred de eflerblevne
lave tekniske normer og erstattede dem med højere. Stahanovbevægelsen var en ny etape i den socialistiske kappestrid. Kappe
striden mellem arbejderklassens brede masser var et udtryk for
de ny socialistiske produktionsforholds vældige betydning som den
afgørende hovedkraft, der muliggør produktivkræfternes stærke
opsving. Den socialistiske kappestrid afdækkede uudtømmelige
reserver for en forøgelse af arbejdsproduktiviteten og en frem
skyndelse af industrialiseringens tempo. Den bredt udfoldede
socialistiske kappestrid var afgørende for, at den første og den
anden femårsplan blev opfyldt før tiden.
En vigtig rolle i kampen for landets industrialisering spillede
den konsekvente anvendelse af den økonomiske lov, der siger, at
fordelingen sker efter arbejdsydelse, og som kombinerer de arbej
dendes personlige materielle interesser med samfundsproduktio 
nens interesser. Aflønning af arbejdet i forhold til dets mængde
og kvalitet var en spore til voksende arbejdsproduktivitet. faglig
dygtiggørelse og fuldkommengørelse af produktionsmetoderne.
En af hovedbetingelsérne for, at industrialiseringen nåede det
høje tempo, at de ny fabrikker kom i gang, og at den moderne
teknik blev udnyttet til bunds, var, at sovjetmagten i løbet af

nogle år løste det overordentlig svære problem, som det var at
fremskaffe industrielle kadrer i stort tal. Det var blevet bydende
nødvendigt at få uddannet nye teknikere og ingeniører. Arbejder
klassen måtte skabe sin egen tekniske intelligens, der var i stand
til at tjene folkets interesser og tage aktiv del i den socialistiske
opbygning. Under den første og den anden femårsplan udførte
sovjetslaten et stort arbejde for at uddanne kadrer til industrien
og folkehusholdningens øvrige grene gennem et system af højere
læreanstalter og tekniske skoler. Jævnsides hermed blev der orga
niseret en storstilet uddannelse af faglærte arbejdere gennem fa
briks- og værksteds-lærlingeskoler og gennem forskellige kursus
til teknisk uddannelse af de nye arbejdere. Sovjetmagtens plan
mæssige organisering af kadrernes uddannelse og de arbejdende
massers egen interesse i at forøge samfundets produktion frem
skyndede og lettede tilegnelsen af den nye teknik. På dette grund
lag blev der skabt betingelser for en hurtigt voksende arbejdsproduktivitet.
I perioden fra 1928 til 1937 forøgedes antallet af arbejdere og funktionærer
i storindustrien fra 3.8 millioner til 10,1 millioner, d. v. s. 2,7 gange. Antallet af
faglærte arbejdere, som arbejdede ved de mest moderne maskiner og anlæg,
voksede betydeligt hurtigere end arbejderklassens samlede størrelse. I perioden
fra 1926 til 1939 blev antallet af drejere 6,8 gange så stort, fræsere 13 gange
så stort. Antallet af ingeniører blev 7,7 gange så stort.

Den resultatrige gennemførelse af industrialiseringsprogrammet
ændrede forholdet mellem industri og landbrug. Samtidig med at
der foregik en betydelig forøgelse af landbrugets produktion, vok
sede industriproduktionen langt hurtigere, hvorfor industripro
duktionens procentvise andel af hele landets produktion steg. Den
socialistiske industri var blevet folkehusholdningens afgørende
kraft. Der skete også en ændring i forholdet imellem de brancher,
der fremstillede produktionsmidler, og de brancher, der fremstil
lede forbrugsgenstande. Fremstillingen af produktionsmidler ind
tog nu en fremherskende plads i den samlede industriproduktion
og begyndte at spille en ledende rolle i udviklingen af industrien
og hele landets økonomiske liv.
Med hensyn til udviklingstempo og teknisk niveau havde Sovjet
unionens industri indhentet og overgået industrien i de kapitali
stiske hovedlande. Hvad angår industriens udrustning med ny tek
nik, var sovjetlandet blevet det mest fremskredne i verden. Ma
skinindustrien i Sovjetunionen nåede et sådant udviklingsniveau,
at det blev muligt al fremstille maskiner af en hvilken som helsi
art inden for landets egne grænser. Sovjetunionen var blevet uaf

hængig af de kapitalistiske lande i teknisk og økonomisk hen
seende.
Under de to forste femårsplaner blev der i Sovjetunionen bygget en kraf
tig' sværindustri, der var udrustet med den nyeste teknik. I 1937 oversteg
industriens faste produktionsfonds (produktionsbygninger og anlæg, maskiner
og udstyr) 1928s niveau 5’zi gange, og for de branchers vedkommende, der
fremstillede produktionsmidler, mere end 7 gange. Der blev skabt snese af
nye industrigrene, som ikke var kendt i Rusland før revolutionen: automobilog traktorindustri, værktøjsmaskin-industri, en række kemiske industrigrene,
flyvemaskineindustri, motorindustri, produktion af mejetærkere, kraftige tur
biner og generatorer, forskellig slags kvalitetsstål o. m. a. Under femårspla
nerne blev tusinder af fabrikker og værker bygget og sat i drift. Blandt dem
var snese af den socialistiske industris giganter: højovns- og stålværkskombinaterne i Magnitogorsk og Kuznetsk, vandkraftværket ved Dnjepr, traktor
fabrikkerne i Stalingrad og Harkov, aulomobilfabrikkerne i Moskva og Gorkij,
fabrikkerne i Sverdlovsk og Kramatorsk til fremstilling af svært maskineri,
kuglelejefabrikken i Moskva, de kemiske kombinater i Stalinogorsk, Solikamsk
og Berezniki og talrige andre virksomheder. De nye virksomheder begyndte at
levere hovedparten af den samlede industriproduktion. Allerede i 1937 kom
over 80 pct. af hele produktionen fra virksomheder, der var bygget eller
rekonstrueret under de første to femårsplaner.
Fra 1913 til 1940 voksede produktionen i Sovjetunionens storindustri næsten
12 gange. Hvad industriproduktionens omfang angik, indtog Sovjetunionen
allerede ved slutningen af den anden femårsplan førstepladsen i Europa og
var nummer to i verden. Hvad angik godsomløb var Sovjetunionens jernbaner
kommet frem på andenpladsen i verden. Storindustriens procentvise andel af
storindustriens og landbrugets bruttoproduktion var steget fra 42,1 pct. i 1913
til 77,4 pct. i 1937. Af hele industriens bruttoproduktion i 1913 faldt 33,3 pct.
på fremstillingen af produktionsmidler, i 1940 over 60 pct. I 1913 udgjorde
maskinindustriens produktion blot 6 pct. af industriens samlede produktion,
i 1940 udgjorde den 30 pct. Med hensyn til maskinindustriens relative andel
af industriproduktionen lå Sovjetunionen som nummer 1 i verden. Lige inden
den anden femårsplan importerede Sovjetunionen % af alle maskiner fra
udlandet. I 1932 indførtes allerede mindre end 13 pct. og i 1937 kun 0,9 pct.
Sovjetunionen ophørte med at importere automobiler, traktorer, landbrugsog andre maskiner fra de kapitalistiske lande og begyndte endda selv at eks
portere dem til udlandet.

Den sovjetiske industris hurtige vækst bevirkede, at de store
socialistiske foretagender kom til at indtage den dominerende stil
ling i industriproduktionen. I 1924 25 udgjorde den privatøkono
miske sektors andel af Sovjetunionens industriproduktion 20,7
pct. Den anden femårsplans opfyldelse medførte, at den private
industri blev definitivt likvideret. Det socialistiske system blev det
eneste system i Sovjetunionens industri.
Den socialistiske industrialisering førte til et opsving i den
arbejdende befolknings materielle og kulturelle niveau. Allerede
under den første femårsplan, i slutningen af 1930, blev arbejds

loslieden likvideret fuldstændigt i Sovjetunionen. Skabelsen af en
sværindustri dannede grundlaget for en teknisk rekonstruktion
og en kraftig udvikling af de brancher, der fremstillede forbrugs
genstande, nemlig landbruget, let- og fødemiddelindustrien. Kapi
talinvesteringerne i forbrugsgodeindustrien steg til det tredobbeltc
under den anden femårsplan, sammenlignet med den første.
I løbet af den socialistiske industrialisering skete der gennem
gribende forandringer i industriens territoriale fordeling. Der blev
skabt nye, fremragende industribaser i landets østlige områder
i Ural, Vestsibirien, Kazahstan. Samtidig med den socialistiske
industrialisering voksede de gamle byer, og nye byer opstod. Over
hele landet, især mod øst, groede der store byer og industricenlrer
frem, som blev økonomiske og kulturelle centrer og helt foran
drede de omliggende egnes udseende.
Gennemførelsen af industrialiseringsprogrammet forvandlede
Sovjetunionen fra et efterblevent agrarland til en stærk socialistisk
industrimagt. Der blev skabt en fast industriel basis for en teknisk
rekonstruktion af hele folkehusholdningen, for en styrkelse af
Sovjetunionens forsvarsevne og for et uafbrudt opsving i folkets
leveniveau. Modsigelsen mellem den mest fremskredne politiske
magt i verden og en efterbleven teknisk-økonomisk basis, som
var en arv fra fortiden, var fjernet.
Den socialistiske industris produktivkræfter var således i riven
de vækst under førkrigstidens femårsplaner. I de 13 ar før krigen
gennemløb Sovjetunionen en vej, som de udviklede kapitalistiske
lande havde brugt ca. ti gange så lang tid til. Det var et kæmpe
spring fra efterblevenhed til fremskridt, som verdenshistorien ikke
har kendt magen til. Den gigantiske udvikling af produktivkræf
terne i Sovjetunionen ville ikke have fundet sted, hvis de gamle
kapitalistiske produktionsforhold ikke var blevet erstattet med
nye, socialistiske produktionsforhold.
Det kommunistiske parti og sovjetstaten matte under denne
kamp for at sikre industrialiseringens sejr i Sovjetunionen over
vinde uhyre vanskeligheder, der skyldtes landets økonomiske efterblevenhed, den forbitrede modstand fra de kapitalistiske ele
menter, som stod foran tilintetgørelse, og de fjendtlige kapitalisti
ske staters omkredsning af landet. Det kommunistiske parti fast
holdt landets industrialiseringskurs i kamp mod socialismens
svorne fjender, trotskisterne og buharintilhængerne, som i oppo
sition til partiets generallinie for landets industrialisering arbej
dede pa en anden linie, der tilsigtede sovjetlandets forvandling
til et landbrugsvedhæng til de imperialistiske lande, og som søgte

at dreje Sovjetunionen tilbage til den kapitalistiske udviklings
vej.
Den socialistiske industrialisering af Sovjetunionen var en be
givenhed af uhyre international betydning. Den hurtige forvand
ling af et tidligere efterblevent land til en stærk industrimagt
beviste det socialistiske økonomiske systems uomtvistelige over
legenhed og styrkede Sovjetunionens stilling på den internationale
arena. Erfaringerne fra Sovjetunionens industrialisering bliver nu
udnyttet af de folkedemokratiske lande, der følger den socialisti
ske opbygnings vej.
Industrialiseringsprocessen i hvert enkelt land, som har betrådt
den socialistiske opbygnings vej, afhænger såvel af indre som af
ydre betingelser. Sovjetunionen, der var det første og i lang tid
det eneste land, der opbyggede socialismen, omkredset af fjendt
lige kapitalistiske magter, var tvunget til at skabe en sværindustri
med alle dens vigtigste brancher pa historisk kort tid og udeluk
kende ved hjælp af indre kilder. Det var årsagen til de uhyre
vanskeligheder, der var forbundet med socialismens opbygning
i Sovjetunionen. Andre og gunstigere betingelser består for de
folkedemokratiske lande, thi nu eksisterer demokratiets og social
ismens mægtige lejr med Sovjetunionen i spidsen, og der er samlet
rige erfaringer for socialismens opbygning. Industriens opbyg
ning i disse lande bliver gennemført under hensyntagen til hvert
lands særlige træk, herunder de naturlige betingelser, under hen
syntagen til det økonomisk formålstjenlige i at udvikle disse
eller hine grene, idet man tager alle de fordele i betragtning, der
er forbundet med en arbejdsdeling og indbyrdes økonomisk hjælp
mellem den socialistiske lejrs lande.

SAMMENFATNING
1. Den maskinelle storindustri er socialismens materielle
basis. Afgørende betydning for socialismens opbygning har
sværindustrien. Den socialistiske industrialiserings væsen be
står i ved hjælp af indre akkumulationskilder at skabe en
mægtig sværindustri, der er i stand til at reorganisere hele
folkfhusholdningen, herunder også landbruget, på grundlag
af den nyeste teknik, sikre de socialistiske økonomiske for
mers uindskrænkede herredømme og landets tekniske og
økonomiske uafhængighed.

2. ben socialistiske industrialiseringsmetode, der har afgø
rende fortrin fremfor den kapitalistiske metode, sikrer op
rettelsen af en storindustri i løbet af en historisk set over
ordentlig kort tid. Den socialistiske industrialisering sker
planmæssigt: den begynder med en udvikling af sværindu
strien og gennemføres i den arbejdende befolknings inter
esse. Nationaliseringen af industrien, bankerne, transport
væsenet og udenrigshandelen skaber nye, under kapitalismen
ukendte akkumulationskilder og giver mulighed for en hur
tig mobilisering af midler til opbygning af sværindustrien.
3. Sovjetstaten, der ledes af det kommunistiske parti, gen
nemførte med held industrialiseringsprogrammet, der udfor
medes i femårsplanerne, idet den i sin politik støttede sig på
de økonomiske love og udnyttede den socialistiske økonomis
fortrin og arbejderklassens og hele den arbejdende befolk
nings arbejdsbegejstring. Under førkrigstidens femårsplaner
blev der bygget en førsteklasses, teknisk fremskreden indu
stri, der dannede grundlaget for den tekniske rekonstruktion
af hele folkehusholdningen, landets stigende forsvarsevne og
folkets voksende velstand. Sovjetunionen blev forvandlet til
en stærk industrimagt, som er uafhængig af andre lande, og
som med egne kræfter fremstiller alle nødvendige maskiner
og udstyr. De nye, socialistiske produktionsforhold, der har
fæstnet sig i landet, var den afgørende kraft, som bestemte og
sikrede den hurtige udvikling af den socialistiske industris
produktivkræfter.

24. KAPITEL

Landbrugets kollektivisering
I)rn historiske nødvendighed af landbrugets kollektivisering.
Lenins kooperationsplan. For at opbygge socialismen måtte man
ikke blot industrialisere landet, men også omdanne landbruget pa
socialistisk grundlag. Socialismens samfundsøkonomiske system
forener en industri og et landbrug, der begge beror på samfunds
mæssige produktionsmidler og kollektivt arbejde.
Den socialistiske omdannelse af landbruget er den socialistiske

revolutions vanskeligste opgave, efter at arbejderklassen liar erob
ret magten. Til forskel fra industrien, hvor den socialistiske revo
lution forefinder en stærkt koncentreret storproduktion, har land
bruget i de kapitalistiske lande ikke nået en tilsvarende kapitali
stisk sammenfatning af produktionen. Her er de små splittede
bondebrug i overvægt. Så længe landbrugsproduktionens fremher
skende form er det lille private brug, så længe bevares også grund
laget for det borgerlige økonomiske system på landet og land
bourgeoisiets udbytning af fattigbønderne og en betydelig del af
middelbønderne. Den lille vareproduktion kan ikke frigøre bonde
masserne fra fattigdom og undertrykkelse.
Kun ved at slå ind på socialismens vej kan bøndernes arbej
dende masser gøre sig fri af al udbytning, af fattigdom og for
armelse. Marxismen-leninismen forkaster den meningsløse og
forbryderiske tanke, at man skulle ekspropriere de små og middel
store producenter og gøre deres produktionsmidler til statsejen
dom, for det ville forskertse enhver mulighed for den proletariske
revolutions sejr og for lange tider kaste bøndernes i armene pa
proletariatets fjender. Friedrich Engels skrev: >Og det er lige så
oplagt, at vi med statsmagten i hænde ikke kan tænke på at
ekspropriere småbønderne med magt (hverken med eller uden er
statning), sådan som vi er nødt til at gøre det med godsejerne. Vor
opgave over for småbonden består i første række i at lede hans
private bedrift og private ejendom over i en kooperativ, ikke
med tvang, men ved eksemplets magt, og ved at samfundet yder
hjælp til dette formål.«1)
Lenins plan for det socialistiske samfunds opbygning havde som
ledestjerne, at arbejderklassen skal opbygge socialismen i forbund
med bønderne. I den samlede plan for socialismens opbygning
indgår den plan, som Lenin udarbejdede for bøndernes overgang
fra små privatejede brug til store socialistiske brug gennem
kooperationen.
Lenins kooperations plan byggede på, at kooperationen under
det proletariske diktaturs betingelser for millioner af bønder er
den letteste, mest forståelige og mest fordelagtige vej, ad hvilken
overgangen fra splittede enkeltbrug til store produktionssammen
slutninger, kollektive brug, kan ske. Den vigtigste økonomiske
forudsætning for, at bøndernes brede masser kan slutte sig sam*) Friedrich Engels, Bondespørgsmålet i Frankrig og Tyskland, se Karl Marx
og Friedrich Engels, Udvalgte Skrifter, bd. II, s. 433—434, Forlaget Tiden
1952.

men til kooperativ produktion, er, al der sker en alsidig udvikling
af den soeialisliske storindustri, der kan reorganisere også land
bruget på en moderne teknisk basis. Bøndernes inddragning i den
socialistiske opbygning bør ske ved at udvikle først de enkleste
former for kooperation pa afsætningens, forsyningens og kredit
tens omrade og ved gradvis overgang derfra til produktionskooperation, til kolleklivbrug. Bondernes kooperative organisering bør
ske under den strengeste iagttagelse af frivillighedsprincippet.
I del borgerlige samfund, hvor produktionsmidlerne tilhører
udbytterne, er kooperationen en kapitalistisk form for økonomi.
Under kapitalismen ligger det økonomiske herredømme i land
brugets kooperative foretagender hos bourgeoisiet, der udbytter
bondemasserne. Under en samfundsorden, hvor det er den arbej
dende befolkning, der selv har den politiske magt, og hvor de
vigtigste produktionsmidler ejes af den proletariske stal, er koope
rationen en socialistisk form for økonomi. »Når produktionsmid
lerne er fællesejendom, og proletariatet som klasse har besejret
bourgeoisiet, sa er et system med civiliserede kooperationsfolk
det samme som socialismens system.«1)
Støttet pa Lenins arbejder fremsatte og udviklede Stalin en
række nye ledesætninger med hensyn til landbrugets socialistiske
omdannelse.
1 overgangsperiodens økonomi, som består af flere formationer,
findes på den ene side den socialistiske storindustri, hvis grundlag
er samfundseje af produktionsmidlerne, og pa den anden side
småbruget, hvis grundlag er privateje af produktionsmidlerne.
Storindustrien er udrustet med fremskreden teknik: det privatejede
småbrug bygger pa primitiv teknik og manuelt arbejde. Stor
industrien udvikler sig i hastigt tempo efter den udvidede repro
duktions princip; småbruget derimod kan som regel ikke pra'
stere udvidet reproduktion hvert ar og har ikke engang altid mu
lighed for at præstere simpel reproduktion. Storindustrien er cen
traliseret i hele folkehusholdningens udstrækning og ledes efter
en statsplan; småbruget derimod er splittet og udsat for mar
kedsanarkiels indflydelse. Den socialistiske storindustri tilintet
gør de kapitalistiske elementer, småbruget skaber dem derimod
uafbrudt og i massemalestok. Den socialistiske stat og den sociali
stiske opbygning kan ikke i det lange lob være baseret pa to (linerr/ereiule grundlag, dels den centraliserede socialistiske slorinduV. /. Lenin, Om kooperationen, se Udvalgte Værker, bd. 12, s. 258, Forlaget
Tiden 1949.

»tris grundlag og dels den lille vareøkonomis stærkt opsplittede
og efterblevne småbrug. Dette vil til syvende og sidst føre til bele
folkehusholdningens opløsning.
' I overgangsperioden fra kapitalisme til socialisme rummer det
økonomiske liv altsa uundgåeligt en modsigelse mellem den socia
listiske storindustri pa den ene side og småbruget pa den anden
side. Denne modsigelse kan kun løses ved at bringe småbruget ind
i en udvikling, der fører til socialistisk storlandbrug.
Den socialistiske industris udvikling og bybefolkningens vækst i overgangs
perioden i Sovjetunionen var forbundet med en hurtigt stigende eftersporgsel
efter landbrugsproduktnr. Men landbrugets udviklingstempo la overordentlig
langt bagud for industriens. Særlig langsomt udviklede landbrugets vigtigste
gren, kornavlen, sig. Småbruget, der var hovedleverandør af salgskorn, pro
ducerede for en stor del til eget forbrug og bragte kun en tiendedel af bruttokornhøsten på markedet. Til trods for. at dc tilsåede arealer og bruttokornhosten i 1926 næsten nåede førkrigsniveauet, var produktionen af salgskorn
kun halvt så stor som i 1913. Småbruget var ikke i stand til at tilfredsstille
den øgede efterspørgsel efter fødemidler til befolkningen og råstoffer til
industrien.

Der kun skabes storbrug inden for landbruget ad to veje
den kapitalistiske og den socialistiske. Den kapitalistiske vej be
tyder, at der indføres kapitalistiske storbrug i landbruget, som
hviler pa udbytning af lønarbejde, hvilket uundgåeligt bevirker
forarmelse og ruinering af de arbejdende bondemasser. Den socia
listiske vej betyder, at småbrugene forenes til store kollektive
brug, der er udrustet med fremskreden teknik. Den befrier bøn
derne for udbytning, nød og fattigdom og sikrer uafbrudt frem
gang i deres materielle og kulturelle niveau. En tredie vej findes
ikke.
Overgangen fra det lille enkeltbrug til det socialistiske storbrug
kan ikke ske af sig selv. Under kapitalismen følger landsbyen
spontant byen, eftersom den kapitalistiske bedrift i byen og små
bruget pa landet i grunden er økonomiske former af samme type,
som begge hviler pa privateje af produktionsmidlerne. Under
arbejderklassens diktatur kan småbondelandsbyen ikke spontant
følge den socialistiske by. Lenin talte om bøndernes varekapitali
stiske tendens i modsadning til proletariatets socialistiske ten
dens.
Den socialistiske by drager småbondelandsbyen efter sig ved
at organisere store socialistiske bedrifter i landbruget. Landets
industrialisering forsyner landbefolkningen med en moderne ma
skinel teknik. Samtidig skabes der kadrer, som behersker den nye

teknik. Der opstår nye produktivkræfter i landbruget. De svarer
ikke til småbrugets gamle produktionsforbold. Dette gør det nød
vendigt, at der pa landet tilvejebringes nye socialistiske produk
tionsforhold, der kan skaffe produktivkræfterne plads til at ud
vikle sig. Sådanne produktionsforhold kan kun skabes ved at for
ene de små individuelle brug til store kollektive brug.
Den gradvise forening af småbrugene til kooperative, teknisk
moderne udstyrede produktionssammenslutninger er således en
objektiv nødvendighed i overgangsperioden fra kapitalisme til
socialisme. Uden kollektivisering er det umuligt at sikre en uaf
brudt udvikling af hele folkehusholdningen på basis af den høje
ste teknik og garantere en stadig forbedring af folkets levevilkår.
Kun ad kollektiviseringens vej kan man opbygge socialismen og
tilfredsstille bøndernes vitale interesser.
Det kommunistiske parti og sovjetstaten erkendte kollektivise
ringens historiske nødvendighed, forkastede den kapitalistiske
vej for landbrugets udvikling som fordærvelig for socialismens
sag og valgte den socialistiske vej. Dette fandt udtryk i en kon
sekvent gennemført politik til kollektivisering af landbruget.
SUK.P(b)s 15. kongres (1927) besluttede derfor: »Den opgave skal
sættes i forgrunden ud fra en fortsat kooperativ sammenslutning
af bønderne gradvis at overføre de splittede bondebrug til stor
produktion (kollektiv dyrkning af jorden ved mere intensiv drift
og anvendelse af maskiner), idet man pa enhver måde støtter og
opmuntrer spirerne til fællesarbejde inden for landbruget.«1)
Den socialistiske opbygnings historie i Sovjetunionen har vist,
at kooperativ, produktionsmæssig sammenslutning af bondebru
gene er den rigtige vej. 1 alle lande med en mere eller mindre
talrig klasse af små og middelstore producenter er denne vej den
eneste mulige og formålstjenlige for socialismens sejr, efter at
arbejderklassen har oprettet sit herredømme.
I)cn kompakte kollektiviserings forudsætninger. Løsningen af
den vældige historiske opgave, kollektivisering af millioner af
småbrug, krævede forberedelser af tilsvarende omfang. Medens
selv kapitalismens udvikling havde forberedt de materielle betin
gelser for industriens socialistiske omdannelse, måtte man i land
bruget i betydelig udstrækning skabe disse betingelser under
overgangsperioden.
') Resolution vedtaget af SUKP(b)s 15. kongres, se >SUKP i resolutioner og
beslutninger fra kongresser, konferencer og centralkomitémøder«, 2. del,
s. 317. Moskva 1953.

Del kommunistiske partis og sovjetstatens økonomiske politik
pa landet gik indtil den kompakte kollektivisering ud på at støtte
lagene af fattig- og middelbønder med alle tilgængelige midler og
begrænse landbrugsbourgeoisiets udbyttertilbøjeligheder. Fattigbønderne, der udgjorde 35 pct. af bondebefolkningen, blev fri
taget for alle skatter. Igennem arbejdslovgivningen beskyttede den
socialistiske stat med strenghed fattigbøndernes og landarbejder
nes interesser. Foranstaltninger til landmåling og jordfordeling
blev i fattigbøndernes og de ubemidlede middelbønders bedrifter
udført gratis på statens bekostning. Staten organiserede maskinudlejningsstationer, som først og fremmest ydede fattigbondebrugene hjælp ved produktionen. Fattig- og middelbønderne fik pa
fordelagtige betingelser lån, såvel i penge som i udsæd og levneds
midler. Af stor betydning for bondebrugets fremgang var den
landbrugsvidenskabelige bistand, forsyning med kunstgødning,
bekæmpelse af tørke, gennemførelse af store overrislingsarbejder
o. s. v„ som staten organiserede. Samtidig begrænsede og for
trængte det kommunistiske parti og sovjetstaten de kapitalistiske
elementer på landet ved høj bekatning af kulakkerne, ved be
grænsning af forpagtningernes størrelse og af lønarbejdets omfang
og ved forbud mod køb og salg af jord.
Det fundamentale for socialismens opbygning på landet var, at
der under arbejderklassens ledelse og med støtte i den socialistiske
storindustri skulle ske en overførelse af bøndernes hovedmasse
fra det gamle privatbesiddersystem til det nye, socialistiske kolhozsystem.
Jordens nationalisering i Sovjetunionen befriede småbonden
for hans trælleagtige bundethed til hans stump jord og lettede der
ved overgangen fra småbondebruget til det kollektive storbrug.
Jordens nationalisering skabte gunstige betingelser for organise
ringen af socialistiske storbedrifter i landbruget, som ikke behø
vede at anvende midler uproduktivt til køb af jord og betaling
af jordrente.
Af afgørende betydning for kollektiviseringens forberedelse var
en energisk udvikling af den socialistiske industri, som er nøglen
til den socialistiske omdannelse af landbruget. I Sovjetunionen
muliggjorde allerede de første resultater af industrialiseringen en
omfattende opførelse af fabrikker til fremstilling af traktorer,
mejetærskere og andre komplicerede landbrugsmaskiner. Alene i
løbet af den første femårsplan modtog Sovjetunionens landbrug
154.000 traktorer (omregnet i 15 HK).
På denne måde blev der skabt en industriel basis for landbrugets

forsyning med traktorer, mejetærskere og andre landbrugsmaski
ner.
Bøndernes overgang i massemalestok til kolhozsystemet blev
forberedt gennem en udvikling af landbrugets kooperative fore
tagender. Det laveste trin i bondebrugenes kooperative organise
ring er kooperation med hensyn til afsætning af landbrugsproduk
ter og forsyning af landbefolkningen med industrivarer, saml
kooperationen pa kreditområdet. Ved siden af specielle former for
landbrugskooperalion — mejerier, horskætterier, roedyrkning. lå
nekasser o. a. — havde hjemmearbejder- og hdndvccrkskooperationen stor betydning. Disse former for kooperation spiller en stor
rolle ved overgangen fra det individuelle bondebrug til det fælles
slorbrug. Disse kooperative former vænner de brede bondelag til
kollektiv økonomisk drift. Pa dette trin finder der fortrinsvis et
handelssanwirke sted mellem den socialistiske industri og bonde
bruget. Dette afskaffer endnu ikke privatejendommen som grund
laget for bøndernes produktion, men det gør bønderne materielt
interesseret i fremgang for deres bedrift. Handelssamvirket realise
res ved at udvide den statslige og kooperative handel og fortrænge
den private kapital fra vareomsætningen. Pa denne made befries
bønderne for udbytning fra forretningsfolks og spekulanters side.
Af stor betydning på dette felt var brugsforeningerne på landet,
der drev handel med personlige forbrugsgenstande.
I forholdet mellem staten og de kooperative sammenslutninger
er kontraktleverancerne, der repræsenterer en form for organiseret
vareomsætning, af stor vigtighed. Denne vareomsætning sker på
grundlag af kontrakter, hvorefter staten giver de kooperativt
sammensluttede producenter bestilling på produktion af en vis
mængde landbrugsprodukter, forsyner de kooperative foretagen
der med frø, udsæd og produktionsredskaber, sørger for anven
delse af de bedste driftsmetoder (radsåning, såning af gode frøog kornsorter, anvendelse af gødningsstoffer etc.), køber disse
foretagenders vareproduktion for at forsyne befolkningen med
levnedsmidler og industrien med råstoffer. Dette system er fordel
agtigt for begge parter og slutter bondebrugene direkte sammen
med industrien uden private mellemmænd i handelen.
Det højeste trin i bøndernes kooperative organisering er opret
telsen af kollektive brug, kolhozer, hvilket betyder overgang til
fælles storproduktion. Kolhozen er en frivillig, kooperativ produktionssanimenslutning af bønder, hvis grundlag er fælleseje af
produktionsmidlerne og kollektivt arbejde, der tilsammen ude
lukker menneskets udbytning af mennesket.

En slop rolle under forberedelsen af massekollektiviseringen
spillede de forste kolhozer, der blev oprettet kort efter den sociali
stiske revolution. Disse kolhozer var eksempler, der overbeviste
banderne om de kollektive brugsformers fortrin frem for det
individuelle brug.
Før den kompakte kollektivisering var det såkaldte fællesskab
med hensyn til jordbehandling (TOZ) den fremherskende form
blandt kolhozerne. Her var jordens benyttelse og arbejdet fadles,
medens trækdyr og landbrugsinventar forblev bondens privatejen
dom. Da massekollektiviseringen greb om sig, var disse TOZ’er
allerede et tilbagelagt stadium. I en række omrader fandtes der
landbrugskommuner, hvor ikke blot alle produktionsmidler, men
også kolhozbondens personlige brug var indgået i fællesskabet.
Disse kommuner var ikke levedygtige, da de var opstået under
forhold, hvor teknikken var lav og produkterne fa. 1 disse kom
muner praktiserede man en ligelig fordeling af forbrugsgenstandene. Kommunerne blev omdannet til landbrugsarleler.
Den grundlæggende og vigtigste form for opbygningen af kolhozsystemet er landbrugsartelet. Landbrugsartelet er en kollektiv
brugsform, der beror på fælleseje af bøndernes vigtigste produk
tionsmidler og på deres kollektive arbejde, medens kolhoz-bøndernes små personlige brug forbliver deres personlige ejendom inden
for de rammer, der fastsættes af statutten for landbrugsartelet.
Den socialistiske storindustris ledende rolle ved landbrugets
kollektivisering udøves gennem maskin- og traktorstationerne.
Maskin- og traktorstationer (MTS) er et socialistisk statsforeta
gende i landbruget, som koncentrerer traktorer, mejetærskere og
andre komplicerede landbrugsmaskiner og betjener kolhozprodukt ionen på kontraktbasis. MTS er den form, den socialistiske
stat benytter for at opbygge det kollektive storlandbrugs materielle
produktionsbasis. Denne form sikrer den bedst mulige koordina
tion af kolhozmassernes egen aktivitet under opbygningen af deres
kollektive brug under ledelse af og med støtte fra den socialistiske
stat.
Maskin- og traktorstationerne er et kraftigt redskab i den
socialistiske omformning af landbruget, el middel til at oprette
et produktionssamvirke mellem industrien og landbruget. Produktionssanwirket består i, at den socialistiske storindustri forsyner
landbruget med maskiner og andre produktionsmidler, udruster
det med en ny og fuldkommen teknik.
En vigtig rolle ved landbrugets socialistiske omdannelse spiller
de store statslandbrugsforetagender, som den socialistiske stal or

ganiserer pa en del af de tidligere godsejerjorder og frie jorder til
hørende statsfonden. I Sovjetunionen begyndte man allerede i det
første år efter den socialistiske revolution at oprette statsbrug
(sovhozer). Et statsbrug er et socialistisk storlandbrug til produk
tion af korn, kød, mælk, bomuld og andre landbrugsprodukter,
hvor produktionsmidlerne og hele den fremstillede produktion
tilhører staten. Statsbrugene er en af de vigtigste leverandører af
levnedsmidler og råstoffer til staten. Som mønstereksempler på
et højt mekaniseret og meget leveringsdygtigt socialistisk landbrug
gav statsbrugene bønderne mulighed for at overbevise sig om det
socialistiske storbrugs store fortrin. De ydede bønderne bistand
med traktorer, frø og udsæd af god kvalitet og avlskvæg. De gjorde
bondemassernes vending til socialismen, deres overgang til kollek
tiviseringens vej lettere.
Kolhozsvstemet opstod med finansiel og organisatorisk støtte
fra arbejderklassens side. Sovjetstaten stillede store midler til
rådighed for finansieringen af kolhozernes og statsbrugenes op
bygning. I den brede kollektiviseringsbevægelses første år blev
de bedste partiarbejdere og titusinder af fremskredne arbejdere
sendt ud på landet og ydede bønderne stor hjælp ved organise
ringen af de kollektive brug.
Det kommunistiske partis arbejde på at opdrage bondemasserne
politisk spillede en stor rolle med hensyn til at forberede deres
overgang til kollektiviseringen.
De brede bondemassers tilslutning til kollektiviseringen kræ
vede uforsonlig klassekamp mod kulakkerne. Kulakkernes mod
stand mod sovjetmagtens politik på landet tiltog især i styrke i
1927 28, da sovjet landet havde vanskeligheder med kornforsy
ningen. Kulakkerne organiserede sabotage mod fremskaffelsen
af korn, forøvede terrorhandlinger mod kolhoz-bønder, partiarbej
dere og sovjetfunktionærer og stak ild på kolhozernes bygninger
og statens kornlagre. Den beslutsomme bekæmpelse af kulakkerne
og forsvaret af de arbejdende bønders interesser skarede fattigog middelhøndernes masser om det kommunistiske parti og sovjet
staten.

Den kompakte kollektivisering og likvideringen af kulakkerne
som klasse. I Sovjetunionen kom bøndernes afgørende tilslutning
til kolhozerne i anden halvdel af 1929. På det tidspunkt var der
skabt økonomiske og politiske forudsætninger for landbrugets
kollektivisering. Middelbønderne, det vil sige hovedmassen af bøn
derne, gik nu ind i kolhozerne. Det skete ikke længere i enkelte

grupper, men i hele landsbyer og distrikter. I den sovjetiske lands
by var den kompakte kollektivisering begyndt.
Indtil den kompakte kollektivisering havde det kommunistiske
parti og sovjetstaten ført en politik, der gik ud pa at begrænse
og fortrænge de kapitalistiske elementer på landet. Skatte- og pris
politik. begrænsning af jordforpagtning, indskrænkning af løn
arbejde — alt dette satte bestemte rammer for kulakkernes ud
bytning og bevirkede, at enkelte kulakgrupper blev trængt tilbage.
Men denne politik tilintetgjorde ikke kulakkernes økonomiske
grundlag, den medførte ikke deres likvidering som klasse. En så
dan politik var nødvendig, sa længe der ikke var skabt betingelser
for kompakt kollektivisering, så længe der pa landet manglede
et omfattende net af kolhozer og statsbrug, som kunne erstatte
den kapitalistiske kornproduktion med en socialistisk.
I 1926 27 avlede kulakkerne 10 millioner tons korn og solgte 2 millioner
tons til aftagere uden for landsbyen, mens statsbrug og kolhozer producerede
1,3 millioner tons, heraf 0.6 millioner tons salgskorn. Stillingen forandrede sig
radikalt i 1929. hvor statsbrugene og kolhozerne producerede ikke mindre end
6,5 millioner tons, heraf 2,1 millioner tons salgskorn. d. v. s. at de overskred
kulakkernes produktion af salgskorn.

De brede bondemassers store omsving i retning af socialismen
betegnede en radikal forskydning af klassekræfterne i landet til
socialismens fordel og til kapitalismens skade. Det gav det kom
munistiske parti og sovjetstaten mulighed for at gå over fra den
gamle politik, der tilsigtede begrænsning og fortrængning af de
kapitalistiske elementer på landet, til en ny politik, der gik ud
på at likvidere kulakkerne som klasse på basis af kompakt kollek
tivisering.
Overgangen til kompakt kollektivisering skete ved, at bøndernes
store masser bekæmpede kulakkerne. Kulakkerne ydede rasende
modstand mod kollektiviseringens gennemførelse. Arbejderklas
sen. der ledede bøndernes hovedmasser, førte dem til storm mod
kapitalismens sidste bolværk i landet for at sønderslå kulakkerne
i åben kamp, i alle bønders påsyn og overbevise dem om de kapi
talistiske elementers svaghed. Ved den kompakte kollektivisering
blev jordarealer, der lå omkring landsbyerne, stillet til rådighed
for kolhozerne. Men da en betydelig del af denne jord var i kulak
kernes hænder, tog de bønder, der organiserede kolhozerne, jord,
husdyr og inventar fra kulakkerne, afkulakiserede dem. Sovjet
magten ophævede lovene om jordforpagtning og lønarbejde. Li

kvideringen af kulakkerne som klasse var altså en nødvendig
bestanddel af den kompakte kollektivisering.
Kollektiviseringen blev gennemfort sådan, at de leninske prin
cipper for kolhoz-opbygningen strengt bles overholdt: bondernes
indtræden i kolhozerne er frivillig, der tages hensyn til de økono
miske særegenheder og kulturniveauet i de forskelligartede om
rader af landet, det er utilladeligt at springe over landbrugsartelet,
kolhoz-opbygningens hovedform, frem til kommunen.
Den kompakte kollektivisering og den likvidering af kulakkerne
som klasse, der blev gennemfort pa dette grundlag, var sen over
ordentlig dybtgående revolutionær omvæltning, et spring fra sam
fundets gamle kvalitative tilstand til en ny kvalitativ tilstand en
omvæltning, som i sine konsekvenser var lige så dybtgående som
den revolutionære omvæltning i oktober 1917.«1)
Det var en revolution, der afskaffede det gamle borgerlige land
brugssystem med dets indivudueU.e bondebrug og skabte det nye,
socialistiske kolhozsystcm. Det særegne ved denne revolution be
stod i, at den blev gennemført ovenfra på statsmagtens initiativ
og støttedes direkte nedefra af bøndernes millionmasser, der kæm
pede mod kulakkernes åg for et trit liv i kollektivbrugene.
Denne revolution løste en række af den socialistiske opbygnings
grundlæggende opgaver.
For det første afskaffedes den mest talrige udbytterklasse i
landet, kulakklassen. Likvideringen af kulakkerne som klasse pa
grundlag af den kompakte kollektivisering var det afgørende
skridt med hensyn til afskaffelsen af udbytterklasserne. Spørgs
målet »hvem slår hvem« blev løst til gunst for socialismen ikke
blot i byerne, men også pa landet. De sidste kilder inden for landets
gramser, der kunne bidrage til genindførelse af kapitalismen, blev
tilintetgjort.
For det andet førte den den talmæssigt største arbejdende klasse
i landet, bondeklassen, over fra enkeltbruget, som afføder kapi
talisme, til det tælles, kollektive, socialistiske brug. Den løste
hermed den proletariske revolutions vanskeligste historiske op
gave efter arbejderklassens erobring af magten.
For det tredie gav den sovjetmagten en socialistisk basis i den
mest omfattende, tlen mest livsnødvendige, men samtidig også
mest efterblevne gren af folkehusholdningen — landbruget. Land
bruget begyndte nu at udvikle sig pa samme type grundlag som
*) SUKl’(b)s historie. Kort gennemgang, s. 369. Forlaget Tiden 1946.

industrien, pa grundlag af fælleseje af produktionsmidlerne. Her
med var også en af overgangsperiodens dybeste modsigelser lost,
modsigelsen mellem den socialistiske storindustri og det lille in
dividuelle bondebrug. Grundlaget for modsiet ningen mellem by
og land var ophævet.
De gamle kapitalistiske og småborgerlige produktionsforhold
pa landet, som havde været en hemsko for produktivkræfterne,
blev erstattet af nye, socialistiske produktionsforhold. Herved
fik landbrugets produktivkræfter fri bane for deres udvikling.
Landbrugsartelet som kollektivbrugets grundform. Kolhozopbygningens erfaringer i Sovjetunionen viste, at blandt alle
former for kollektive brug er landbrugsartelet den, som bedst
formar al sikre udviklingen af del socialistiske landbrugs produk
tivkræfter. Landbrugsartelet kombinerer pa rette nuide kolhozbøndernes personlige, dagligdags interesser og kolhozens fælles
interesser. Arielet giver en heldig tillempning af de personlige,
dagligdags interesser til fællesinteresserne og gør det herved let
tere at opdrage gårsdagens enkeltbønder i kollektivismens and.
1 følge statutten for landbrugsarleler overgår følgende til fælles
eje: landbrugsinventar, trækdyr, frø og udsæd, fodermidler til fæl
lesbesætningen. de driftsbygninger, der er nødvendige for artelels
drift, samtlige foretagender til forarbejdning af produkter. 1 land
brugsartelet bliver de vigtigste landbrugsgrene som kornavl og pro
duktion af industriplanter fæl lesanliggender i fuld udstrækning.
Det fællesdrevne husdyrbrug organiseres i staldafdelinger inden
for kolhozen. I de udviklede arteler findes der fællesdreven stor
produktion af kartofler og grønsager, fælles frugtplantager, vin
avl o. lign.
I landbrugsartelet bliver følgende ikke gjort til fælleseje, men
forbliver den enkelte kolhozfamilies personlige ejendom: beboel
seshuse, en vis mængde husdyr, fjerkræ, de driftsbygninger, del
er nødvendige til pasning af det kvæg, der er forblevet bondens
personlige ejendom, og det mindre landbrugsinventar, der kræves
til det lille personlige brug. Hvis det er nødvendigt, stiller artelels
ledelse mod betaling nogle af de fællesejede heste til rådighed for
artelmedlemmerne til personlige formal. Kolhozbøndernes hoved
indtægter kommer fra kolhozernes fællesdrift, som er det væsent
lige og afgørende.
1 følge statutten for landbrugsartelet må enhver kolhozgård i de områder,
livor der dyrkes korn, bomuld, roer, hor, hamp, kartofler, yrnnsayer, te oy
tobak, som personlig ejendom have een ko. indtil to slk. ungkvæg, een so med

grise eller, hvis kolhozens ledelse anser del for nødvendigt, to søer med grise,
indtil 10 får og geder tilsammen, en ubegrænset mængde fjerkræ og kaniner
og indtil 20 bistader.
Enhver kolhozgård i landbrugsornrdder med udviklet husdyrbrug må som
personlig ejendom have 2—3 køer og desuden ungkvæg, 2—3 søer med grise,
ialt 20- 25 får og geder, en ubegrænset mængde fjerkræ og kaniner og indtil
20 bistader.
Enhver kolhozgård i omrdder med ikke-nomadiserende eller halvtnomadiserende husdyrbrug, hvor agerbrug kun har ringe betydning, medens husdyr
bruget spiller den afgorende rolle, må som personlig ejendom have 4—5 køer
og desuden ungkvæg, fra 30 til 40 får og geder tilsammen, 2—3 søer med
grise, en ubegrænset mængde fjerkræ og kaniner, indtil 20 bistader samt hver
een hest eller een malkehoppe eller to kameler eller to æsler eller to muldyr.
Enhver kolhozgård i omrdder med nomadiserende husdyrbrug, hvor ager
bruget næsten ingen betydning har, men hvor husdyrbruget er den altdomi
nerende driftsform, må som personlig ejendom have 8—10 køer og desuden
ungkvæg, ialt 100—150 får og geder, en ubegrænset mængde fjerkræ, indtil
10 heste og 5—8 kameler.
Af de jorder, der er blevet fælleseje, afsættes der til hver kolhozgård en
huslod, der dyrkes som personligt brug; den er på
til % ha og i nogle
områder indtil een ha, alt efter områdernes særlige forhold.

Ved slutningen af den første femårsplan var reorganiserings
perioden forbi inden for Sovjetunionens landbrug. I 1932 forenede
kolhozerne over 60 pct. af alle bondebrugene og havde koncentre
ret mere end 75 pct. af bondebrugenes tilsåede arealer. Men ku
lakkerne, som var blevet slået i åben kamp, var dog ikke tilintetgjort endnu. Kulakkerne trængte ved bedrag ind i kolhozerne og
forsøgte ved forskellige former for skadegørervirksomhed at
sprænge kolhozerne indefra. Det kommunistiske parti og sovjet
staten påpegede, at kolhozernes organisatoriske og økonomiske
styrkelse var en hovedopgave for kolhozopbygningen, d. v. s.
man måtte styrke den partimæssige og statslige ledelse af kolhozerne, rense dem for de kulakelementer, der var trængt ind i
dem, beskytte den socialistiske fællesejendom, forbedre organisa
tionen og styrke den kollektive arbejdsdisciplin.
Kolhozsystemet vandt sejr under beslutsom kamp mod udbyt
terklasserne og deres agenturer, trotskisterne og buharinfolkene,
der forsvarede kulakkerne med alle midler, bekæmpede oprettel
sen af kolhozer og statsbrug og krævede dem opløst og likvideret.
Det kommunistiske parti gjorde energisk op med den trotskistiske
teori, at man skulle udbytte og tvangsmæssigt ekspropriere bøn
derne gennem høje priser på industrivarer og kolossale skatter,
og med den højreopportunistiske buharin-teori om »kulakkens
fredelige indvoksen i socialismen«, om »at det går af sig selv« i
den økonomiske opbygning.

Sovjetunionens forvandling fra et sniåbrugerland til et land
med det største og mest mekaniserede landbrug i verden. Mod
slutningen af den anden femårsplan var landbrugets kollektivise
ring ført til ende. Kollektiviseringsmetoden var en i liøj grad
progressiv metode, eftersom den gjorde det muligt på få år at
dække hele landet med kollektive storbrug, som kunne anvende
den nye teknik, udnytte alle landbrugsvidenskabens resultater og
give landet en større vareproduktion. Den åbnede vejen til høj
nelse af bøndernes levevilkår.
I Sovjetunionen oprettedes og konsolideredes verdens største
landbrug i form af det altomfattende system af kolhozer, MTS
og statsbrug, der repræsenterer den nye socialistiske produktions
måde i landbruget.
I stedet for de 25 millioner bondebrug, der eksisterede i Sovjetunionen lige
inden den kompakte kollektivisering, fandtes der i midten af 1938 242.400
kolhozer (fiskeri- og håndværkskolhozer ikke medregnet). I gennemsnit gik
der på hver kolhoz 1.534 ha landbrugsjord, heraf 485 ha tilsået areal. I USA
havde i 1940 kun 1,6 pct. af alle farmerne et areal på 405 ha eller derover.

Kolhozsystemet havde vist sin ubestridelige overlegenhed over
del kapitalistiske landbrugssystem og småbruget. »Kollektivbru
genes store betydning ligger netop i, at de er det fundamentale
grundlag for anvendelsen af maskiner og traktorer i landbruget,
at de er det fundamentale grundlag for omformningen af bonden,
for omdannelse af hans mentalitet i socialismens ånd.«1) Under
de to første femårsplaner blev der gennemført en sand teknisk
revolution i Sovjetunionens landbrug, som bevirkede, at der op
rettedes en solid materiel produktionsbasis for socialismen pa lan
det. Det socialistiske landbrug er ikke blot det største, men også
det stærkest mekaniserede landbrug i verden. Medens anvendelsen
af maskiner i landbruget under kapitalismen uundgåeligt er for
bundet med en forarmelse af sinåbønderne, lettes bondens arbejde
af det socialistiske landbrugs mekanisering på basis af kollektivt
arbejde, og hans levevilkår forbedres.
I 1940 fandtes der i Sovjetunionens landbrug 530.000 traktorer, 182.000
mejetærskere og 228.000 lastautomobiler. Antallet af MTS udgjorde i 1930 158,
men i 1940 7.069. Landbrugets mekanisering i Sovjetunionen nåede i 1940
med hensyn til pløjning ved hjælp af traktorer: brakpløjning — 83 pct., efter
årspløjning — 71 pct. Med hensyn til såning af vår- og vintersæd ved hjælp
af traktorer — 52 53 pct.. og hvad angik høst med mejetærskere — 43 pct.

J. V. Stillin, Om de landbrugspolitiske problemer i Sovjetunionen, se Lenin
ismens problemer s. 291 Forlaget Tiden 1949.

Kolhozsyslemel sikrede en betydelig forøgelse af landbrugspro
duktionen og høj leveringsdygtighed i landbruget, hvad der har
stor betydning for landets forsyning med levnedsmidler og råstof
fer. Landbrugets bruttoproduktion i Sovjetunionen i 1940 var
næsten det dobbelte af niveauet før revolutionen (1913). Kornsal
get fra kolhozerne og statsbrugene nåede i 1938 40 pct. af brultokornproduktionen mod 26 pct. i 1913. Derimod udgjorde korn
salget fra fattig- og middelbondebrugene før revolutionen kun
14,7 pct. Kolhozerne og statsbrugene har store muligheder for al
sikre en uafbrudt stigende produktion. De rammes ikke af afsæt
ningskriser, da den systematiske forøgelse af folkets materielle
levevilkår følges af en stadig voksende efterspørgsel efter land
brugsprodukter.
Kolhozsvstemets sejr skænkede de sovjetiske bønder de nød
vendige betingelser for et liv i velstand og kultur. Kolhozsystemet
lilintetgjorde muligheden for lagdeling af bønderne og gjorde
ende pa nød og fattigdom i landsbyerne. Millioner og atter millio
ner af fattigbønder blev nu folk med gode indtægter, efter at de
var trådt ind i kolhozerne. Takket være kolhozerne var der ikke
længere bondebrug uden heste, køer og redskaber. Kolhozbønder
nes personlige indtægter fra kolhozernes fællesbrug og af deres
personlige små brug steg 170 pct. alene i perioden 1932—37.
Kolhozsystemets sejr gjorde det venskabelige forbund mellem
arbejderne og bønderne endnu stærkere. Kolhozbønderne blev en
sikker støtte for sovjetmagten på landet. Nu var det ikke blot
arbejderklassen, men også bønderne, der baserede deres tilværelse
på socialistisk fælleseje af produktionsmidlerne.
Erfaringerne fra kolhozopbygningen i Sovjetunionen gør det
langt lettere at gennemføre en socialistisk omdannelse af land
bruget i andre lande under overgangen fra kapitalisme til social
isme. Samtidig bevirker de enkelte landes særlige historiske udvik
lingstræk, at der i overgangsperioden fra kapitalisme til socialisme
i hvert enkelt land findes særegne betingelser, former og metoder,
hvorunder landbrugets kollektivisering forberedes og gennem
føres. Til forskel fra Sovjetunionen, hvor der skete en nationali
sering af al jord, er det i folkedemokratierne under den koopera
tive organisering af bondebrugene sådan, at bønderne i nogen tid
bevarer privatejet af jorden. Heraf følger særegenheder i de ko
operative produktionssammenslutningers organisationsformer og
virksomhed på landet.
Men hvor betydelige særegenheder der end findes med hensyn
til betingelser, former og metoder for landbrugets socialistiske

omdannelse i de enkelte lande, forbliver de grundprincipper i
Lenins kooperationsplan, der er prøvet i praksis under kolhoz
opbygningen i Sovjetunionen, fælles for alle de lande, som gen
nemfører en socialistisk omdannelse af landbruget.

SAMMENFATNING
1. En nødvendig betingelse for socialismens opbygning er
landbrugets kollektivisering. Kollektiviseringens væsen består
i en gradvis og frivillig forening af bondebrugene i koopera
tive produktionssammenslutninger. Kollektiviseringen bety
der overgang fra det lille, individuelle, efterblevne privatbrug
til det socialistiske storbrug, der er udrustet med moderne
maskinel teknik. Kollektiviseringen befrier de arbejdende
bønder for udbytning og fattigdom og åbner dem vejen til et
liv i velstand og kultur. Kollektiviseringen svarer til bønder
nes og hele den arbejdende befolknings vitale interesser.
2. De vigtigste forudsætninger for den kompakte kollektivi
sering er: landets socialistiske industrialisering, udvikling af
landbrugets kooperative foretagender, erfaringerne fra de
forste kolhozer og de statslige storbedrifter i landbruget, som
viser bønderne det socialistiske storbrugs fortrin, oprettelse
af maskin- og traktorstationer, energisk bekæmpelse af ku
lakkerne.
3. Den kompakte kollektivisering og den deraf følgende
likvidering af kulakkerne som klasse gennemførtes under
det kommunistiske partis og sovjetstatens ledelse og betød en
dybtgående revolutionær omvæltning, en overgang fra det
borgerlige landbrugssystem med individuelle bondebrug til
det nye socialistiske kolhozsystem. Denne revolution gjorde
ende på den mest talstærke udbytterklasse, kulakkerne,
førte den mest talstærke arbejdende klasse, bønderne, fra
den kapitalistiske udviklings vej over til den socialistiske og
skabte sovjetstaten en solid socialistisk basis i landbruget.
4. Kolhozsystemets sejr forvandlede Sovjetunionen fra et
småbrugerland til et land med det største og mest mekani
serede landbrug i verden. Landbrugets produktivkræfter fik
fri bane for deres udvikling. Sovjetbønderne blev for bestan
dig befriet for udbytning; fattigdom og nød blev afskaffet
på landet, og der blev skabt betingelser for en stadig højnelse
af kolhozbøndernes materielle og kulturelle leveniveau.

25. KAPITEL

Socialismens sejr i Sovjelunionen
Den socialistiske produktionsmådes fulde gennemførelse. l)e
resultater, der opnåedes ved landets socialistiske industrialisering
og landbrugets kollektivisering, bevirkede en grundlæggende for
andring af det indbyrdes forhold mellem klassekræfterne i Sovjet
unionen til gunst for socialismen og til skade for kapitalismen.
Indtil midten af 1929 blev den energiske offensiv mod de kapitali
stiske elementer hovedsagelig fort i byerne. Med overgangen til
den kompakte kollektivisering af bondebrugene og kulakkernes
likvidering som klasse kom offensiven også til at omfatte landet
og fik derved almen karakter. Socialismens fuldt udfoldede offen
siv over hele fronten var begyndt. De brede bondemassers vending
til socialismen berøvede den kapitalistiske formation den basis,
den havde haft i form af den lille vareproduktion, og den gik
til grunde. I 1930 disponerede den socialistiske sektor allerede
over samtlige folkehusholdningens løftestænger. Dette betød, at
Sovjetunionen var trådt ind i socialismens periode.
At socialismens periode var begyndt betød ikke, at overgangs
perioden var afsluttet, idet opbygningen af det socialistiske sam
fund endnu ikke var fuldt gennemført. Men det drejede sig alle
rede om overgangsperiodens sidste etape. Medens der i begyn
delsen af Nep skete en vis genoplivelse af kapitalismen, var Neps
sidste stadium nu begyndt, det stadium, hvor de kapitalistiske
elementer i landet afskaffes fuldstændigt.
Socialismens offensiv over hele fronten foregik under tilspidset
klassekamp og under overvindelse af uhyre vanskeligheder, som
skyldtes den gennemgribende rekonstruktion af industri og land
brug i forbindelse med omstillingen af hele folkehusholdningens
tekniske grundlag. En rekonstruktion af landbruget var umulig
uden samtidig at omdanne den gande økonomiske formation, kol
lektivisere bondebrugene og rykke kapitalismen på landet op med
rode. Socialismens offensiv vakte naturligvis fortvivlet modstand
fra udbytterklasserne, der nu gik til grunde, og som støttet af den
kapitalistiske omkredsning udførte skadegørervirksomhed, sabo
tage, diversion og terror. Den socialistiske opbygnings vanskelig
heder er væsensforskellige fra de vanskeligheder, som den kapita
listiske økonomi rummer. Denne karakteriseres af kriser og ar

bejdsløshed, som ikke kan overvindes indenfor kapitalismens
rammer. Den socialistiske opbygnings vanskeligheder er vækstens,
fremgangens, fremrykningens vanskeligheder. De rummer derfor
i «sig selv muligheden for deres egen overvindelse.
Som resultat af den forsle femårsplan i Sovjetunionen byggedes
fundamentet for den socialistiske økonomi i form af den sociali
stiske industri og det kollektive storlandbrug, udrustet med en
moderne teknik. De kapitalistiske elementer i industrien blev
lilintetgjort. Kollektiviseringen var i hovedsagen ført til ende i
landels vigtigste landbrugsområder, kulakkerne var slået, men
var endnu ikke slået fuldstændig ud. Der var sket en overgang
lil sovjethandel, en handel uden hverken små eller store kapitali
ster. Privathandel var fuldstændig fortrængt af stats-, kooperativog kolhozhandel.
Ved begyndelsen af den anden femårsplan var Sovjetunionens
økonomi ikke længere opdelt i flere formationer. Af de fem
økonomiske formationer, som havde eksisteret i folkchusholdningen, fandtes de tre. privatkapitalisme, statskapitalisme og del
patriarkalske brug, ikke længere. Den lille vareproduktion var
blevet trængt tilbage til en underordnet position, medens den
socialistiske formation var blevet den uindskrænket herskende og
eneste dominerende kraft inden for hele folkehusholdningen. Det
betød, at sovjetmagten både i by og på land havde fået et sociali
stisk grundlag.
I løbet af den anden femårsplan fuldendtes den tekniske rekon
struktion af hele folkehusholdningen. Sovjetunionen forvandledes
til et økonomisk uafhængigt land, der forsynede sit økonomiske
liv og sit forsvarsvæsen med den nødvendige tekniske udrustning.
Inden for alle folkehusholdningens grene voksede der talstærke
kadrer frem, der med held tilegnede sig den nye teknik.
Med fremgang løstes »den anden femårsplans historiske hoved
opgave — alle udbytterklasser blev definitivt likvideret, årsagerne
til menneskets udbytning af mennesket og samfundets deling i
udbyttere og udbyttede blev fuldstændig fjernet. Den socialistiske
revolutions vanskeligste opgave blev løst: landbrugets kollektivi
sering blev fuldført, kolhozsystcmet blev definitivt konsolide
ret.«1) Som følge af kollektiviseringens fuldførelse var kapitalismen
fuldstændig udryddet af det økonomiske liv. Differentieringspro*) Resolution vedtaget af SUKP(b)’s 18. kongres, se »SUKP i resolutioner og
beslutninger fra kongresser, konferencer og centralkomitémoder«, 2. del.
s. 879, Moskva 1953.

cessen blandt bønderne og udklækningen af kapitalistiske elemen
ter standsede.
Overgangsperiodens grundlæggende modsætning, modsætningen
mellem den voksende socialisme og den styrtede, men i begyn
delsen endnu stærke kapitalisme, der havde sin basis i den lille
vareproduktion, var overvundet. Spørgsmålet >hvem slår Internt
var løst til gunst for socialismen. Neps mal
de socialistiske
bedriftsformers sejr — blev nået. Lenin sagde, at Nep blev indført
for alvor og for en lang periode, men ikke for bestandig, at NepRusland ville blive (il det socialistiske Rusland. Lenins videnskabe
lige forudsigelse blev til virkelighed. Socialismens sejr betød af
slutning på overgangsperioden, afslutning på Nep.
I 1936 udgjorde de socialistiske bedriftsformers andel af den samlede
mængde produktionsmidler 98,7 pct.. heraf i industrien — 99.95 pct,, i land
bruget — 96.3 pct. Fra 1923—24 til 1936 steg de socialistiske bedrifts
formers andel fra 76,3 pct. til 99.8 pct. af industriens bruttoproduktion, fra
1,5 pct. til 97,7 pct. af landbrugets bruttoproduktion (inkl. kolhozbøndernes
små personlige brug), fra 43 pct. til 100 pct. af handelsforetagendernes detail
omsætning og fra 35 pct. i 1924/25 til 99.1 pct. i 1936 af nationalindkomsten.

Overgangsperioden i Sovjetunionen førte altså til, at kravene
i den lov, at produktionsforholdene skal svare til produktiv
kræfternes karakter, blev opfyldt. Dette blev muligt, fordi der i
sovjetlandet fandtes en sådan samfundskraft som arbejderklas
sens forbund med bønderne, der forenede samfundets altover
vejende flertal. Modstanden fra bourgeoisiet, hvis interesser stred
mod denne lov, blev overvundet. Arbejderklassen udnyttede den
lov, at produktionsforholdene skal svare til produktivkræfternes
karakter, til at omstyrte de gamle, borgerlige produktionsforhold
og skabe nye, socialistiske produktionsforhold i hele folkehusholdningen.
I løbet af overgangsperioden gennemførtes i Sovjetunionen den
mest progressive af alle hidtil kendte produktionsmåder, den so
cialistiske produktionsmåde. Der udvikledes nye, mægtige produk
tivkræfter i Sovjetunionens industri og landbrug. Derved skabtes
de materielle betingelser for de socialistiske produktionsforholds
fuldstændige sejr og konsolidering i hele folkehusholdningen. De
socialistiske produktionsforhold havde sejret i by som på land,
og det skabte yderligere plads for produktivkræfternes udvikling
og sikrede den socialistiske produktions uafbrudte stigning. Kun
socialismens opbygning kunne afskaffe Ruslands århundredgamle
tekniske og økonomiske efterblevenhed, befri landet for uden

landsk åg og sikre dets nationale uafhængighed. På historisk
meget kort tid blev Sovjetunionen med sin industri og sine kol
hozer en stærk magt, der med hensyn til industriens og land
brugets tekniske niveau indtager førstepladsen i verden. Arbej
derklassen, de arbejdende masser i Sovjetunionen opbyggede un
der det kommunistiske partis ledelse det socialistiske samfund og
virkeliggjorde de forhåbninger, som mange generationer af arbej
dende mennesker har næret.
Socialismen er et system, der hviler på fælleseje af produktions
midlerne i dettes to former — statseje (folkeeje) og kooperations
eller kolhoz-eje, et system, hvor menneskets udbytning af men
nesket ikke findes, hvor folkehusholdningen udvikles planmæssigt
for at sikre den storst mulige tilfredsstillelse af den arbejdende
befolknings voksende behov gennem uafbrudt fremgang i pro
duktionen, og hvor princippet om fordeling efter arbejdsydelse
gennemføres.
Socialismens sejr i Sovjetunionen var den mest dybtgående
revolutionære omvæltning i menneskehedens historie.
Forandringer i samfundets klassestruktur. Opbygningen af
den socialistiske økonomi førte i Sovjetunionen til gennemgri
bende forandringer af samfundets klassestruktur. Under socia
lismen er der ingen udbytterklasser. Det socialistiske samfund
består af to venligtsindede, arbejdende klasser, arbejderklassen og
bønderne, samt af de intellektuelle, der på alle måder er nært
forbundet med disse klasser.
I Rusland før revolutionen, i 1913, udgjorde arbejdere og funktionærer
16,7 pct. af befolkningen, de små vareproducenter (bønder og håndværkere)
65,1 pct.. de udbvtlende klasser 15,9 pct. (heraf storbønderne 12,3 pct.), den
øvrige befolkning (studerende, pensionister, hæren o. a.) 2.3 pct.
I Sovjetunionen i 1937 udgjorde arbejdere og funktionærer 34,7 pct. af
befolkningen, kolhozbønder og kooperativt organiserede håndværkere 55,5
pct., studerende, rentemodtagere, hæren o. a. 4,2 pct. De enkeltbønder og ar
bejdende hjemmehåndværkere. der ikke var kooperativt organiseret, d. v. s.
personer beskæftiget i den lille vareproduktion, udgjorde ialt 5,6 pct. af be
folkningen. De udbyttende klasser, godsejerne og bourgeoisiet, blev afskaffet
under overgangstiden.

Socialismens sejr forandrede arbejderklassens, bondebefolknin
gens og intelligensens karakter og stilling i bund og grund.
Arbejderklassen var ikke mere en klasse, som ingen produk
tionsmidler havde, og som solgte sin arbejdskraft og udbyttedes af
kapitalister. Den var blevet en fuldstændig ny, i historien hidtil
ukendt klasse, der sammen med det øvrige folk ejer produktions
midlerne og er fri for udbytning. Arbejderklassen i Sovjetunionen

baserer sin eksistens på slalsejendom (folkeejendom) og sociali
stisk arbejde. Den er samfundets fremskredne klasse, den ledende
kraft i dets udvikling. Derfor er det arbejderklassen, som i Sovjet
unionen udøver den statslige ledelse af samfundet (diktaturet).
Bønderne er ikke mere en klasse af små, splittede producenter,
der baserer deres eksistens pa privatejendom, arbejde i enkelt
brug og primitiv teknik, og som udbyttes af godsejere, storbønder,
købmænd og agerkarle, de er blevet en fuldstændig ny klasse, som
historien ikke kender noget sidestykke til. Bønderne i Sovjet
unionen er fri for udbytning; de baserer deres arbejde og deres
indtægt på fælles, kooperativ kolhozejendom, kollekth t arbejde og
moderne teknik. I nært forbund med arbejderklassen og under
dens ledelse deltager bønderne aktivt i ledelsen af sovjetstaten,
som er en socialistisk arbejder- og bondestat.
Socialismens sejr i Sovjetunionen afskaffede fuldstændigt byens
udbytning af landdistrikterne og kapitalismens ruinering af bøn
derne. Dermed ophævedes den århundredgamle modsætning mel
lem land og by. Byen, som under kapitalismen er centrum for
udbytningen af landdistrikterne, blev under socialismen centrum
for den økonomiske, politiske og kulturelle hjælp til disse. Den
store hjælp, som den socialistiske by ydede bønderne ved gods
ejernes og kulakkernes afskaffelse, og også ved den systematiske
forsyning af bønderne og kolhozerne med traktorer og andre ma
skiner, styrkede arbejderklassens forbund med bønderne og gjorde
det til et fast venskab.
Takket være den socialistiske by fik landdistrikterne nye, stærke
produktivkræfter. Samvirket mellem industri og landbrug blev
stadig fastere. Modsætningen mellem byens og landdistrikternes
interesser svandt hen. Landbefolkningens tidligere mistillid, ja
had til byen forsvandt sporløst. Både by og land udviklede sig på
socialistisk grundlag. Arbejdernes og bøndernes interesser ligger
på linie — de er begge interesseret i at styrke det socialistiske sy
stem og opbygge kommunismen.
I Sovjetunionen opstod der en ny intelligens, som havde opta
get den del af den gamle intelligens, der efter revolutionen havde
sluttet sig til folket. I det borgerlige samfund siammer intelligen
sen fortrinsvis fra de besiddende klasser. Den tjener kapitalisterne,
bliver udbyttet af disse og hjælper selv med til at udbytte arbej
derne og bønderne. Under kapitalismen er en betydelig del af de
intellektuelle tvunget til at beskæftige sig med ukvalificeret ar
bejde eller blive arbejdsløse. I Sovjetunionen stammer det altover
vejende flertal af intelligensen fra arbejderklassen og bønderne.

Den sovjetiske intelligens kender ikke til udbytning, den tjener
del arbejdende folk og socialismens sag og har alle muligheder
for frugtbar nyttiggørelse af sine kundskaber. Under socialismen
er-de intellektuelle side om side med arbejderklassen og bønderne
ligeberettigede medlemmer af samfundet og deltager aktivt i
landets ledelse. 1 1937 var der 9,(i millioner sovjetiske intellek
tuelle. Med familiemedlemmer udgør intelligensen 13—-14 pct. af
Sovjetunionens befolkning.
Socialismens sejr i Sovjetunionen fjernede den århundredgamle
modsætning mellem åndeligt og fysisk arbejde. Det var ikke læn
gere sådan, at en stor del af åndsarbejderne hjalp de herskende
klasser med at udbytte kropsarbejderne. Under socialismen dan
ner virksomhedernes arbejdere og ledere et samlet arbejdskollektiv, der er personligt interesseret i at øge produktionen. De besid
dende klassers dannelsesmonopol er afskaffet, videnskaben ud
nyttes lil gavn for hele folket, uddannelsen bliver arbejdernes og
bøndernes eje.
Socialismens sejr skænkede folkets masser alle nødvendige
betingelser for et liv i velstand og kultur. I overensstemmelse med
socialismens økonomiske grundlov forøgedes arbejderklassens,
bøndernes og de intellektuelles velstand betydeligt under over
gangsperioden. Arbejdsløshed og fattigdom forsvandt. På landet
var der ikke længere besiddelsesløse bønder. Arbejdernes og funk
tionærernes realløn steg. Bøndernes realindtægter forøgedes. Der
skete en kulturrevolution i hele landet. De to første femårsplaner
havde til resultat, at der blev indført almindelig obligatorisk
grundskoleuddannelse på nationaliteternes sprog. Over hele lan
det skete der en storstilet udvidelse af nettet af læreanstalter.
Antallet af specialister på de forskellige økonomiske og kulturelle
områder forøgedes.
Målt i sammenlignelige priser var Sovjetunionens nationalindkomst, der
udelukkende tilhorer den arbejdende befolkning, i 1937 mere end 4 4 gang
så stor som i 1913. Storindustriens produktion af personlige forbrugsgenstande
var i 1937 6 gange så stor som i 1913. Alene i løbet af den anden femårsplan
blev arbejdernes og funktionærernes realion fordoblet.
Antallet af elever i grund- og middelskoler voksede fra 7,9 millioner i 1914
lil 29,6 millioner i 1937, antallet af studerende ved højere læreanstalter fra
117.000 til 547.200. Det samlede bogoplag steg fra 86,7 millioner til 673,5 mil
lioner, avisernes daglige oplag fra 2,7 millioner lil 36.2 millioner eksemplarer.
/

Ud fra det socialistiske systems principper afskaffede sovjet
magten undertrykkelsen af kvinderne. I Sovjetunionen er kvinden
virkelig ligeberettiget med manden på alle økonomiske, kulturelle

og samfundsmæssige omrader. Kvinderne får samme Ion som
mændene for samme arbejde. Socialismens sejr bragte millioner
af kvinder ind i faglært arbejde. Under femårsplanerne voksede
talrige ledende kadrer frem blandt kvinderne. Blandt de intellek
tuelle indtog kvinderne samme plads som mændene. En gennemgri
bende omvæltning af kvindernes stilling på landet indtrådte med
kolhozernes sejr, der tilintetgjorde kvindens tidligere ulighed med
manden, sådan som den havde eksisteret i enkeltbruget. Kvinderne
fik mulighed for at komme pa lige fod med mændene og indtage
en ærefuld plads i den fælles virksomhed. Socialismens sejr be
friede kvinden fra den trælleagtige tilstand, hun havde levet under
i adskillige nationale randområder, hvor der fandtes feudale og
patriarkalske levn. Kvinderne i de nationale randområder be
gyndte side om side med kvinderne i hele landet aktivt at opbygge
socialismen.
I 1936 var 42 pct. af de studerende ved de højere læreanstalter og 48 pct.
af eleverne i de tekniske fagskoler kvinder. De kvindelige studerendes relative
andel af samtlige studerende ved Sovjetunionens industrielle læreanstalter var
i 1935 7 gange så stor som i Tyskland, 10 gange så stor som i England og
20 gange sa stor som i Italien. Antallet af kvindelige læger i Sovjetunionen var
i 1940 40 gange så stort som i 1913. Medens kvinderne i 1913 udgjorde 9,7 pct.
af samtlige læger, udgjorde de i 1940 ca. 60 pct.

Efter socialismens sejr og afskaffelsen af menneskets udbytning
nf mennesket tindes der i Sovjetunionen ikke længere fjendtlige,
antagonistiske klasser og uforsonlige klassemodsætninger. Klasse
forholdene i det socialistiske samfund kendetegnes ved det ubryde
lige venskab og det kammeratlige samvirke mellem arbejderklas
sen. bønderne og de intellektuelle. Klasseforskellene mellem arbej
derklassen og bønderne, og mellem disse klasser og intelligensen
udslettes gradvis. Medens det kapitalistiske samfund sønderrives
af uforligelige klassemæssige og nationale modsætninger, som gør
det ustabilt, udmærker det socialistiske samfund, der ikke kender
til uforligelige klassemæssige og nationale modsætninger, sig ved
sin helstøbthed og stabilitet. Samfundsejendommen og det sociali
stiske driftssystem råder uindskrænket i Sovjetunionen, og den
økonomiske basis, hvorpå der udfolder sig sådanne mægtige driv
kræfter i samfundsudviklingen som sovjetsamfundets moralsk
politiske enhed, venskabet mellem Sovjetunionens folk og sovjet
patriotismen. Med enorm kraft virker disse samfundskræfter til
bage på det økonomiske liv og fremskynder dets udvikling.
De grundlæggende forandringer, der var sket i den socialistiske
økonomi og i Sovjetunionens klassestruktur, afspejledes i den

statslige overbygning. Den socialistiske sovjetstat gennemløb to
hovedfaser under sin udvikling i overgangsperioden. Den første
fase strækker sig fra Oktoberrevolutionen indtil afskaffelsen af
udbytterklasserne. I denne periode holdt staten de styrtede klas
ser nede og forsvarede landet mod angreb udefra. Staten udførte
også sin økonomisk-organisatoriske og kulturelt opdragende funk
tion. som dog på dette tidspunkt endnu ikke var kommet til fuld
udfoldelse. I den anden fase gjaldt det for sovjetstaten at organi
sere den socialistiske økonomi i hele landet og fjerne de sidste
rester af kapitalistiske elementer. Den funktion at holde udbytterne
nede faldt nu bort, i dens sted trådte beskyttelsen af den sociali
stiske ejendom. Den funktion at forsvare landet militært mod den
kapitalistiske omkredsning bestod fortsat. Skabelsen af en sociali
stisk basis sikrede den fulde udvikling af statsorganernes økono
misk-organisatoriske funktion og kulturelt opdragende arbejde.
Som følge af de skete forandringer vedtog man i 19.36 en ny
forfatning, Sovjetunionens forfatning, der lovfæstede socialismens
principper og grundpiller. Den nøjes ikke med at fastslå borger
nes formelle rettigheder, men lægger hovedvægten pa den reelle
sikring af disse rettigheder. For eksempel nøjes Sovjetunionens
forfatning ikke med blot at forkynde den arbejdende befolknings
ret til arbejde, til hvile, til materiel forsorg i tilfælde af alderdom,
sygdom, tab af arbejdsevne og ret til uddannelse. Virkeliggørelsen
af disse rettigheder sikres af folkehusholdningens socialistiske
system, arbejdsløshedens afskaffelse, otte timers arbejdsdagen, ar
bejdernes og funktionærernes årlige ferier med løn. socialforsik
ringen af arbejdere og funktionærer på statens bekostning, den
arbejdende befolknings adgang til et omfattende net af sanatorier
og hvilehjem, statens beskyttelse af moders og barns interesser,
almindelig obligatorisk grundskoleuddannelse, gratis fri syvårig
skolegang, statsstipendier til studenter og andre materielle mid
ler. Socialismens sejr i Sovjetunionen skabte således et fast økono
misk grundlag, der garanterer den faktiske virkeliggørelse af den
arbejdende befolknings rettigheder. Heri kommer sovjetsamfun
dets og sovjetforfatningens ægte socialistiske demokratisme til
udtryk.
Ophævelsen af nationernes nkonomiske ulighed. Socialismen,
der tilintetgør al udbytning, udrydder også de årsager, der fører
til undertrykkelse af nationerne. Det socialistiske system fjerner
nationernes politiske, økonomiske og kulturelle ulighed og til
vejebringer økonomisk og kulturel fremgang for alle folk uden
undtagelse. »Hvis privatejendom og kapital uundgåeligt splitter

menneskene, far den nationale strid til at Hamme op og styrker
det nationale tryk, sa nærmer kollektiv ejendom og arbejde lige
sa uundgåeligt menneskene til hinanden, undergraver den natio
nale strid og tilintetgør det nationale tryk. Kapitalismen kan lige
så lidt eksistere uden nationalt tryk, som socialismen kan eksistere
uden de undertrykte nationers befrielse, uden national frihed.
*
1)
Oprettelsen af proletariatets diktatur i Sovjetunionen medforte,
at nationernes politiske ulighed, den nationale undertrykkelse og
koloniale udbytning blev tiiintetgjort. Derpå blev det opgaven at
afskaffe nationaliteternes økonomiske ulighed og den økonomiske
og kulturelle efterblevenhed. som en række folkeslag havde faet
i arv fra fortiden. Denne opgave kunne kun løses på grundlag af
den socialistiske opbygning.
Blandt befolkningen i Ruslands nationale randområder levede ca. 25 mil
lioner mennesker på et for-kapitalistisk udviklingstrin, heraf var 6 millioner
kvægavlende stammer, der endnu ikke var gået over til agerbrug, og som
stadig levede under patriarkalske stammeforhold. Folkene i de nationale rand
områder måtte have hjælp til at befri sig fra de talrige feudale og patriarkal
ske levn og udrydde resterne af koloniregimet, de måtte have mulighed for
at opbygge en socialistisk økonomi.

Som allerede nævnt, kan de efterblevne lande, som har afkastet
imperialismens åg, med støtte fra det proletariske diktaturs frem
skredne lande gradvis gå over til den socialistiske opbygning uden
at gennemløbe det kapitalistiske udviklingsstadium. I det prole
tariske diktaturs land gennemløber de efterblevne folk en sådan
ikke-kapitalistisk udviklingsvej med bistand fra de fremskredne
folk. Det russiske folk og andre folk i Sovjetunionen hjalp de
efterblevne folk i de nationale randområder på enhver måde, og
derfor kunne disse foretage det vældige spring fra patriarkalske
og feudale bedriftsformer til socialisme uden at gennemløbe den
kapitalistiske udvikling. Ved socialismens opbygning i Sovjetunio
nen blev der taget omhyggeligt hensyn til de specielle træk ved
hvert enkelt folks økonomiske tilstand, historiske fortid, levevis
og kultur.
I Sovjetunionen eksisterer ikke længere den faktiske ulighed,
som de forskellige nationaliteter i økonomisk og kulturel henseen
de havde taget i arv fra det borgerligt godsejerlige system, ulig
heden mellem det centrale Rusland, der var kommet foran, og
de nationale randområder, som i fortiden var kommet bagud.
De tidligere nationale randomrader i Tsar-Rusland, som engang
i) J. V. Stalin, Om partiets aktuelle opgaver i det nationale spørgsmål, se
Værker, bd. 5, s. 19, russisk.

var kolonier og lialvkolonier, blev nu selvstændige og udviklede
staler, socialistiske sovjetrepubliker. I de tidligere efterblevne
nationale republiker og områder blev der skabt en socialistisk
storindustri, befolkningen indførte kolhozsystemet, der blev ud
dannet talrige nationale arbejderkadrer, deriblandt faglærte ar
bejdere, og der opstod en national intelligens. De nationale rand
områders kraftige økonomiske fremgang blev ledsaget af en lnirtig
stigning i den arbejdende befolknings materielle velstand og en
betydelig højnelse af kulturniveauet.
Selvom Sovjetunionens industri i almindelighed havde et højt udviklings
tempo, så udviklede industrien i de nationale republiker sig særlig hurtigt.
For hele USSR’s vedkommende var storindustriens bruttoproduklion 12 gange
så stor i 19-10 som i 1913. medens den i den kazakhiske SSR var 20 gange,
i den gruziske SSR 27, i den kirgisiske SSR 153, i den tadjikiske SSR 308
gange så stor.
Under sovjetmagien fik 48 nationaliteter for første gang et skriftsprog.
Medens den langt overvejende del af befolkningen i de nationale randområder
før revolutionen ikke kunne læse og skrive, medførte den socialistiske revolu
tion. at det overvejende flertal af de nationale republikkers befolkning alle
rede i 1939 havde lært at læse og skrive. Antallet af elever i grund- og middel
skoler var i 1940, sammenlignet med 1914/15: i den azerbajdjanske SSR 9
gange så stor, i den armenske SSR 9,4 gange, i den kazakhiske SSR 10,9 gange,
i den turkmenske SSR 35 gange, i den kirgisiske SSR 47 gange, i den uzbekiske
SSR 73 gange og i den tadjikiske SSR 822 gange så stor.

Socialismens opbygning ændrer nationernes væsen i bund og
grund. Den revolutionære omdannelse af samfundsforholdene har
til følge, at de borgerlige nationer, som det kapitalistiske samfund
består af, afløses af nye socialistiske nationer, der opstår på basis
af de gamle, borgerlige nationer. Medens kapitalismen splitter
nationerne i klasser og grupper med modsatte interesser, forener
socialismen nationerne på grundlag af samfundsejendom og fælles
interesser. Uver enkelt socialistisk nation er helstøbt, den består
af en arbejdende befolkning, der ledes af arbejderklassen.
Socialismens sejr befæstede sovjetfolkenes økonomiske og poli
tiske interessefællesskab og fremkaldte en opblomstring af deres
kultur, — national i form, socialistisk i indhold.
Sovjetunionen er den mest stabile og mest udviklingsdygtige
mangcnationale stal; den hviler på folkenes broderlige samarbejde
og er el mønster på det nationale spørgsmåls løsning.
Sovjetunionens indtræden i en ny periode: den gradvise over
gang fra socialisme til kommunisme. Med socialismens sejr trådte
Sovjetunionen ind i en ny periode af sin udvikling, perioden for
den gradvise overgang fra socialisme til kommunisme.

Kommunismen er et samfundssystem, hvor der ikke findes
klasser og klasseforskelle, alle produktionsmidler er folkeejendom,
produktivkræfternes niveau sikrer rigelighed af produkter, og det
ledende princip for samfundslivet er: »Enhver yder efter evne og
modtager efter behov«.
Socialisme og kommunisme er to faser af samme kommunisti
ske, økonomiske samfundsformation. Socialismen er den lavere
fase af den kommunistiske formation, medens kommunismen er
den mere udviklede, højere fase. Socialismens udvikling fører til
skabelse af den materielle produktionsbasis for kommunismen
og til rigelighed af produkter, til en stor højnelse af folkets leve
vilkår og kulturniveau. Fuldførelsen af samfundets socialistiske
udviklingsstadium betyder altså samtidig en gradvis overgang til
kommunismen. Hele folket — arbejderklassen, bønderne, de in
tellektuelle — har den dybeste interesse i oprettelsen af det kom
munistiske system, hele den arbejdende befolkning deltager aktivt
i kommunismens opbygning, der indebærer en overordentlig mate
riel og kulturel blomstring i samfundet.
En vigtig milepæl på vejen til kommunismen var den tredie
femårsplan. 1 løbet af de første tre et halvt år (fra 1938 til juni
1941) blev den tredie femårsplans mål nået til fulde. Der opnå
edes en ny, betydelig forøgelse af industrien, og først og fremmest
af sværindustrien og en yderligere styrkelse og fremgang i land
bruget.
Sovjetfolkets fredelige, skabende arbejde for at opbygge kom
munismen blev afbrudt i 1941 af det fascistiske Tysklands og dets
vasallers lumske angreb på Sovjetunionen.
Sovjetunionens store fædrelandskrig (1941—45) var den hår
deste af alle krige i Ruslands historie. Krigen bekræftede, at Sovjet
unionen har det mest stabile og udviklingsdygtige samfunds- og
statssystem i verden. Det viste sig, at sovjetsystemet ikke blot er
den bedste form for organisering af landets økonomiske og kul
turelle fremgang under den fredelige opbygnings periode, men
også er den bedste form til mobilisering af alle folkets kræfter til
værn mod fjenden i krigstid.
Den stærke økonomiske basis for landets aktive forsvar, der
blev udnyttet under krigen, blev skabt allerede under femårspla
nerne før krigen som følge af industrialiserings- og kollektivise
ringspolitikken.
I 1940 produceredes der i Sovjetunionen: 15 millioner I. rdjern, d. v. s.
næsten 4 gonge så meget som i 1913, 18,3 millioner t. stdl, d. v. s. 4 og en halv
gang så meget som i 1913, 166 mill. t. kul eller fem og en halv gang så meget

som i 1913, 31 mill. t. olie, eller 3 og en halv gang så meget som i 1913, 38,3
millioner 1. salyskorn, eller 17 millioner t mere end i 1913 2,7 millioner t.
råbomuld, eller tre og en halv gang så meget som i 1913.

Det socialistiske system gjorde det muligt i løbet af ganske kort
tid at skabe en velorganiseret og hurtigt voksende krigsøkonomi
i Sovjetunionen. Sovjetstatens økonomiske grundlag viste sig langt
mere udviklingsdygtigt end de fjendtlige staters økonomi. Takket
være den socialistiske planøkonomis fortrin formåede sovjetsta
ten under utroligt vanskelige forhold, der skyldtes det midlertidige
tab af en række vigtige landomrader, rettidigt at gennemføre den
størst mulige mobilisering og den mest effektive udnyttelse af de
materielle, arbejdsmæssige og finansielle ressourcer. Sovjetstaten
byggede nye virksomheder i stor målestok og sikrede en intensiv
stigning af den for sejren nødvendige industriproduktion. Til
trods for de uhyre tab, der var tilføjet landets økonomi, sikrede
den socialistiske akkumulations høje niveau, at investeringen i
industrien ved krigens slutning lå højere end førkrigsniveauet.
Under krigen blev industriproduktionens teknik og organisation
uafbrudt forbedret, i slormtempo voksede mængden af sovjetiske
våben og udrustning, og kvaliteten forbedredes. Til trods for at
fjenden midlertidigt havde besat de vigtigste landbrugsdistrikter,
formåede kolhozer og statsbrug stort set uden alvorlige forstyr
relser at forsyne hæren og landet med levnedsmidler og industrien
med rastoffer. Kolhozsystemet bestod også krigens hårde prøve
og viste sin livskraft.
Arbejderklassen, bønderne og intelligensen og blandt dem ung
dommen og kvinderne i Sovjetunionen bragte store ofre og lagde
enestående uselviskhed for dagen under arbejdet. Store resul
tater blev nået gennem den socialistiske kappestrid, som hele be
folkningen deltog i. Takket være arbejdsproduktivitetens vækst
indenfor svær- og forsvarsindustrien opnåedes der en betydelig
nedsættelse af produktionens selvomkostninger. Det gjorde det
muligt at udvide våbenproduktionen kraftigt.
Sovjetsamfundets moralsk-politiske enhed, folkenes venskab,
og sovjetpatriotismen fremkaldte masseheroisme blandt sovjet
menneskene ved fronten og i baglandet. Det kommunistiske parti,
der ledede landets forsvar, forstod at sætte alle folkets kræfter ind
for at knuse fjenden. Socialismens afgørende fortrin, det sovjetiske
baglands urokkelige fasthed sikrede Sovjetunionen den økonomi
ske og militære sejr, som den vandt i en kamp på liv og død mod
det imperialistiske Tyskland, der rådede over mange europæiske
landes hjælpekilder, og mod det imperialistiske Japan. Sovjelfol-

Let forsvarede ikke blol sit eget fædrelands frihed og uafhængig
hed og sine socialistiske erobringer, det befriede også Europas
folk fra Hitler-åget og frelste verdenscivilisationen fra fascismen.
Krigen tilføjede Sovjetunionens folkellusholdning uhyre skade.
Enhver kapitalistisk stal, selv den største, der havde lidt sådanne
tab, var uvægerligt blevet kastet flere artier tilbage og var blevet
en andenrangsmagt. Men takket være det socialistiske systems
overlegenhed klarede Sovjetunionen med held de uhyre vanske
lige opgaver med hensyn til overvindelsen af krigens følger. Da
krigen var sluttet med sejr over fjenderne, formåede Sovjetunio
nen på få år og med egne kræfter ikke blot at nå op pa prodtik
tionens førkrigsniveau, men langt at overgå det. Med godt resultat
opfyldles den fjerde femårsplan (1946-—50), hvis hovedopgave
bestod i at genopbygge de krigshærgede omrader, genoprette før
krigsniveauet indenfor industri og landbrug og dernæst overskride
dette niveau i betydeligt omfang. Den fjerde femårsplan blev for
industriens vedkommende opfyldt før tiden.
l)en resultatrige gennemførelse af den fjerde femårsplan var
et stort skridt fremad i sovjetsamfundets økonomiske og kulturelle
udvikling. At sikre Sovjetunionens videre udvikling frem mod
kommunismen var opgaven for den femte femårsplan (1951—55)
og af det kommunistiske partis og sovjetregeringens derpå føl
gende beslutninger om en ny højnelse af den socialistiske produk
tion og af folkets forbrug.
Socialismens sejr i Sovjetunionen har den allerstørste inter
nationale betydning. Den er et nyt, kraftigt slag mod det impe
rialistiske verdenssystem og bar yderligere rystet dets grundpiller.
Med socialismens gennemførelse abenbarede det socialistiske sy
stem i folkehusholdningen i fuldt mal sin overlegenhed over det
kapitalistiske system. Kapitalismen behøvede henved et århun
drede og feudalismen omkring to århundreder for at bevise deres
overlegenhed over de forudgående produktionsmåder. Det socia
listiske, økonomiske system beviste sin uomtvistelige overlegen
hed over kapitalismen allerede i overgangsperioden, det vil sige
pa mindre end tyve år. Praksis har bragt bevis for rigtigheden
af marxismen, arbejderklassens revolutionære verdensanskuelse,
rigtigheden af Lenins teori for den socialistiske revolution. Dette
styrkede de arbejdende massers tillid til arbejderklassens kræfter,
til socialismens endelige sejr i hele verden.

SAMMENFATNING
1. Som resultat af overgangsperioden fra kapitalisme til
socialisme blev de kapitalistiske elementer i Sovjetunionen
tilintetgjort inden for (die (let økonomiske livs grene, det
socialistiske system blev eneherskende i folkehusholdningen,
og den okonomiske basis for det socialistiske samfund blev
skabt. Socialismens sejr blev afspejlet og lovfæstet i Sovjet
unionens forfatning, den mest demokratiske forfatning i ver
den.
2. Socialismen er et system, der hviler på fælleseje af produk
tionsmidlerne i dets to former: statseje (folkeeje) og koopera
tions- og kolhoz-eje, et system, hvor menneskets udbytning
af mennesket ikke eksisterer, hvor folkehusholdningen udvik
les planmæssigt med det formål at sikre den størst mulige til
fredsstillelse af den arbejdende befolknings voksende behov
gennem uafbrudt fremgang i produktionen, og hvor prin
cippet om fordeling efter arbejdsydelse virkeliggøres.
3. Det socialistiske samfund består af to venligtsindede
klasser, arbejderklassen og bønderne, samt af de intellektu
elle, som i alle henseender er nært forbundet med arbejder
klassen og bønderne. Socialismens sejr førte til en gennem
gribende forbedring af den arbejdende befolknings materi
elle og kulturelle stilling, til ophævelse af modsætningen
mellem by og land, mellem åndeligt og fysisk arbejde, til
fjernelse af nationernes ulighed og dannelse af nye, sociali
stiske nationer.
4. Med socialismens sejr trådte Sovjetunionen ind i en ny pe
riode, den gradvise overgang fra socialisme til kommunisme.
Takket være det socialistiske systems fortrin vandt Sovjet
unionen en økonomisk og militær sejr i den store fædrelands
krig. Efter krigen genopbyggede Sovjetunionen på meget kort
tid folkehusholdningen, opnåede et nyt kraftigt opsving og
fortsætter med fremgang sin vej mod kommunismen. Social
ismens sejr i Sovjetunionen var af verdenshistorisk betydning.
Den beviste i praksis socialismens overlegenhed over kapital
ismen.

В. Fol kehusholdningens socialistiske system

26. KAPITEL

Socialismens materielle produktionsbasis
Grundtrækkene i socialismens materielle produktionsbasis. De
to store omdannelser i Sovjetunionen, den socialistiske industri
alisering af landet og kollektiviseringen af landbruget, tilveje
bragte den materielle produktionsbasis for socialismen. Den mate
rielle produktionsbasis for socialismen består i maskinel storpro
duktion i alle folkehusholdningens grene, baseret på den højeste
teknik og på udbytningsfrie menneskers arbejde.
Den materielle produktionsbasis for socialismen er et nyt og
sammenlignet med kapitalismen højere udviklingstrin i den ma
skinelle storproduktion, og den adskiller sig fundamentalt fra det
kapitalistiske samfunds materielle produktionsbasis.
Den socialistiske produktion er en enhed i kraft af fællesejet
af produktionsmidlerne og udvides planmæssigt til hele sam
fundets gavn. Dens vækst støder ikke mod de hindringer, der
betinges af privateje til produktionsmidlerne.
Den socialistiske produktion er den mest gennemførte og kon
centrerede storproduktion i verden. Det socialistiske system, som
er indført i Sovjetunionen, indebærer, at storproduktionen er ab
solut dominerende ikke blot i industrien, men også i landbruget,
medens det er enkeltbondernes småbrug, som er de talmæssigt
overvejende i det kapitalistiske landbrug.
Den socialistiske produktion er den mest mekaniserede i verden.
1 det borgerlige samfund er maskinerne redskab for udbytningen
og tages kun i brug i produktionen, hvis de forøger kapitalistens
profit gennem lønbesparelser. Under socialismen anvender man
maskiner overalt, hvor det medfører en arbejdsbesparelse for
samfundet. 1 det socialistiske samfund er maskinerne blevet et
virksomt middel til at lette arbejdernes og bøndernes arbejde og
øge folkets velstand. Da der ikke findes arbejdsløshed i det social
istiske samfund, kan maskinerne ikke optræde som konkurrent til

de arbejdende. De udnytter deni derfor med glæde i produktionen,
og maskinernes virkefelt bliver langt større end under kapital
ismen.
'Da privatejet af produktionsmidlerne er afskaffet, er alle den
fremskredne videnskabs og tekniks resultater hele samfundets
fælleseje under socialismen. 1 del socialistiske samfund er der in
gen mulighed for kunstigt at forsinke det tekniske fremskridt, så
dan som det praktiseres af kapitalistiske monopoler til fremme
af egne egoistiske interesser.
Den socialistiske produktion søger at tilfredsstille hele samfun
dets behov og må derfor stadig udvikle og forbedre teknikken.
Den gamle teknik må erstattes med en ny, og den nye med en
endnu nyere. Dette kræver store kapitalinvesteringer i folkehus
holdningen. Da folkehusholdningens vigtigste produktionsmidler
og akkumulerede midler er koncentreret hos den socialistiske stat,
kan den foretage kapitalinvesteringer i alle produktionsgrene i et
omfang, kapitalismen ikke kan præstere. Til forskel fra kapi
talismen hæmmes den tekniske udvikling under socialismen ikke
af gammelt teknisk udstyr. I sovjetisk industri og landbrug fin
der man alt det nyeste, mest fuldkomne, den moderne videnskab
og teknik råder over. Den sovjetiske folkehusholdning har det
yngste produktionstekniske apparat.
Socialismen er saledes en garanti for konsekvent anvendelse af
den moderne maskinteknik i alle produktionsgrene, også land
bruget. Under kapitalismen er landbruget — og endog nogle in
dustrigrene — derimod i hovedsagen baseret pa manuelt arbejde.
Under socialismen ændres produktionsarbejdernes stilling fun
damentalt. Det arbejde, som arbejderne, kolhozbønderne og de
intellektuelle udfører, er blevet befriet for udbytningen og er
grundlaget for det socialistiske samfunds eksistens. De arbejder
for sig selv og for samfundet og ikke for udbyttere og har derfor
en dyb interesse i at forbedre produktionen på grundlag af en
højtudviklet teknik og med den bedst mulige udnyttelse af det
forhåndenværende tekniske udstyr. Socialismen bevirker ligele
des, at de arbejdendes almindelige kulturelle niveau og tekniske
uddannelse er i uafbrudt og hurtig vækst. Alt delte betinger de
arbejdendes selvstændige indsats for at udvikle produktionen og
arbejdsredskaberne. Arbejderne, kolhozbønderne og de intellek
tuelle bidrager stærkt til det tekniske fremskridt. De overskrider
de gamle tekniske normer og tilegner sig nye, stadig større normer.
Til forskel fra kapitalismen sikrer socialismen produktivkræf
ternes uafbrudte og hurtige vækst.

Den socialistiske industri. Den socialistiske industri er en
stærkt koncentreret og teknisk moderne industri, som samfunds
eje forener til en landsomfattende helhed. Den socialistiske indu
stri spiller den ledende rolle i foikehusholdningen og forsyner alle
dennes grene med moderne teknik. Dette opnås i kraft af den hur
tigere vækst i de brancher, der fremstiller produktionsmidler, og
i kraft af maskinindustriens høje udviklingsniveau. Sværindu
strien er selve grundlaget for den socialistiske økonomi.
Industrien spiller en overordentlig vigtig rolle for tilfredsstil
lelsen af folkets voksende forbrug. Ar efter år forøger den mo
derne udstyrede let- og næringsmiddelindustris forskellige grene
produktionen af masseforbrugsvarer.
Socialismen har hævet industriens tekniske niveau til hidtil
ukendt højde. I henseende til produktionsteknik og til den indu
strielle produktions mætning med ny teknik står Sovjetunionens
industri pa førstepladsen i verden.
Sovjetindustriens faste produktionsfonds var i 1953 vokset til mere end det
dobbelte af. livad de var i 1910 og var 22 gange sa store som i 1913. Stor
industriens bruttoproduktion var i 1953 30 gange sa stor som i 1913 (målt i
sammenlignelige priser). I forhold til 1940's niveau var industriproduktionen
i 1953 over 24: gang så stor og maskinindustriens produktion næsten 4 gange
så stor. 1 de vigtigste grene af svivrindustrien steg produktionen fra 1913 til
1953 på folgende made: kul — fra 29 millioner til 320 millioner tons, råolie
fra 9 millioner til 52 millioner tons, stål — fra 4,2 millioner til 38 millioner
tons, cement — fra 1,5 millioner til 16 millioner tons, elektrisk energi — fra
1.9 milliarder til 133 milliarder kilowattimer. Maskinindustrien udgjorde i
1938 27 pct. af industriens produktion, men i 1950 39 pet. 1 USA leverede
maskinindustrien for krigen 17,6 pct., i Tyskland 14,6 og i England 16,2 pct.
af den samlede industriproduktion.

Den socialistiske industri er den mest koncentrerede i verden.
Under socialismen sker produktionens koncentration planmæs
sigt og i forbindelse med en almindelig produktionsfremgang til
hele samfundets gavn. Under kapitalismen foregår koncentratio
nen derimod spontant, samtidig med at de små og mellemstore
virksomheder går til grunde, medens monopolerne tilriver sig
herredømmet. »Vi er det land, som har den mest koncentrerede
industri. Dette betyder, at vi kan opbygge vor industri pa grund
lag af den allerbedste teknik, og lakket være denne sikre en
eksempelløs arbejdsproduklivitet, et eksempelløst akkumulations
tempo.«1)
>) J. V. Stalin, Om industriledernes opgaver, se Leninismens Problemer, s. 327,
forlaget Tiden 1949.

Under socialismen sker der en kraftig udvikling af en af de
vigtigste former for koncentration, nemlig produktionskombina
tion. Produktionskombination gor det muligt at udnytte råstoffer
og brændsel bedre, sænke transportomkostningerne og fremskynde
produktionsprocessen.
I 1940 var der i industrielle virksomheder med en årsproduktion af mere
end 5 millioner rubler (målt i faste priser fra 1926—27) koneentreret 71 pel.
af alle arbejdere og 84 pet. af hele produktionen, i 1950 var tallene — 79 pel.
af alle arbejdere og 92 pet. af hele industriproduktionen.
Hvis man sammenligner oplysningerne om industriens koncentration i
Sovjetunionen og USA (for at lette sammenligningen vælges for lægge landes
vedkommende en gruppering efter antal arbejdere og funktionærer), viser del
sig. at der i 19.50 i den forarbejdende industri i Sovjetunionen på virksom
heder med mere end 1000 beskæftigede var koncentreret 62 pct. af samtlige
arbejdere og funktionærer, og at disse virksomheder fremstillede 70 pct. af
hele industriproduktionen. I USAs forarbejdende industri var der i virksom
heder med mere end 1000 beskæftigede, ifølge en tælling efter krigen (1947),
koncentreret 32 pct. af arbejderne og 34 pct. af industriproduktionen.

Væksten i produktionens koncentration ledsages i Sovjetunio
nen af en specialisering af industrivirksomheder. Specialisering
af industriproduktionen betyder, at virksomhederne samler sig om
al fremstille et bestemt produkt, dets enkelte dele eller detailler,
eller koncentrerer sig om at udføre bestemte arbejdsoperationer
ved et produkts fremstilling. Specialiseringen i Sovjetunionen er
et udtryk for, at samfundet planmæssigt udnytter de fordele, ar
bejdsdelingen mellem de enkelte virksomheder giver. Den gor
det muligt at indføre højproduktivt udstyr, standardisering og
serie- og båndproduktion, der sikrer en betydelig forøgelse af
arbejdsprodukt i viteten.
Under socialismen sker der en stærk udvikling af industrivirk
somhedernes planmæssige samarbejde, d. v. s. en organisering af
faste produktionsforbindelser mellem virksomheder, der tilsam
men deltager i fremstillingen af en eller anden genstand, men
som i økonomisk henseende er selvstændige. Dette samarbejde
organiseres først og fremmest inden for de enkelte økonomiske
regioner for at undgå transport over lange afstande. Virksomhe
dernes planmæssige samarbejde er en vigtig faktor ved forøgelsen
af samfundsarbejdets produktivitet.
Samtidig med at industrien udvikles og udrustes med ny teknik,
vokser arbejderklassen talmæssigt, kulturelt og teknisk. I mod
sætning til kapitalismen, hvor indførelse af maskiner ofte ledsa
ges af, at et betydeligt antal arbejdere får mindre ud af deres
faglige kvalifikationer, fører anvendelsen af ny teknik under so

cialismen til en forøgelse af de kvalificeredes absolute og relative
antal og til en formindskelse af de ukvalificerede, manuelt arbej
dendes absolute og relative antal. Antallet af ingeniører og tekni
kere er i uafbrudt stigen.
I Sovjetunionen har man skabt et ydedygtigt, teknisk moderne
transportvæsen, der, som Marx har sagt, er den fjerde gren af
den materielle produktion (efter udvindingsindustrien, den for
arbejdende industri og landbruget). Transportvæsenet forbinder
alle folkehusholdningens grene og landets økonomiske regioner
til et hele og spiller en vigtig rolle i produktionsprocessen og for
delingen af de materielle goder.
Under den socialistiske planøkonomi, der udvikler sig i et hur
tigt tempo og kendetegnes af de mangesidige forbindelser mellem
de enkelte produktionsgrene, får transportvæsenet stadig større
betydning. 1 en karakteristik af jernbanernes rolle bemærkede
Lenin, at de er »et af udtrykkene for den meget stærke forbin
delse mellem by og land, industri og agerbrug, som socialismen
helt og holdent støtter sig på.«1)
Ved at samfundet koncenterede hele transportvæsenet (jernba
ne-, vand-, automobil- og lufttransport) i sin hånd, blev den for
kapitalismen karakteristiske konkurrence mellem de enkelte trans
portmåder afskaffet, og det blev muligt at koordinere deres ar
bejde planmæssigt. 1 Sovjetunionen er der tilvejebragt et lands
omfattende samlet transportsystem, der planmæssigt koordinerer
alle transportformer.
Under socialismen er dette samlede system baseret på trans
portteknikkens nyeste landvindinger: vid anvendelse af rullende
materiel af nyeste konstruktion og høj kapacitet, mekanisering
af ind- og udladning, stadig forbedring af færdselsårerne o. s. v.
Det sovjetiske transportvæsens faste fonds var i 1953 7,7 gange så store
som i 1913. Fra 1913 til 1953 var godsomløbet for alle arter af transport steget
til mere end det 8-dobbelte, for jernbanernes vedkommende til det 12-dobbelte.

Det socialistiske landbrug. Ved at sammenfatte det tidligere
splittede bondebrug og oprette kolhozer og statsbrug, blev det
muligt i vid udstrækning at anvende maskiner og moderne dyrk
ningsmetoder i landbruget, hvilket skabte forudsætninger for et
opsving i landbrugsproduktionen.
Sovjetunionens socialistiske landbrug drives på grundlag af sanii) V. 1. Lenin, Slutord til beretningen om de aktuelle opgaver på den centrale
eksekutivkomités mode den 29. april 1918, se Værker, bd. 27, s. 277, russisk.

fundseje og er det største om mest mekaniserede landbrug i ver
den. Det omfatter landbrugsmæssige storforetagender som kolho
zer, maskin- og traktorstationer og statsbrug.
' Kolhozerne blev betydeligt større som følge af den sammen
lægning, der fandt sted i 1950—51 efter beslutninger truffet på
kolhozmedlemmernes generalforsamlinger. I 1954 var der 93.000
kolhozer i Sovjetunionen mod 254.000 i 1950. Medens der før
sammenlægningen gennemsnitlig gik 589 ha pløjeland på een
kolhoz, gik der efter sammenlægningen 1.693 ha.
Maskin- og traktorstationerne gav kolhozerne den materielle,
tekniske basis for maskinel storproduktion. Sovjetstaten opret
tede et forgrenet system af maskin- og traktorstationer i de korn
avlende, hør-, bomulds- og roedvrkende områder samt byernes
opland. Der etableredes særlige husdyrbrugs-maskinstationer til
mekanisering af de arbejdsslugende processer i husdyrbruget og
oprettedes engforbedrings-stationer til mekanisering af udtørrings
arbejde og forbedring af enge og græsgange. Der skabes elektrotraktorstationer for at kunne anvende den elektriske kraft i kolhozproduktionen. Alt efter karakteren af kolhozernes produktion
råder samtlige MTS over tilsvarende landbrugsmaskiner og kvali
ficerede specialister. Af MTS og de øvrige specialiserede stationer,
som arbejder for kolhozerne og sikrer et højt mekaniserings
niveau i alle landbrugets produktionsgrene, fandtes der 9.000 i
Sovjetunionen i 1954.
En stor rolle i Sovjetunionens landbrug spiller de statslige
storbedrifter, de teknisk moderne udstyrede statsbrug. I 1954
fandtes der i Sovjetunionen ca. 5000 statsbrug, specialiseret på
kornavl, husdyrbrug (kød- og mælkeproduktion, svineavl, fåreavl,
hesteopdræt) bomuldsdyrkning o. a.
Den socialistiske industri har forsynet landbruget med den mest
moderne teknik. Svarende til agerbrugets særlige forhold er der
skabt et system af maskiner, baseret på traktordrift, der udfører
de vigtigste landbrugsarbejder: pløjning, såning, radrensning, hyp
ning og indhøstning.
Sovjetunionens landbrug rådede i 1954 over 1.260.000 traktorer (omregnet
til 15-HK-traktorer), 326.000 mejetærskere. 370.000 lastbiler og mange andre
landbrugsmaskiner. I forbindelse hermed er landbrugsarbejdets mekaniserings
niveau vokset stærkt.
Anvendelsen af maskiner har radikalt a-ndrel sammensætningen af land
brugets energikilder. I 1916 udgjorde trækdyrene 99,2 pct. af landbrugets sam
lede energikilder, medens den mekaniske drivkraft kun udgjorde 0.8 pct. I
1940 faldt 22 pct. på trækdyrene, men 78 pct. på mekanisk drivkraft, og i 1953

henholdsvis 9 og 91 pct. (heraf traktorer 35 pct. lastbiler 29, mejetærsker
motorer 15, elektroanlæg 3, øvrige 9 pct.).

Landbrugets socialistiske omdannelse afskaffede det primitive,
århundredgamle trevangsskifte i agerbruget og skabte et nyt
agerbrugssystem, det mest fremskredne i verden. Hovedtrækkene
i dette system er følgende: omfattende anvendelse af den nyeste
teknik og den forende landbrugsvidenskabs resultater i landbrugs
produktionen: rigtigt sædskifte med kraftig udvikling af dyrkning
af foderplanter, grønsager og industriplanter: anvendelse af kunst
gødning og dyrisk gødning; overrisling i tørkeomrader; udtørring
af sumpe o. s. v.
Det socialistiske landbrugs rigtige diift udelukker bade det lille
bondebrugs altomfattende produktion, hvor der dyrkes de for
skelligste kulturer, hovedsageligt lil eget forbrug, og den ensidige
udvikling af de kapitalistiske brug, der almindeligvis specialise
rer sig pa en aller anden enkelt kultur ■ monokultur). Specialise
ringen af de socialistiske landbrugsbedrifter består i, at man ud
fra de enkelte områders naturlige og økonomiske betingelser plan
mæssigt fastlægger hovedproduktionsgrene med sideløbende ud
vikling af supplerende produktionsgrene. Specialiseringen udeluk
ker altsa ikke, men forudsætter udvikling af mangesidet drift med
rigtig koordinering af hovedgrene og supplerende grene. Et af
de vigtigste fortrin ved det socialistiske storlandbrug er dets over
ordentligt store muligheder for at udvikle en mangesidet, sammen
sat drift, hvor jord og arbejdskraft udnyttes produktivt.
Hånd i hånd med brugenes sammenlægning og den nye tek
nik, de forsynes med. går uddannelsen af nye landbrugskadrer.
som forstar at bruge den moderne, fremskredne teknik og sidder
inde med landbrugsvidenskabelige kundskaber. I -Sovjetunionen
er landbrugsvidenskabens resultater for første gang i historien
blevet de brede bondemassers eje. Masseanvendelsen af ny teknik
har skabt nye fag inden for det mekaniserede landbrugsarbejde:
traktorførere, mejetærsker-førere, chauffører, mekanikere, per
sonale til tærskeværker, horruskemaskiner, bomuldsplukkere og
andre maskiner Kolhozsystemet har frembragt hundredtusinder
af kvalificerede produktionsledere og organisatorer: kolhozformænd, brigadeledere, landbrugskonsulenter, husdyrbrugskon.sulenter, ledere af staldafdelinger o. s. v.
Den socialistiske rekonstruktion af landbruget har således skabt
alle betingelser for systematisk at øge landbrugskulturernes høst
udbytte og husdyrbrugets produktivitet og for en voksende land
brugsproduktion.

Det tekniske fremskridts veje linder socialismen. Hovedlini
erne for del tekniske fremskridt under socialismen består i: meka
nisering og automatisering af produktionen, elektrificering af
folkehusholdningen, omfattende anvendelse af kemiske midler i
produktionen.
Mekanisering vil sige at erstatte manuelt med maskinelt ar
bejde. Under socialismen er en gennemfort mekanisering af ar
bejdsprocesserne økonomisk nødvendig. En aufbrudt og hurtigt
voksende socialistisk produktion er kun mulig gennem en stadig
forbedring af teknikken og en alsidig mekanisering af arbejdspro
cesserne. Arbejdsprocessernes mekanisering er den afgørende
kraft, uden hvilken det ikke er muligt at tilvejebringe det høje
tempo og det vældige omfang, som karakteriserer produktionen
under socialismen.
I Sovjetunionen foregår der en gennemfort mekanisering af
de vigtigste og mest arbejdskrævende produktionsprocesser inden
for alle folkehusholdningens grene. Den socialistiske produktion
mekaniseres ved indførelse af nye, stærkt forbedrede maskiner,
mekanismer og moderne teknologiske processer.
I Sovjetunionens industri har mekaniseringen af produktionen nået et
under kapitalismen ukendt niveau. I kulindustrien, hvor det anstrengende
manuelle arbejde var eneherskende før revolutionen, nåede mekaniseringen,
baseret på vidtgående anvendelse af skrammaskiner, elektriske transportmidler
og læssemaskiner, allerede i 1940 med hensyn til skramning og brydning —
94.8 pct.. læsning ved selve brydningsstedet —■ 90.4 pct., borttransport — 58,4
pct.. indladning af kullene i jernbanevogne — 86,5 pct. I tiden efter krigen
er skramning. brydning, læsning ved brydningsstedet, transport under jorden
og indladning af kullene i jernbanevogne blevet fuldstændig mekaniseret.
Også i andre industrigrene er der nået store resultater ved mekanisering. Ved
bygning af vandkraftværker anvendes f. eks. sådanne fremragende produkter
af sovjetisk teknik som nye kraftige gravemaskiner, bulldozere, jordsugere
o. a. L’ralmasj-fabrikkens vandrende gravemaskine med dens 14 m3-grabbe
kan udgrave over 2,5 millioner m3 jord på et år og erstatter 7000 mands
fysiske arbejde.
I 1953 var næsten al pløjning i kolhozerne mekaniseret. Såningen af efter
års- og vinterkullurer var mekaniseret til 93 pct. og forårs- og sommerkulturer
til 83 pct. Såningen af bomuld, sukkerroer og andre industriplanter er næsten
helt mekaniseret. 77 pct. af kornarealet blev hostet med mejetærskere. Meka
niseringen af de vigtigste markarbejder i kolhozerne er ved at blive fuldstæn
dig. 1 statsbrugene er de vigtigste landbrugsarbejder næsten helt mekaniserede.
1 vid udstrækning mekaniseres de arbejdskrævende processer i husdyrbrug,
fåreavl, frugtavl og transport, ind- og udladning af landbrugets produkter,
overrisling, udtørring af sumpede strækninger.
I efterkrigsperioden har den sovjetiske maskinindustri hvert år udviklet og
optaget produktionen af 600- 700 nye typer højproduktive maskiner. Medens
maskinindustrien i 1940 fremstillede 84 typer landbrugsmaskiner og -redska-

ber, producerede den i 1950 allerede 222 lyper. I produktionen anvender man
i stadig større målestok liurtigmetoder ved skæring af metaller, smedepresser
i stedet for fri smedning, hærdning af detailler med højfrekvent strøm, maski
nel formgivning af detailler og andre nye metoder, som har høj økonomisk
effekt.

Under socialismen bliver den alsidige (komplekse) mekanise
ring stadig mere udbredt. Ved alsidig (kompleks) mekanisering
forstås en mekanisering af alle med hinanden forbundne stadier
af produktionsprocessen, hoved- såvel som hjælpestadier. Den
beror på et system af maskiner, der gensidigt supplerer hverandre.
Den udfylder huller i produktionens mekanisering. På grundlag
af den alsidige mekanisering opstår et sluttet system af maskiner,
som omfatter hele produktionsprocessen.
Inden for kulindustrien f. eks. tilvejebringes den alsidige mekanisering ved
anvendelse af de af sovjetiske konstruktører udviklede kul-kombinere, der
samtidig udfører skramning. nedhugning og læsning på transportbånd, og
som er noget helt nyt inden for international teknik. Ved at mekanisere afstiv
ningsarbejdet gøres den alsidige mekanisering af kulbrydningen fuldstændig.

Mekaniseringens højeste trin er automatiseringen af produktio
nen. d. v. s. anvendelsen af automatiske maskiner med selvstyring.
På det snævreste forbundet med automatiseringen er telemekanikken, d. v. s. styring og kontrol med maskiners og anlægs arbejde
på afstand (fjernstyring). Når det samlede system af maskiner,
der omfatter produktionsprocessen som helhed, beror på selv
styring, taler man om et automatisk maskinsystem. Det automa
tiske maskinsystem udfører uden menneskelig medvirken alle
de produktionsprocesser, der kræves til råstoffets forarbejdning
til færdigt produkt og behøver kun en kontrol fra menneskets side.
På Sovjetunionens jern- og stålværker kom allerede i 1951 95 pct. af den
samlede råjernsproduktion fra højovne med automatisk regulering af blæsclemperaturen og 87 pct. af hele stålproduktionen fra martinovne med auto
matisk varmeregulering. Inden for maskinindustrien forøges hvert år mæng
den af hel- og halvautomatiske metalforarbejdningsmaskiner, smede- og
presseautomater og automatisk måle- og kontrolapparatur. Automatisk udstyr
anvendes i vid udstrækning i den kemiske industri, papirindustrien, den olie
forarbejdende industri og andre industrigrene. Automatiske maskinsystemer
findes i Sovjetunionen i form af automatiserede rækker af maskiner og andre
mekanismer eller i form af enkelte automatiserede virksomheder.

Den kraftige mekanisering af produktionen under socialismen
danner grundlag for en hurtigt voksende arbejdsproduktivitet og
bevirker en stadig større tilnærmelse mellem fysisk og åndeligt
arbejde.

Omstillingen af alle økonomigrene til maskinel storproduktion
og konsekvent mekanisering af produktionsprocesserne er snæ
vert forbundet med elektrificeringen. Elektricitet er den tekniske
basis for moderne storproduktion.
' Socialismen sikrer den planmæssige indførelse af elektricitet i
alle folkehusholdningens grene. Den elektrificering, der sker un
der socialismen, kendetegnes: — for det første ved en centralise
ring af produktionen af elektrisk energi og kapacitetens koncen
tration på store kraftværker, hurtig udvikling af højspændingsled
ninger, der samler de enkelte værker til kraftige systemer, der om
fatter en eller flere regioner med det perspektiv at danne et samlet
højspændingsnet for hele landet; — for det andet ved et stort og
bredt anlagt byggeri af vandkraftværker og systematisk forøgelse
af deres relative andel i den samlede strømproduktion, hvilket er
et overordentligt vigtigt middel til forbedring af landets energi
forsyning; — for det tredie ved udvikling af fjernopvarmning af
storbyer og industricentrer samt anvendelse af brændselssorter
af lokal oprindelse eller ringe kvalitet.
Industriens elektrificering forandrer fabrikkernes og værkernes
udseende. 1 stedet for en central kraftmaskine med komplicerede
transmissionsanordninger er der nu på næsten alle virksomheder
indført individuel elektrisk drivkraft. Arbejdsmaskinernes elektri
ficering er det energetiske grundlag for den alsidige mekanisering
og automatisering af produktionen. Anvendelsen af elektricitet har
bevirket, at der er opstået nye industrigrene, elektrometallurgi af
jern, stål og metaller, elektrokemi og endvidere nye metoder til
metalforarbejdning.
Af stor betydning for den yderligere elektrificering af Sovjet
unionen er alle de vandkraftværker, som under den femte femårs
plan er under opførelse ved Volga, Dnepr, Don og andre floder.
Nogle af disse værker bliver blandt verdens største. Når de er
bygget, vil man fuldt ud kunne løse sadanne spørgsmål som for
syning med billig elektrisk kraft i kæmpemålestok, elektrificering
af landbrug og transportvæsen på bredeste basis, skabelse af nye,
elektricitetskrævende produktioner, forbedring af skibsfarten
o. s. v.
Hvad angår elektrificeringen af industrien var Sovjetunionen allerede ved
slutningen af anden femårsplan nummer 1 i verden. I 1952 var niveauet for
arbejdskraftens forsyning med elektrisk energi i industrien 1.8 gange så stor
som i 1940. I efterkrigsperioden har man i stadig hurtigere tempo taget elek
tricitet i brug i landbruget. 1 begyndelsen af 1954 var land elektricitetsvær
kernes kapacitet vokset til det femdobbelte i forhold til 1940. 30 pct. af samt
lige kolhozer anvendte elektrisk kraft. Tærskningen og en række produktions

processer inden for husdyrbruget mekaniseres i mange kolhozer og statsbrug
ved hjælp af elektrisk kraft (tilberedning af foder, forsyning med vand, malk
ning af koerne, klipning af fårene o. s. v.J. Elektriciteten anvendes i vid ud
strækning i landbruget i områder omkring store vandkraftværker (elektrisk
pløjning o. s. v.).

Den moderne tekniks fremskridt viser sig ligeledes i en stadig
større udvikling af kemien og anvendelse af kemiske forarbejd
ningsmetoder, Ved hjælp af kemiske metoder kan man frem
skynde produktionsprocesserne, udnytte råstofferne bedst muligt
og skabe nye råstoffer og materialer. Den kemiske industri er
blevet en mægtig faktor i hele den sovjetiske folkehusholdnings
tekniske udvikling. Moderne kemisk produktion er som regel
automatiseret og forløber uden afbrydelse i et lukket apparatur
med automatisk kontrol og styring uden umiddelbar menneskelig
indgriben. Brugen af kunstgødning og kemiske midler er en af
de vigtigste betingelser for at øge høstudbyttet af landbrugets for
skellige kulturer. Tilvejebringelsen af rigelighed af forbrugsgen
stande er forbundet med vid anvendelse af kemiske midler og
metoder i bred målestok i landbruget.
Socialismens materielle produktionsgrundlag støtter sig på den
fremskredne sovjetvidenskabs resultater. Sovjetvidenskaben løser
med held de store opgaver, der opstår ved forbedringen af den
højeste teknik og dens konsekvente indførelse i produktionen.
Sovjetisk teknisk forskning er førende ved løsning af en lang
række nye problemer og ved konstruktion af nye maskiner og
mekanismer i alle grene af produktionen. Sovjetiske konstruktører
var de første til at udvikle maskiner som f. eks. kombiner til grube
drift, talrige landbrugsmaskiner (kartoffellægge- og kartoffeloptagemaskiner, horruskemaskiner, roeoptagere), nye typer af mo
derne udrustning på energiforsyningens område (enkeltstrøms
kedler til højtryk, de største vandturbiner i verden), ydedygtige
maskiner til byggeriet, nye typer metalskærende og andre ma
skiner.
Den socialistiske produktions territoriale fordeling. Under so
cialismen opstar en ny territorial fordeling af produktionen, og
der dannes et nyt system af forbindelser mellem de enkelte pro
duktionsgrene og områder af landet.
I det borgerlige samfund bevirker profilstræl) og konkurrence
en ujævn og urationel territorial fordeling af produktionen. Indu
strien koncentreres spontant i nogle få centrer, medens vældige
omrader, især de koloniale randområder, er fordømt til industriel

efterblevenhed. Under socialismen foregår den territoriale forde
ling af produktionen planmæssigt med det formål at øge sam
fundsarbejdets produktivitet, den socialistiske stats styrke og den
arbejdende befolknings velstand.
" Under socialismen beror produktionens territoriale fordeling på
følgende principper.
For det første — placering af produktionen sa nær som muligt
ved råstofkilderne og de områder, hvor industri- og landbrugs
produktionen forbruges. Da Lenin opridsede grundtrækkene i pla
nen for industriens reorganisering for landets almindelige økono
miske fremgang betonede han:
si denne plan må indgå:
rationel territorial fordeling af industrien i Rusland med hen
blik pa nær beliggenhed og mindst muligt spild af arbejde ved
overgangen fra råstoffernes forarbejdning til alle følgende forar
bejdningsstadier af halvfabrikata, lige til det færdige produkts
fremkomst.«1)
En sådan territorial fordeling af industrien gør det muligt at
udnytte de naturlige hjælpekilder bedre og afskaffe urationelle
transporter, hvilket giver en betvdelig arbejdsbesparelse for sam
fundet som helhed og fremskyndet’ den socialistiske produktions
væksttempo.
For det andet — den faktiske økonomiske ulighed mellem natio
nerne afskaffes, de tidligere efterblevne nationale omrader kom
mer ind i et hurtigt økonomisk opsving, hvilket er det materielle
grundlag for at styrke folkenes venskab og samarbejde.
For det tredie
planmæssig territorial arbejdsdeling mellem
de økonomiske regioner i forbindelse med alsidig udvikling af
hver enkelt regions egen økonomi, under hensyntagen til hver re
gions naturlige betingelser og det økonomisk formålstjenlige i at
fremstille de forskellige industrivarer og landbrugsprodukter. I)en
alsidige økonomiske helhedsudvikling af de økonomiske regioner
under hensyntagen til det givne områdes behov for brændsel,
byggematerialer, letindustriens masseprodukter og fødevarer, begrænser overdrevet lange og andre urationelle transporter og bi
drager til udnyttelse af de lokale råstofkilder.
For det fjerde — planmæssig territorial fordeling af industrien
ud over landet for al muliggøre opførelsen af nye byer og industri*) V. / I.enin, Udkast til videnskabelig og teknisk arbejdsplan, se Værker,
bd. 27, s. 288, russisk.

centrer i tidligere efterblevne landbrugsområder og bringe land
brug og industri nærmere til hinanden. Dette gor det lettere at ud
slette væsensforskellen mellem by og land.
For det femte — styrkelse af det socialistiske lands forsvarsevne.
Den fjendtlige kapitalistiske omkredsning gør det nødvendigt, at
der særlig hurtigt udvikles mange industrigrene dybt inde i lan
det.
Ved at gennemføre disse principper fjernede man i Sovjetunio
nen den fra kapitalismen nedarvede ujævnhed i produktionens
territoriale fordeling.
Industriens placering nærmere ved råstofkilderne kom først og
fremmest til udtryk gennem en fremskyndet udvikling af Sovjet
unionens østlige områder, og ved at der oprettedes nye baser for
brændstofudvinding og metallurgi, nye centrer for maskin- og
letindustri i Ural i Vestsibirien, Centralasien og Kazahstan. De
nyoprettede industricentrer blev økonomiske og kulturelle midt
punkter, som helt ændrede disse distrikters og områders udseende.
Oprettelsen af en ydedygtig industribasis i landets østlige del var
en af de vigtigste betingelser for Sovjetunionens sejr i den store
fædrelandskrig.
Industriproduktionens samlede omfang i Volgaområdet, Ural, Sibirien. Det
fjerne Østen, Kazahstan og Centralasien steg fra 1940 til 1953 til mere end det
3-dobbelte. I 1953 blev der i disse områder fremstillet ca. en trediedel af hele
Sovjetunionens industriproduktion, over halvdelen af den samlede mængde
stål, valseprodukter og råolie, næsten halvdelen af den samlede mængde kul
og over 40 pel. af den samlede strømproduklion. Produktionen af forbrugs
goder steg i disse områder. I forhold til 1937 var let- og fødevareindustriens
produktion i 1953 blevet 2,2 gange så stor og i forhold til 1940 over 1,5 gang
så stor.
1 en række sovjetrepublikker — den uzbekiske, kazahiske, kirgisiske. lurkmenske og tadjikiske SSK, der har en befolkning på tilsammen ca. 17 millio
ner, blev der i 1953 fremstillet 44> gange så meget elektrisk energi som i
Sovjetunionens nabolande i Østen, Tyrkiet, Iran, Afganistan og Pakistan til
sammen, der har en befolkning på 130 millioner.
Med hensyn til landbrugets tekniske udrustning står disse republikker
højere end mange udviklede kapitalistiske lande i Europa.

At der nu blev udviklet en socialistisk industri i en række øko
nomiske regioner, som tidligere ikke havde ejet industri, bevir
kede, at den gamle inddeling i industri- og landbrugsområder i
det store og hele ikke længere var brugbar. I den territoriale forde
ling af Sovjetunionens landbrugsproduktion skete der vigtige for
skydninger, der vidnede om, at den ensidige specialisering af
det førrevolutionære Ruslands landbrug var under heldig afvik-

ling. Der er skabt en ydedygtig kornbasis i Sovjetunionens østlige
omrader, en ny hvedebasis uden for sortejordsområdet, land
brugskulturer er rykket langt nordpå, omkring byer og industri
centrer er der opstået levnedsmiddelbaser.
Den socialistiske territoriale fordeling af produktionen hviler på
en økonomisk regional inddeling af landet. Den økonomiske regi
onale inddeling betyder en planmæssig opdeling af hele landets
territorium i enkelte store regioner i overensstemmelse med disses
økonomiske og naturlige særegenheder.
Den socialistiske territoriale fordeling af produktionen sikrer
den bedste udnyttelse af landets naturrigdomme og dets arbejds
kraftsressourcer. Den er en vigtig betingelse for at øge det sam
fundsmæssige arbejdes produktivitet, fremskynde produktionens
væksttempo og befæste Sovjetunionens økonomiske styrke.

SAMMENFATNING
1. Socialismens materielle produktionsbasis er den maski
nelle storproduktion, der omfatter alle folkehusholdningens
grene. Under socialismen er maskinen et middel til at spare
og lette arbejdernes og bøndernes arbejde og øge folkets vel
stand. Sovjetunionens socialistiske industri er den stærkest
koncentrerede i verden, den teknisk mest moderne, og den
er centraliseret i landsmdlestok. Den er basis for udviklingen
af alle det økonomiske livs grene. Det socialistiske landbrug
er det største og mest mekaniserede i verden. Det leverer en
stadig stigende mængde fødemidler og industrielle råstoffer.
2. Socialismens materielle produktionsbasis beror på den
moderne fremskredne videnskabs og tekniks nyeste landvin
dinger. Socialismen har fjernet den for kapitalismen særegne
ujævnhed med hensyn til anvendelse af maskinel teknik mel
lem de enkelte produktionsgrene og -processer og har sikret,
at den nye teknik konsekvent bliver taget i brug i alle folke
husholdningens grene. Hovedlinierne for teknikkens udvik
ling under socialismen er mekanisering og automatisering af
produktionen, elektrificering af folkehusholdningen og vidt
strakt anvendelse af kemiske midler.
3. Socialismen hår tilvejebragt en planmæssig og rationel
territorial fordeling af produktionen, bragt den nærmere til
råstofkilderne og forbrugsområderne, overvundet de natio

nåle omraders efterblevenhed og bragt industri og landbrug
nærmere til hinanden. Den socialistiske territoriale fordeling
af produktionen muliggor en formålstjenlig udnyttelse af de
naturlige og arbejdsmæssige ressourcer, forer til stor bespa
relse med hensyn til transport af råstoffer og produkter og
er en vigtig faktor til fremskyndelse af den socialistiske pro
duktions vækst og styrkelse af landets forsvarsevne.

27. KAPITEL

Fælleseje af produktionsmidlerne - grundlaget
for socialismens produktionsforhold
Folkehusholdningens socialistiske system og den socialistiske
ejendom. Det socialistiske system i folkehusholdningen og det
socialistiske eje af produktionsmidlerne, som blev grundfæstet ved
likvideringen af det kapitalistiske system i økonomien, ved af
skaffelsen af privatejet af produktionsmidlerne og ved ophævelse
af menneskets udbytning af mennesket, udgør del økonomiske
grundlag for det socialistiske samfund.
I en gendrivelse af kapitalismens apologeter, som påstod, at
den videnskabelige kommunismes program går ud på at afskaffe
ejendom overhovedet, skrev Marx og Engels: »I)el, der karakteri
serer kommunismen, er ikke afskaffelse af ejendom overhovedet,
men afskaffelsen af den borgerlige ejendom.«1)■ Intet samfund er
tænkeligt uden en herskende, historisk bestemt form for ejen
dom. Den proletariske revolution afskaffer privateje af produk
tionsmidlerne, men gør dem i stedet til socialistisk ejendom.
Under socialismen er produktionsmidlerne ikke længere kapital,
det vil sige et middel til udbytning. 1 det socialistiske samfund fin
des der ingen klasser, som har monopol pa produktionsmidlerne,
og ingen klasser, som ikke ejer produktionsmidler. Under socialis
men er produktionsmidlerne fallesejendom. Produktionsproces
sens grundelementer
arbejdskraft og produktionsmidler ■ er
1) Karl Marx o<j Friedrich Engels, I>et Kommunistiske Manifest, se Udvalgte
Skrifter. bd. I, s. 40. Forlaget Tiden 1952.

lier forenet på en ny basis. Denne basis er den socialistiske stor
produktion i by og pa land. Da produktionsmidlerne ikke længere
er kapital, er det akkumulerede arbejde under socialismen ikke
,delt i fast og variabel kapital. Hele det af samfundet akkumulerede
'arbejde, det vil sige samtlige produktions- og forbrugsmidler, der
står lil samfundets rådighed med videre produktion for øje, tjener
folkets interesser og kan ikke optræde som en forudsætning for
udbytning. »I det borgerlige samfund er del levende arbejde kun
et middel til at øge det ophobede arbejde. I det kommunistiske
samfund er det ophobede arbejde kun et middel til at gøre
arbejdernes tilværelse større, rigere, bedre.«1)
Under socialismen hersker fælleseje uindskramket i alle folkehusholdningens sfærer. I Sovjetunionen omfattede den socialisti
ske ejendom i 1950 99.4 pct. af alle i landet anvendte produktions
midler. Grundfæsteisen af fællesejets udelte herredømme omstødte
fuldstændigt de borgerlige ideologers urigtige teori, at det kapitali
stiske privateje skulle være evigt og urokkeligt.
Produktionsmidlernes forvandling til fællesejendom og produk
tionsarbejdernes befrielse for udbytning i alle former betegnede
oprettelsen af det nye socialistiske system i folkehusholdningen.
Det socialistiske system i folkehusholdningen er i bund og
grund forskelligt fra det kapitalistiske økonomiske system og er
det overlegent pa afgørende punkter.
1. Under det socialistiske system i folkehusholdningen er pro
duktionsmidlerne fællesejendom, det vil sige de tilhører den arbej
dende befolkning i skikkelse enten af den socialistiske stat eller
af kolhozer og andre kooperative sammenslutninger, og arbejdets
produkter tilhører derfor også den arbejdende befolkning; under
del kapitalistiske økonomiske system er produktionsmidlerne ka
pitalisternes og godsejernes privatejendom, og arbejdets produk
ter tilhører derfor også kapitalisterne og godsejerne.
2. Det socialistiske system i folkehusholdningen betyder, at men
neskets udbytning af mennesket er afskaffet, og produktionen er
beregnet pa maksimal tilfredsstillelse af hele samfundets voksende
materielle og kulturelle behov. Den kapitalistiske produktion er
beregnet på at opnå maksimal kapitalistisk profit gennem udbyt
ning. ruinering og undertrykkelse af de arbejdende.
3. Den socialistiske produktion udvikles planmæssigt. Den sta
dige forøgelse af den arbejdende befolknings materielle velstand
og dens uafbrudt tiltagende købekraft er en stedse stærkere til
*) Samme sled, s. 41.

skyndelse lil at udvikle produktionen og en sikker garanti mod
overproduktionskriser og arbejdsløshed. Den kapitalistiske pro
duktion udvikler sig spontant. Produktionens forøgelse kolliderer
med massernes proletariske tilstand og den relative formindskelse
af de arbejdendes købeevne. Kapitalen holder de arbejdendes for
brug nede på et yderst lavt niveau, hvad der uundgåeligt medfører
overproduktionskriser, voksende arbejdsløshed og stigende elen
dighed for masserne.
4. Under socialismen modtager enhver arbejdende materielle
goder i forhold til sit arbejdes mængde og kvalitet. Nationalind
komstens fordeling tilsigter systematisk at højne den arbejdende
befolknings velstand, udvide den socialistiske produktion i by og
på land og øge samfundets rigdom. Under kapitalismen tilsigter
nationalindkomstens fordeling at berige udbytterklasserne og de
res talrige parasitære håndlangere.
5. Under det socialistiske system ligger statsmagten i hænderne
på den arbejdende befolkning i by og på land, arbejderne, bøn
derne og de intellektuelle deltager aktivt i kommunismens opbyg
ning, de arbejder for sig selv, for hele samfundets vel; det kapita
listiske økonomiske system betyder, at magten i samfundet tilhører
kapitalisterne, som udnytter denne magt til at opretholde tilstande,
der er gunstige og fordelagtige for de besiddende klasser, medens
proletariatet og bøndernes arbejdende masser som udbyttede klas
ser er tvunget til at arbejde for kapitalisterne og godsejerne.
Fællesejendommen er grundlaget for det socialistiske system,
kilden til Sovjetunionens rigdom og styrke, kilden til et liv i vel
stand og kultur for alle arbejdende. Den er hellig og urørlig. Sovjet
unionens forfatning forpligter enhver borger i sovjetsamfundet lil
at tage vare på og styrke fællesejendommen. Personer, der forbry
der sig mod den socialistiske ejendom, er folkets fjender og straf
fes efter loven.
Den socialistiske ejendoms to former. I kommunismens første
fase eksisterer den socialistiske fællesejendom i to former: 1) stats
ejendom, 2) kooperations- og kolhoz-ejendom. Den socialistiske
statsejendom tilhører hele sovjetfolket i skikkelse af den sociali
stiske arbejder- og bondestat. Den socialistiske kooperations- og
kolli oz-ejendom er de enkelte kolhozers og kooperative sammen
slutningers ejendom.
Til den socialistiske ejendoms to former svarer to slags sociali
stiske foretagender: 1) statsvirksomheder (fabrikker, værker, slats
brug, MTS o. s. v.) og 2) kooperative (kollektive) virksomheder
(kolhozer, håndværksarteier, brugsforeningsforetagender). De to

former for socialistisk ejendom er fremkaldt af de historiske be
tingelser, hvori den proletariske revolution og kommunismens op
bygning foregar. Nar arbejderklassen har erobret statsmagten,
førefindes der forskellige, historisk opståede former for privat
ejendom; pa den ene side den kapitalistiske storejendom, der beror
pa udbytning af fremmed arbejde, pa den anden side bondernes og
håndværkernes private smaejendom, der beror på deres personlige
arbejde. Den kapitalistiske ejendom eksproprieres under den so
cialistiske revolutions forløb og overgår til den socialistiske stat.
Pa denne måde opstar den socialistiske statsejendom (folkeejendom). Men samtidig afviser den videnskabelige kommunismes
program ekspropriation af bønder og håndværkere som skadelig
og forbryderisk. De små og middelstore vareproducenter slutter
sig frivilligt sammen i kooperative produktionssammenslutninger,
i kolhozer og kooperative handværksarteler, og deres vigtigste pro
duktionsmidler gøres til fælleseje pa kooperativt grundlag. På
denne måde opstår kooperations- og kolhoz-ejendommen.
Eksistensen af de to former tor fællesejendom er altsa en objek
tiv nødvendighed og udtryk for de særegne veje, ad hvilke arbej
derklassen og bønderne kommer til socialismen og derefter til
kommunismen.
»Såvel den ene som den anden af de to klasser, der findes i
Sovjetunionen, opbygger socialismen og indgår i det socialistiske
økonomiske system. Men selv om de begge befinder sig i et fælles
socialistisk økonomisk system, er arbejderklassen ved sit arbejde
forbundet med den socialistiske statsejendom (folkeejendom), me
dens kolhozbønderne er knyttet til kooperations- og kolhoz-ejen
dommen, som tilhører de enkelte kolhozer og koliektiv-kooperative
sammenslutninger. At disse klasser er forbundet med forskellige
former af fællesejendom, er i første række det, der bestemmer for
skellen i deres stilling. Dette bestemmer ligeledes en vis forskel
i deres videre udviklingsvej.
Del fælles i deres udvikling består i, at begge klasser udvikler
sig i retning af kommunismen.«1)
1 Sovjetunionen er følgende statsejendom: jorden og dens under
grund, søer, vandløb, skove, værker, fabrikker, gruber, bjergvær
ker, jernbaner, skibs- og luftfart, banker, post-, telegraf- og tele
fonvæsen. de af staten organiserede store landbrugsbedrifter (stats
brug,- nfaskin- og traktorstationer o. s. v.), de staten tilhørende
*) V. Af. Molotov, Socialismens forfatning, se »Taler og artikler«, s. 267,
Moskva 1937.

handels- og fremskaffelsesvirksomheder, såvel som de kommunale
virksomheder og hovedbestanden af beboelseshusene i byer og
industrielle bebyggelser.
Sovjetunionens territorium udgør en sjettedel af jordens fastland, 22,4
millioner km2. Næsten en fjerdedel af delte territorium, over 600 mill, ha, er
landbrugsjord; næsten en trediedel, 700 mill, ha, er dækket af skov.
Sovjetunionen har de største forekomster af nyttige mineraler i verden.
Det socialistiske økonomiske system udnytter de rigdomme, der lå urorte i
Tsar-Busland. Af de 02 grundstoffer i Mendelejevs system udvandt man i
Tsar-Busland 20, medens man i Sovjetunionen udvinder over 80. Hvad angår
forekomster af jernmalm, råolie, kalisalte, apalit, tørv og en række andre
vigtige stoffer har Sovjetunionen førstepladsen i verden. Med hensyn til kul
forekomster har den andenpladsen.
Folkeejendom er de 200.000 virksomheder i statsindustrien, hele jernbane
nettet, de forskellige virksomheder inden for skibsfarten og slatsbedrifterne
i landbruget: ca. 5000 store statsbrug, 9000 maskin- og traktorstationer og
tusinder af hjælpevirksomheder i landbruget.
Folkeejendom er de mange tusind statslige Ilandelsforetagender. Talrige
videnskabelige og kulturelle institutioner tilhører staten.
Ved nationalisering af fabrikker, værker, transportvæsen o. s. v. opstod den
socialistiske statsejendom. Takket være sovjetfolkels arbejde er den vokset
meget stærkt under den socialistiske opbygning. Industriens faste produk
tionsfonds var således i 1953 22 gange så store som i 1913.

Socialistisk statsejendom er væsensforskellig fra kapitalistisk
statsejendom. Selv om visse virksomheder, ja hele økonomiske
grene, bliver den borgerlige stats ejendom, forandrer deres sociale
natur sig dog ikke. Den borgerlige stat repræsenterer monopol
kapitalens interesser og er et tvangsapparat, hvormed det besid
dende mindretal sikrer undertrykkelsen af det arbejdende flertal.
Derfor hviler også de kapitalistiske foretagender pa den samlede
bourgeoisiklasses udbytning af de arbejdende, og de står i et mod
sætningsforhold til folket som en fremmed kraft, der knægter det.
1 det socialistiske samfund har arbejderklassen magten. Sam
men med hele folket ejer den de statslige produktionsmidler. Den
arbejdskraft, der anvendes pa de socialistiske virksomheder, er
ikke en vare, eftersom arbejderklassen, som ejer produktions
midlerne, ikke kan købe og sælge sin arbejdskraft til sig selv. En
hver mulighed for menneskets udbytning af mennesket er derfor
udelukket i de socialistiske statsvirksomheder.
Statsejendom er den fremherskende ejendomsform i det sociali
stiske samfund. Ca. 91 pct. af alle Sovjetunionens produktions
fonds falder ind under den. Den overvældende del af sovjetlandets
rigdomme, de vigtigste kilder til stadig bedre materiel velstand

og kultur for den arbejdende befolkning, er således hele folkets
ejendom.
Kooperations- og Å'o/hoz-ejendommen i Sovjetunionen omfatter
kolhozernes og de kooperative organisationers fællesvirksomhe
der med levende og dødt inventar, de produkter, kolhozerne og
de kooperative virksomheder fremstiller, og deres fællesbygnin
ger. Den jord, kolhozer og andre kooperative virksomheder ar
bejder på, er folkeeje. Den rige moderne teknik, der er koncentre
ret i maskin- og traktorstationerne og anvendes til at udføre alle
de vigtigste arbejder i kolhozerne, er ligeledes folkeeje.
Kooperations- og kolhoz-ejendommen omfatter først og fremmest de 93.000
kolhozers ejendom: kolhozbygninger, hundredtusinder af stalde, de fælles
ejede trækdyr, landbrugsinventar, det store net af kulturelle og sociale kolhoz
institutioner (klubber, læseværelser, vuggestuer, landsbylaboralorier m. v.).
Under den socialistiske opbygning er der sket en meget stærk forøgelse af
kolhozernes fællescjendom. Fra 1940 til 1953 voksede kolhozernes udelelige
fonds med 150 pct.
Hdndværks-urtelet er i det socialistiske samfund den kooperative form for
industriel produktion. Håndværkskooperationen har til opgave at udvikle pro
duktionen hovedsagelig af almindelige forbrugsgenstande, i første række ved
hjælp af lokale råstofkilder. De produktionsmidler, som håndværkskoopera
tionens virksomheder anvender, og den produktion, som de fremstiller, er
håndværksartelernes ejendom. I 1953 var der i USSR inden for de forskellige
typer af håndværks-kooperationer ialt ca. 16.000 arteler med industriel pro
duktion.
Den kooperative form for handelsvirksomhed finder man i brugsforenin
gerne, der fortrinsvis omfatter landbefolkningen. De 23.000 brugsforeninger
ejer et vidt forgrenet net af varehuse, større og mindre forretninger og lager
bygninger.

Det liar den største betydning at styrke og udvikle statsejendom
men og kooperations- og kolhoz-ejendommen mest muligt, for at
hele folkehusholdningen kan vokse yderligere og sovjetsamfundet
gradvis gå over fra socialisme til kommunisme.
Med hensyn til social natur er statsejendommen og koopera
tions- og kolhoz-ejendommen former af samme type, ligesom
statsvirksomhederne og kollektiv brugene er det. Det fælles for sta
tens virksomheder og kollektivbrugene er, at begge: 1) beror på
kollektivt arbejde og produktionsmidler, der er gjort til socialistisk
fælleseje; 2) udelukker muligheden af menneskets udbytning af
mennesket; 3) driver planmæssig økonomisk virksomhed med det
formål at tilfredsstille den arbejdende befolknings voksende be
hov; 4) gennemfører det princip, at fordelingen sker efter arbejdsydelse.

Der består imidlertid visse forskelle mellem statsejendom og
kooperations- og kolhoz-ejendom ligesom mellem statens virk
somheder og de kooperative (kollektive) bedrifter.
For det første. I statens virksomheder hersker de socialistiske
produktionsforhold i deres mest modne, helt konsekvente form.
Statsejendom betyder folkeejendom: i statens virksomheder er alle
produktionsmidler uden undtagelse gjort til samfundseje. Koope
rations- og kolhoz-ejendom er gruppeejendom, d. v. s. ejendom,
der tilhører enkelte kollektiver eller sammenslutninger af arbej
dende (landbrugsartel, brugsforening, håndværksartel); i kolhozen
(i dens artelform) er de kooperativt organiserede bønders vigtigste
produktionsmidler gjort til socialistisk fælleseje. En vis del af pro
duktionsmidlerne bliver i overensstemmelse med statutten for
landbrugsartelet ikke gjort til fælleseje, men forbliver kolhozfamiliens personlige ejendom (kolhozbondcns lille personlige brug).
For det andet. Statsvirksomhedernes produktion er den sociali
stiske stats ejendom og realiseres på den måde og til de priser,
statens organer fastsætter. De produkter, kolhozerne fremstiller,
er den pågældende kolhoz’s ejendom. En del af disse produkter
anvendes til at opfylde forpligtelserne over for staten gennem
leverancer til faste statspriser. Andre bruges til naturalbetaling
for det arbejde, maskin- og traktorstationen har udført i kolhozen.
Alle de øvrige produkter står til kolhozens disposition og benyttes
til at oprette de fastsatte fælles kolhoz-fonds eller fordeles blandt
artelmedlemmerne efter normaldage. En vis del af produkterne
sælger kolhozerne til opkøbspriser, der ligger betydeligt over
fremskaffelsespriserne. undertiden sælges de også gennem kolhozhandel til priser, der danner sig på markedet.
For det tredie. I de statslige virksomheder, der jo er folkeejen
dom, bliver den del af nationalproduktet, som går til arbejderens
personlige forbrug, udbetalt i form af arbejdsløn. Staten fast
sætter på forhånd faste tariffer for aflønning af arbejdet pr. stk.
eller efter tid. Kolhozbonden er medlem af et artel og får derfor sin
del af indtægten udbetalt af kolhozens fond svarende til de nor
maldage, han har ydet. Størrelsen af denne indtægtsandel afhæn
ger såvel af, hvor meget han har deltaget i fællesarbejdet, hvilket
giver sig udslag i det antal normaldage, han bar præsteret, som af
arbejdsproduktivitetens niveau og den udviklingsgrad, kolhozens
fællesbrug har nået, hvilket giver sig udslag i vederlagets størrelse
pr. normaldag. Jo bedre kolhozen arbejder som helhed, jo højere
høstudbytte, landbrugskulturerne giver, og jo bedre husdyrbrugets
produktivitet er i den pågældende kolboz, desto større bliver også

den enkelte kolhozbondes indtægt. Arbejderen får sin Ion udbetalt
i penge. Artelets indtægter fordeles blandt kolhozbønderne såvel
'i pengeform som i naturalier (produkter). Medens arbejderens
indtægter udelukkende stammer fra hans arbejde på den sociali
stiske virksomhed, kommer kolhozbondens væsentligste indtægter
fra arbejdet i kolhozernes fællesbrug, samtidig med at han har en
supplerende indtægt ved sit arbejde i det lille personlige brug, der
er knyttet til hans hus. En del af de produkter, kolhozbonden
far for de ydede normaldage og fra det lille personlige brug, sælger
han på markedet.
For det fjerde. Den socialistiske stat leder sine virksomheder
direkte og dirigerer dem gennem sine befuldmægtigede, virksom
hedernes direktorer, der udnævnes og afsættes af de pågældende
statsorganer. Statens organer planlægger umiddelbart disse fore
tagenders samlede produktionsvirksomhed og fastlægger hoved
retningslinierne for arbejdets socialistiske organisation. I overens
stemmelse med kolhozernes kooperative natur bestemmes alle
deres forhold af landbrugsartelets højeste organ, kolhozbøndernes
generalforsamling, og af kolhozens ledelse og formand, som vælges
af generalforsamlingen. Artelets produktions- og finansplaner,
artelets arbejds- og ordensregler, produktionsnormerne og tarif
ferne. indtægternes fordeling fastsættes af kolhozbonderne selv på
grundlag af statutten for landbrugsartelet, og ud fra eksisterende
love, planopgaver og direktiver fra den socialistiske stat.
Forskellene mellem statsvirksomhederne og de kooperative
(kollektive) bedrifter er ikke af fundamental karakter. Det drejer
sig om forskelle mellem to bedriftsformer indenfor de socialistiske
produktionsforholds rammer. Statsejendom er den højeste form
for socialistisk ejendom og den statslige produktionsform er den
højeste form for den socialistiske produktion.
De foretagender, der i et og alt beror på statsejendom, er af
konsekvent socialistisk type. Lenin definerede dem som foreta
gender, hvor »staten ejer både produktionsmidlerne og den jord,
på hvilken foretagendet står, og hele foretagendet iøvrigt.«1) På
statsforetagenderne er produktionsmidlerne, arbejdernes og funk
tionærernes arbejde og de produkter, de fremstiller, gjort til fæl
leseje i samfundsmalestok. Den statslige produktionsform omfatter
den ledende gren af folkehusholdningen. den socialistiske industri.
Folkeejéndom er ligeledes de store fabrikker til fremstilling af
*) V. /. Lenin. Om kooperationen, se Udvalgte Værker, bd. 12, s. 259, Forlaget
Tiden 1949.

landbrugsprodukter, statsbrugene. Staten ejer jorden og de vig
tigste produktionsmidler — traktorer, mejetærskere og andre
landbrugsmaskiner, der er koncentreret i maskin- og traktor
stationerne. Eftersom statsejendom er den socialistiske ejendoms
højeste form, spiller den den ledende og bestemmende rolle i hele
folkehusholdningen.
Den personlige ejendom linder socialismen. Fællesejendommen
under socialismen omfatter produktionsmidlerne og den frem
stillede produktion. En del af denne produktion anvendes i det
videre forløb som produktionsmidler og forbliver fællesejen
dom. Den øvrige del af produktionen, som består af forbrugs
genslande, kommer til fordeling mellem de arbejdende i over
ensstemmelse med mængden og kvaliteten af det arbejde, hver
enkelt har ydet, og bliver hans personlige ejendom.
I »Det kommunistiske manifest« påpegede Marx og Engels, at
kommunismen ikke fratager nogen muligheden for personligt at
tilegne sig en bestemt del af det samfundsmæssige arbejdes
produkt. Kommunismen tilintetgør blot den ynkelige karakter,
som er typisk for denne tilegnelse under kapitalismen, hvor arbej
deren kun lever for at forøge kapitalen og kun lever, for så vidt
som dette er i den herskende klasses interesse.
I »Anti Diihring« giver Engels en karakteristik af grundlaget
for det kommende socialistiske samfund og skriver, al den sam
fundsmæssige ejendom her »udstrækker sig til jorden og de andre
produktionsmidler og den individuelle ejendom til produkterne,
altså forbrugsgenstande.« ’)
Med afskaffelsen af den kapitalistiske produktionsmåde for
svinder også gyldigheden af kapitalismens økonomiske love, som
begrænser folkemassernes personlige ejendom og personlige for
brug til et usselt niveau, til det minimum af livsgoder, som er
nødvendigt for arbejdskraftens opretholdelse og reproduktion. I
modsætning til kapitalismen, hvor produktionen tjener udbytter
nes egoistiske berigelsesformål, har socialismen indrettet produk
tionen efter den maksimale tilfredsstillelse af hele samfundets
uafbrudt voksende materielle og kulturelle behov. Socialismen
afskaffer ikke det personlige eje af forbrugsgenstande, men skaber
tværtimod den eneste sikre garanti for en stadig større tilfreds
stillelse af alle samfundsmedlemmernes personlige behov.
De arbejdendes personlige ejendomsret i det socialistiske sam1) Friedrich Engels, Anti-I)Uhring, s. lfiO. Berlin 1954.

fund udstrækker sig til deres arbejdsindkomster og opsparinger,
hjem og lille personlige brug, boligudstyr og husgeråd, genstande,
' der tjener personligt forbrug og komfort.
En særlig form for personlig ejendom under socialismen er
' kolho: familiens ejendom. I overensstemmelse med statutten for
landbrugsartelet har hver kolhozfamilie som personlig ejendom et
lille personligt brug på en huslod, et beboelseshus, kvæg, fjerkræ
og mindre landbrugsinventar.
Under socialismens epoke er arbejdet den eneste kilde til
personlig ejendom. Når de socialistiske produktionsforhold hersker
uindskrænket, kan genstande, der er personlig ejendom, ikke blive
til kapital, d. v. s. udnyttes som udbytningsmiddel. Både den per
sonlige ejendomsret og arveretten til personlig ejendom beskyttes
af Sovjetunionens forfatning.
Under socialismen er den personlige ejendom uløseligt forbundet
med sit grundlag, fællesejendommen. Efterhånden som fællesejen
dommen øges og folkets rigdom stiger, bliver der afsat stadig
større produktmængder til tilfredsstillelse af de personlige behov
hos det socialistiske samfunds arbejdende befolkning.
De socialistiske produktionsforholds karakter. Det socialistiske
samfunds produktionsforhold er ifølge deres natur væsensforskel
lige fra kapitalismens og andre samfundsformationers produkti
onsforhold, som er baseret på privateje af produktionsmidlerne.
De socialistiske produktionsforhold kendetegnes ved: 1) fælles
eje af produktionsmidlerne hersker uindskrænket; 2) de arbejdende
er befriet for udbytning, og produktionsforholdene præges af
kammeratligt samarbejde og socialistisk gensidig hjælp; produk
terne fordeles i de arbejdendes interesse.
Det socialistiske eje af produktionsmidlerne giver de indbyrdes
forhold mellem menneskene i produktionsprocessen en ganske
anden karakter end under kapitalismen. Medens privateje af
produktionsmidlerne uundgåeligt sætter skel mellem menneskene,
gør nogle til herrer og andre til undergivne, lader nogle mennesker
udbytte andre, og fremkalder interessemodsætninger, klassekamp
og konkurrence, så forener fællesejet af produktionsmidlerne
menneskene og tilvejebringer virkeligt interessefællesskab og kam
meratligt samarbejde.
Fælleseje af produktionsmidlerne giver fordelingen af produk
terne under socialismen en ganske anden karakter end under
kapitalismen.
Der findes ikke udbytterklasser i det socialistiske samfund,

menneskets udbytning af mennesket eksisterer ikke, og der er
derfor heller ingen deling af arbejdet i nødvendigt arbejde og
merarbejde, af produktet i nødvendigt produkt og merprodukt.
De socialistiske produktionsforhold betinger den objektive nødven
dighed af en ganske anden deling af arbejdet og dets produkt end
under kapitalismen. Da produktionsmidlerne under socialismen
er fællesejendom, og da produktionen selv tilsigter at tilfredsstille
hele samfundets og hvert samfundsmedlems behov, deles produk
tionsarbejdernes arbejde i følgende to dele: arbejde for sig selv og
arbejde for samfundet. Svarende hertil deles også arbejdets pro
dukt (med fradrag af den del, der går til erstatning af forbrugte
produktionsmidler) i to dele: produkt til sig selo og produkt til
samfundet. Arbejdet for sig selv skaber det produkt, der fordeles
mellem produktionsarbejderne efter arbejdets mængde og kvalitet.
Del går til at dække de personlige behov hos den arbejdende og
hans familie. Arbejdet for samfundet skaber det produkt, der er
bestemt til samfundets behov: udvidelse af produktionen, udvik
ling af uddannelsen og sundhedsvæsenet, organisering af forsvaret
о. a. I det socialistiske samfund, hvor de arbejdende selv er ved
magten, er det lige så nødvendigt for dem at arbejde for samfundet
som for sig selv. Produktet til samfundet går til at udvide den
socialistiske produktion og skaber større materielle forudsætnin
ger for en yderligere stigning i befolkningens velstand. Produktet
til samfundet, der anvendes til udvikling af uddannelsen og sund
hedsvæsenet, til social sikring og andre af folkets kollektive behov,
tjener ligesom produktet til sig selv til tilfredsstillelse af de arbej
dendes fornødenheder.
Fælleseje af produktionsmidlerne og arbejdets produkter og
fordelingen af arbejdets produkter i de arbejdendes interesse
betinger det socialistiske økonomiske systems afgørende fortrin
frem for det kapitalistiske system. Den samfundsmæssige stor
produktion sikrer en uhyre stigning af arbejdsproduktiviteten: de
hermed forbundne fordele tilfalder samfundet som helhed og
de arbejdende masser, og ikke udbytterne, som det sker under
kapitalismen.
Det herskende fælleseje af produktionsmidlerne betvder. at den
socialistiske produktion ikke kender den modsigelse mellem pro
duktionens samfundsmæssige karakter og den privatkapitalistiske
form for tilegnelse af produktionsresultaterne, som kapitalismen
rummer. Under socialismen svarer det socialistiske fælleseje af
produktionsmidlerne til produktionens samfundsmæssige karak-

tcr. Derfor er der i del socialistiske samfund fuld overensstemmelse
indlem produktionsforholdene og produktivkræfterne.
Stalin karakteriserede det socialistiske system med ordene:
»Her svarer produktionsforholdene i fuldt mål til produktiv
kræfternes stilling, thi produktionsprocessens samfundsmæssige
karakter underbygges af fællesejet af produktionsmidlerne.
Af denne grund kender den socialistiske produktion i Sovjet
unionen ikke lil periodiske overproduktionskriser og de menings
løsheder, der følger med dem.
Af denne grund udvikler produktivkræfterne sig her i forstærket
tempo, thi produktionsforholdene, som svarer til dem, giver frit
spillerum for en sådan udvikling.«1)
I modsætning til den moderne kapitalismes produktionsfor
hold, som lægger hånd på produktivkræfterne, sikrer de socialisti
ske produktionsforhold en rivende vækst i produktivkræfterne.
De socialistiske produktionsforhold, som er opstået og har ud
viklet sig på basis af bestemte produktivkræfter, er selv en stærk
drivkraft til yderligere fremskyndelse af disses udvikling.
At de socialistiske produktionsforhold fuldstændigt svarer til
karakteren af samfundets produktivkræfter, betyder imidlertid
ikke, at der slet ikke findes nogen som helst modsigelser mellem
dem. Som produktionens mest bevægelige og revolutionære ele
ment iler produktivkræfterne også under socialismen forud for
produktionsforholdene, medens produktionsforholdene først efter
en vis tid bringes i overensstemmelse med produktivkræfternes
tilstand. De nuværende produktionsforhold i Sovjetunionen gen
nemløber den periode, hvor de fuldstændig svarer til de stadig
voksende produktivkræfter og samtidig driver disse fremad i
hurtigt tempo. Men eftersom produktionsforholdenes udvikling
kommer bagefter og stadig vil komme bagefter, opstår der uund
gåeligt modsigelser mellem dem. Men til forskel fra de samfunds
formationer, der er baseret på udbytning, kommer det under
socialismen som regel ikke til en konflikt mellem produktionsfor
holdene og produktivkræfterne. Det socialistiske samfund har
mulighed for rettidigt at bringe produktionsforholdene i overens
stemmelse med produktivkræfternes karakter, da det socialistiske
samfund ikke rummer klasser, der er interesseret i at bevare
økonomiske former, som har overlevet sig selv.
’) J. V. Stalin, Om dialektisk og historisk materialisme, se Leninismens Pro
blemer. s. 551 552, Forlaget Tiden 1949.

SAMMENFATNING
1. I Sovjetunionen hersker fælleseje af produktionsmid
lerne uindskrænket. Under socialismen findes to former for
fællesejendom: statsejendom og kooperations- og kolhoz-ejen
dom. Svarende hertil findes to slags socialistiske bedrifter
statsvirksomheder og kooperative (kollektive) bedrifter.
2. / det socialistiske samfund er statsejendom folkeejendom
Den omfatter i Sovjetunionen den altovervejende del af lan
dets rigdomme. Kooperations- og kolhoz-ejendommen er de
enkelte kolhozers, kooperative handværksartelers og brugs
foreningers gruppeejendom. Statsejendom er den socialistiske
ejendoms højeste, mest udviklede form. Den spiller den le
dende og bestemmende rolle i hele folkehusholdningen.
3. Den personlige ejendom under socialismen udstrækker
sig til forbrugsgenstandene. En særlig form for personlig
ejendom er kolhozfamiliens personlige brug. De arbejdendes
personlige ejendom vokser pd basis af. at den socialistiske
fællesejendom forøges.
■i. Produktionsforholdene under socialismen karakteriseres
af: i) fælleseje af produktionsmidlerne hersker uindskræn
ket: 2) de arbejdende er befriet for udbytning, mellem menne
skene opstår kammeratligt samarbejde og socialistisk, gensi
dig hjælp i produktionen af materielle goder; 3) produktet
fordeles i de arbejdendes egen interesse.
De socialistiske produktionsdeltageres arbejde deles i to
dele: arbejde for sig selv og arbejde for samfundet. Gennem
arbejdet for sig selv skaber de arbejdende det produkt, der
fordeles mellem dem efter arbejdets mængde og kvalitet: gen
nem arbejdet for samfundet fremstiller de. det produkt, der
går til dækning af samfundets behov.
Under socialismen svarer produktionsforholdene fuldstæn
digt til produktivkræfternes karakter og er den vigtigste og
afgørende kraft, der bestemmer den rivende udvikling af det
socialistiske samfunds produktivkræfter.

28. KAPITEL

Socialismens økonomiske grundlov
De økonomiske loves karakter under socialismen. Som følge
af, at de gamle borgerlige produktionsforhold afløses af sociali
stiske produktionsforhold, ophæves gyldigheden af kapitalismens
økonomiske love, der er udtryk for menneskets udbytning af
mennesket. Merværdiens og den kapitalistiske profits love og den
moderne kapitalismes grundlov forsvinder. Den kapitalistiske
akkumulations almene lov, loven om konkurrence og anarki i
produktionen og andre love ophører at virke. Begreber som —
kapital merværdi, profit af kapital, produktionspris, lønarbejde,
arbejdskraftens værdi o. s. v., der alle er udtryk for kapitalistiske
forhold falder bort.
Samtidig med al socialistiske produktionsforhold opstar og
udvikles, opslår der pa basis af de nye økonomiske forhold nye
økonomiske love. De love, der nu opstar og begynder at virke, er:
socialismens økonomiske grundlov, loven om folkehusholdningens
planuuessige (proportionelle) udvikling, loven om arbejdsproduktivitetens uafladelige stigning, loven om fordeling efter arbejdsydelse og andre love.
Eftersom der fortsat eksisterer vareproduktion under socialis
men, virker værdiloven i den socialistiske økonomi og de med den
forbundne begreber stadig. Men af de gamle begreber består
imidlertid hovedsageligt formen, medens indholdet ændres grund
læggende. Det gamle afskaffes ikke fuldstændigt, men ændrer
sin natur efter det nye, kun formen bevares — og det nye tilintet
gør ikke simpelthen det gamle, men trænger ind i det gamle,
ændrer dels natur og funktioner og udnytter den gamle form til at
fremme og konsolidere det nye. De nye økonomiske betingelser,
der er fremkaldt af socialismens sejr, forandrer vareproduktio
nens og vareomsætningens karakter og begrænser deres virkefelt
Under socialismen eksisterer vareproduktion og vareomsætning
uden kapitalister og tjener den socialistiske økonomi. Værdilovens
virkefelt er strengt begrænset Penge, handel og banker udnyttes
som redskaber for den socialistiske opbygning.
Den 'socialistiske produktionsmådes udvikling er ligeledes un
derkastet økonomiske love, som er fælles for alle formationer,
f. eks. den lov, at produktionsforholdene skal svare til produktiv
kræfternes karakter.

Socialismens økonomiske love er udtryk for kammeratligt sam
arbejde og gensidig hjælp mellem arbejdende, der er l'ri for udbyt
ning, medens kapitalismens økonomiske love er et udtryk for
kapitalens voksende udbytning af arbejdet. De socialistiske øko
nomiske love har den virkning, at det socialistiske samfunds enhed
bliver stadig stærkere, at dets økonomi blomstrer, at folkets vel
stand stiger, og at der skabes betingelser for den gradvise overgang
til kommunismen, hvorimod det borgerlige samfunds love frem
kalder en stadig større skærpelse af klasseantogonismerne, forar
melse af masserne, råddenskab i det kapitalistiske system og i
sidste instans dets undergang.
Socialismens økonomiske love opstar og udvikles ligesom de
økonomiske love for en hvilken som helst anden produktionsmåde
uafhængigt af menneskenes vilje. Del vil sige, de har objektiv
karakter. De kan ikke skabes, formes, omdannes eller afskaffes
efter menneskenes forgodtbefindende.
Benægtelsen af den objektive karakter af socialismens øko
nomiske love ville likvidere socialismens politiske økonomi som
videnskab, berøve det socialistiske samfund muligheden for at
forudse forløbet af begivenhederne i landets økonomiske liv og
for at bringe selv den mest elementære økonomiske ledelse til at
fungere. En sådan benægtelse er at vende marxismen ryggen og
gå over til den subjektive idealismes standpunkt, det fører uund
gåeligt til politisk hasard og til vilkårlighed i den praktiske økono
miske ledelse.
At de socialistiske økonomiske love er objektive love, betyder
aldeles ikke, at de virker som en spontan kraft, der hersker over
menneskene eller at menneskene skulle være magtesløse over for
dem. En sådan fetichering af de økonomiske love fører uundgåe
ligt til det teoretiske standpunkt, at »det går af sig selv«, at alting
forløber spontant i den socialistiske opbygning. Dette strider mod
alt i marxismen-leninismen. Under socialismen, hvor privateje af
produktionsmidlerne er afløst af fælleseje, sker der en enorm
udvidelse af samfundets muligheder for at erkende og udnytte
de økonomiske udviklingslove.
Medens kapitalismens økonomiske love baner sig vej som en
blind ødelæggende kraft, der virker skjult for de private varepro
ducenter, forsvinder produktionsanarkiet efter overgangen lil
socialismen, og samfundets økonomiske udvikling far nu en plan
mæssig karakter. Nar kapitalismen er afskaffet og produktions 
midlerne gjort til fælleseje, bliver menneskene herre over deres

samfundsøkonomiske forhold. Har menneskene først erkendt de
objektive love, anvender de dem fuldt bevidst i hele samfundets
interesse.
»Lovene for deres egne samfundsmæssige handlinger har hidtil
stået for menneskene som fremmede naturlove, der behersker
dem,« skrev Engels om tiden efter overgangen til socialismen,
»men anvendes derefter med fuld sagkundskab af menneskene,
som altså behersker dem. Menneskenes egen samfundsmæssige
organisering, der hidtil har stået for dem som påtvunget af natu
ren og historien, bliver nu deres egen frie handling. De objektive
fremmede magter, som hidtil beherskede historien, kommer nu
under menneskenes egen kontrol. Først fra da af vil menneskene
selv lave deres historie med fuld bevidsthed, først fra da af vil
de samfundsmæssige arsager, menneskene har sat i bevægelse,
i overvejende og i stedse stigende grad få de tilsigtede virknin
ger.«1) Heri består friheden som erkendt nødvendighed.
Under kapitalismen anvender bourgeoisiet de objektive økono
miske love i den udstrækning, det er i stand til at erkende dem,
til fordel for sine snævre klasseinteresser i strid med de arbejdende
massers interesser. Under socialismen anvendes de økonomiske
love i folkemassernes interesse, idet proletariatets klasseinter
esser smelter sammen med det altovervejende samfundsflertals
interesser. Arbejderklassens, de arbejdendes interesser er i fuld
overensstemmelse med samfundets objektive fremadskridende ud
vikling mod kommunismens sejr. Arbejderklassen og alle arbej
dende er dybt interesseret i at erkende og anvende de økonomiske
udviklingslove.
Den objektive karakter af socialismens økonomiske love består
altså i, at disse love eksisterer uafhængigt af menneskenes vilje
og bevidsthed. De kan ikke afskaffes eller omdannes efter menne
skenes forgodtbefindende. Opfylder man ikke disse loves krav,
fører det uundgåeligt til forstyrrelser i landets økonomiske liv.
Men det socialistiske samfund kan erkende disse love, beherske
dem og anvende dem i egen interesse.
Socialismens økonomiske love giver mulighed for at udvikle og
drive den socialistiske økonomi fremad. Vil man gøre denne
mulighed til virkelighed, må man lære at anvende disse objektive
økonomiske love med fuld sagkundskab. Den videnskabelige
erkendei.se og rigtige anvendelse af de objektive økonomiske love4
4 Friedrich Engels, Anti-Diihring, s. 351, Berlin 1954.

er grundlaget for del kommunistiske partis og den socialistiske
stats økonomiske politik. Jo mere fuldstændigt det socialistiske
samfund erkender de økonomiske love, jo mere nøjagtigt det
afspejler disse loves krav i sin praktiske virksomhed, med desto
større fremgang når det sine mal.
De væsentlige træk i socialismens økonomiske grundlov. Marx
og Engels forudså, at tlen planmæssigt organiserede produktions
mål under socialismen vil være at tilfredsstille bade samfundets
behov som helhed og hvert enkelt samfundsmedlems behov. Lenin
udviklede denne marxistiske tese og skrev i udkastet til program
for Ruslands socialdemokratiske arbejderparti i 1902, at det kapi
talistiske samfund vil blive erstattet med et socialistisk »for at
sikre alle dets medlemmer fuld velstand og en fri alsidig udvik
ling.«1) Lenin lagde videnskabeligt grundlaget for vejene til øget
velstand for de arbejdende, for programmet for produktionens
uafladelige vækst og for den højeste tekniks udvikling og anven
delse under socialismen. Dermed gav han de første formuleringer
af k
grundtra
*kene
i socialismens økonomiske grundlov, formule
ringer, som lå til grund for det kommunistiske partis og sovjet
magtens politik.
Støttet herpå gav Stalin en nærmere udarbejdet formulering
af socialismens økonomiske grundlov.
De væsentlige træk og krav, som socialismens økonomiske
grundlov rummer, er »sikring af den maksimale tilfredsstillelse
af hele samfundets stadigt voksende materielle og kulturelle behov
gennem den socialistiske produktions uafladelige vækst og fuld
kommengørelse på basis af den højeste teknik.«2)
Socialismens økonomiske grundlov udtrykker den socialistiske
produktions null og midlet til at nå dette mål.
Produktionens mal bestemmes af ejendomsforholdene til pro
duktionsmidlerne. Når produktionsmidlerne tilhører bourgeoisiet,
fører produktionen nødvendigvis til berigelse af kapitalens ejere,
medens de arbejdende, det vil sige samfundets altovervejende fler
tal. kun tjener som menneskeligt råstof for udbytningen. Kapi
talismen er kun interesseret i de arbejdendes forbrug, for så vidt
del giver dem profit, og derfor kan mennesket og dets behov ikke
her være produktionens mål. Når produktionsmidlerne tilhører
*) V. I Lenin, Udkast til program for det Bussiske socialdemokratiske arbej
derparti. se Værker, bd. 6, s. 12, russisk.
2) J. V. Stalin, Socialismens økonomiske problemer i Sovjetunionen, s. 43.
Forlaget Tiden 1952.

del arbejdende folk, og udbytterklasserne er afskaffet, produceres
der i de arbejdendes interesse, det vil sige i hele det socialistiske
' samfunds interesse. Den storsi mulige tilfredsstillelse af menneske
nes voksende materielle og kulturelle behov bliver derfor produk
tionens umiddelbare mal.
Det mal, som produktionen har, er uløseligt forbundet med det
middel, hvormed malet opnas. 1 overensstemmelse med den sociali
stiske produktions mal — tilfredsstillelse af de arbejdendes vok
sende behov — kan midlet til at nå dette mål kun være den
socialistiske produktions uafladelige vækst og fuldkommengørelse
pa basis af den højeste teknik.
Tilfredsstillelse af befolkningens behov afhænger af produktiv
kræfternes niveau og de ressourcer, som det socialistiske samfund
råder over. De arbejdendes systematisk stigende behov nødvendig
gør en uafladelig udvidelse af produktionen. Kun en uafbrudt
produktionsforøgelse kan sikre en uafladelig stigning i folkets
forbrug. På den anden side er den uafladelige stigning af de
arbejdendes behov og købekraft en nødvendig betingelse for, at
produktionen kan vokse uafladeligt.
Under socialismen er kapitalismens fundamentale modsigelse
ophævet, modsigelsen mellem produktionens samfundsmæssige
karakter og den privatkapitalistiske tilegnelsesform. Derfor er
den uforligelige antagonisme mellem produktion og forbrug
ukendt under socialismen. Socialismens økonomiske grundlov
skaber mulighed for at koordinere befolkningens voksende købe
kraft harmonisk med en samtidig stigning i produktionen. Under
kapitalismen er forbrugets usle niveau og folkemassernes købe
kraft altid bagefter produktionen og bremser den, hvorfor den
økonomiske udvikling sker med afbrydelse — fra krise til frem
gang, fra fremgang til krise igen. Den systematiske forøgelse af
folkets forbrug sikrer det socialistiske samfund mod overproduk
tionskriser, og det har derfor mulighed for at udvide produktio
nen uafbrudt.
Modsigelsen mellem det niveau, den socialistiske produktion
det givne øjeblik har nået, og massernes hurtigt voksende behov
løses i det socialistiske samfund ved al forøge produktionen,
hvilket medfører en stigning i den arbejdende befolknings for
brug og en ny forøgelse af behovene, der igen fremkalder en
yderligere produktionsudvidelse. Under socialismen er folkets
stadig voksende materielle og kulturelle behov en vældig stiinu
lans til uafbrudt udvikling af produktionen.

For at den socialistiske produktion uafbrudt kan stige, er det
nødvendigt, at de brancher, der fremstiller produktionsmidler, har
en fortrinsudvikling, d. v. s. udvikles forholdsmæssigt hurtigere
end de brancher, der fremstiller personlige forbrugsgenstande. At
forst og fremmest sværindustrien og dens kerne, maskinindu
strien, udvikles, er hovedkilden til den socialistiske folkehusholdnings fremgang som helhed og en nødvendig betingelse for
del tekniske fremskridt. Sværindustrien, som forsyner alle folke
husholdningens grene med udstyr, maskiner, brændsel og energi,
er den gren, der først og fremmest skal vokse, da det ellers er
umuligt al udvide produktionen systematisk i de grene, der frem
stiller varer til befolkningen, og at sikre tilfredsstillelsen af den
arbejdende befolknings voksende behov. Fortrinsudviklingen for
fremstillingen af produktionsmidler under socialismen hænger
uløseligt sammen med væksten i folkets forbrug. Den uafladelige
vækst i den socialistiske produktion kræver, at produktionsmeto
derne stadig forbedres og fuldkommengøres, og at det samfunds
mæssige arbejdes produktivitet uafladeligt forøges. Dette er ikke
gørligt, med mindre produktionens tekniske niveau stadig stiger
og forældet teknik erstattes med ny. Derfor danner udviklingen
af den højeste teknik grundlaget for den socialistiske produktions
uafbrudte vækst og fuldkommengørelse.
Hidtil ukendte udviklingsmuligheder har åbnet sig for det
tekniske fremskridt under de socialistiske produktionsforhold,
medens fremskridtet i det borgerlige samfund er indsnævret af
kravet om opnåelse af maksimal profit. Uregelmæssighed og
periodiske afbrydelser af den tekniske udvikling karakteriserer
kapitalismen — uafbrudt teknisk fuldkommengørelse af alle pro
duktionsgrene er socialismens kendemærke.
Jo højere det tekniske niveau er, desto større ressourcer råder
det socialistiske samfund over til tilfredsstillelse af den arbejdende
befolknings voksende behov. Det socialistiske økonomiske system
gør den arbejdende befolkning direkte interesseret i at hæve pro
duktionen og anvende en fremskreden teknik i vid udstrækning.
Pa den anden side er folkets interesse i at udvikle den socialistiske
produktion en stadig virkende faktor til udfoldelse af de brede
massers skabende initiativ for på alle mader at fuldkommengøre
produktionen.
Af den socialistiske produktions mål følger altså, at produktio
nens udvikling er blevet en hjertesag for den arbejdende befolk
ning. Heri ligger den største kilde til den socialistiske økonomis
uafbrudte fremgang.

Den økonomiske grundlov spiller den afgørende rolle blandt
socialismens økonomiske love. Den bestemmer alle de vigtigste
'sider og processer al den socialistiske produktions udvikling.
Socialismens økonomiske grundlov og den arbejdende befolk
nings stigende velstand. Socialismens økonomiske grundlov ud
trykker det socialistiske systems grundlæggende fortrin frem for
det kapitalistiske. Den moderne kapitalismes økonomiske grund
lov medfører, at produktivkræfternes udvikling bremses mere og
mere, at de arbejdende massers forarmelse vokser, at de efterblevne landes og koloniernes folk knebles og systematisk udplyndres, at det økonomiske liv militariseres, og det kommer til blodige
krige, der udrydder millioner af mennesker. Socialismens økono
miske grundlov medfører, at produktivkræfterne forøges stærkt,
at den arbejdende befolknings materielle og kulturelle niveau
systematisk højnes, at fredsøkonomi udvikles, og at det fredelige
samarbejde mellem folkene styrkes.
Ar for ar forøges mængden af de materielle goder, der frem
stilles i den samlede sovjetiske folkehusholdning. Sovjetsamfundet
sikrer den socialistiske produktions kontinuitet og høje udvik
lingstempo. Pa grundlag af fredsproduktionens fremgang følger
sovjetindustriens udvikling en uafbrudt stigende kurve.
I 1939 udgjorde industriproduktionen sammenlignet med 1929: i Sovjet
unionen — 552 pct., USA — 99 pct.. England — 123 pct., Frankrig —- 80 pct.
Til trods for de kolossale ødelæggelser, der blev tilføjet den sovjetiske folkeliusholdning, kom produktionsniveauet i Sovjetunionen snart betydeligt over
førkrigsniveauet. Som følge heraf var den sovjetiske industriproduktion i 1953
næsten 16 gange så stor som i 1929. Fra 1929 til 1939 stod industriproduk
tionen i USA i stampe; den steg som følge af den udvidede krigsproduktion
og kaprustningen og var i 1953 lidt mere end dobbelt så stor som i 1929.
Englands industriproduktion var kun 62 pct. større i 1953 end i 1929 og
Frankrigs kun 5 pct. større.

Den socialistiske produktions uafladelige vækst er det solide
materielle grundlag for den bestandige forøgelse af sovjetfolkets
materielle og kulturelle leveniveau. I det socialistiske samfund
har man overvundet folkemassernes usle forbrugsniveau, der
kendetegner det borgerlige system. Under socialismen sker der en
stadig vækst i mængden af produkter, der skabes ved arbejdet
for sig selv, og som går til den arbejdende befolknings personlige
forbrug. Der sker ligeledes en forøgelse af mængden af det pro
dukt, der skabes ved arbejdet for samfundet, og som går til udvi
delse af produktionen og tilfredsstillelse af den arbejdende be
folknings materielle og kulturelle behov.

1 overensstemmelse med de krav, som socialismens økonomiske
grundlov stiller, sker der i Sovjetunionen en uafladelig stigning
af befolkningens realindtægter og en systematisk forøgelse af den
mængde forbrugsvarer, som befolkningen køber til stadig fal
dende priser.
Den sovjetiske befolknings realindtægter (d. v. s. indtægter, der er udregnet
under hensyntagen til ændringer i priserne) steg pr. beskæftiget på folgendc
måde: en arbejders realindtægt var i 1940, når man tager hensyn til. at ar
bejdsløsheden er borte, over 3 gange så stor som i 1913, en bondes realindlægt
ca. 3 */(• gange så stor. I 1952 var arbejderes og funktionærers indtægt steget
med 63 pct. i forhold til 1940, og bøndernes indtægter lå ca. 72 pct. højere.
I 1953 forøgedes arbejderes, funktionærers og bønders samlede indtægter med
yderligere 13 pct. i forhold til 1952.
Den sovjetiske storindustris produktion af forbrugsvarer var i sammenlig
nelige priser i 1940 steget til 7,6 gange så meget som i 1913 og i 1953 til 14
gange så meget.

En stadigt virkende faktor, der øger den arbejdende befolknings
realindtægter i Sovjetunionen, er de vederlagsfri kulturelle og
sociale ydelser, pensioner, bidrag, stipendier, reduktioner o. s. v„
som sovjetstaten yder befolkningen i stort omfang. I Sovjet
unionen eksisterer der en socialforsikring og socialforsorg, som
kapitalismen ikke kan komme på højde med.
Socialismen betyder, at folkemassernes arbejdsbetingelser og
tilværelse uafbrudt forbedres. Tjenesteydelserne til befolknin
gens personlige behov er ikke længere et middel til kapitalistisk
berigelse, men en kilde til højere leveniveau for folket. Medens
kapitalismen gør de arbejdendes boligsituation værre og værre og
tvinger dem til at holde til i slumkvarterer, bevirker socialismen
en uafladelig forbedring af befolkningens boligforhold. I Sovjet
unionen bevirker fællesejet af hovedmassen af beboelseslejligheder
i byerne og statens store boligbyggeri, at byernes slumkvarterer
afskaffes, og at dårligt indrettede lejligheder i stadig større ud
strækning erstattes med nye, velindrettede huse.
I borgerlige lande er lægehjælp et privat anliggende og derfor i
hovedsagen i hænderne på kapitalistiske forretningsfolk. Den ydes
fortrinsvis mod høj betaling og er af den grund uoverkommelig
for befolkningens brede masser. I Sovjetunionen er der oprettet
et mangesidigt, statsligt sundhedsvæsen, der gratis sikrer befolk
ningen enhver medicinsk behandling.
Socialismen åbner vide muligheder for, at den arbejdende
befolkning kan udvikle sig i kulturel henseende og udfolde de ev
ner og talenter, der findes i folket i uudtømmeligt inål. Me-

dens kapitalismen kun tillader en uddannelse af de arbej
dende inden for de meget snævre grænser, den kapitalistiske
' udbytning dikterer, tilvejebringer socialismen betingelser for en
stadig større tilfredsstillelse af massernes hurtigt voksende behov
med hensyn til uddannelse, kultur, videnskab og kunst. »Tidligere
var hele menneskets lænken, hele dets geni kun rettet mod at
skænke enkelte alle teknikkens og kulturens goder og berøve de
øvrige det mest nødvendige — oplysning og udvikling«, sagde
Lenin i 1918. »Men nu bliver alle teknikkens vidundere, alle kul
turens landvindinger hele folkets eje, fra dette øjeblik vil menne
skets tænken og geni aldrig mere blive et middel til vold og
udbytning.«1)
1 Sovjetunionen tilfredsstilles folkets voksende kulturelle behov
ved hjælp af omfattende foranstaltninger på den kulturelle opbyg
nings område: gratis uddannelse og opskoling, stipendier til stu
derende, systematisk udvidelse af nettet af skoler, kultur- og
andre oplysningsinstitutioner, biblioteker, klubber, forøget antal
og oplag af bøger, tidsskrifter, aviser o. s. v.
Antallet af studerende inden for alle uddannelsesformer steg i Sovjetunio
nen fra 8 millioner i 1914 til 49 millioner i 1940 og 57 millioner i 1952. I den
forbindelse steg antallet af elever i middelskoler (5. til 10. klasse) og i tekniske
middelskolcr fra 0,7 millioner i 1914 til 14,8 millioner i 1940 og 21,4 millioner
i 1953. Antallet af studerende i højere læreanstalter steg fra 117.000 i 1914
til 812.000 i 1940 og 1.562.000 i 1953. Antallet af lærere og undervisningsassi
stenter i alle de højere læreanstalter samt antallet af pædagoger i børneinsti
tutionerne udgjorde i 1953 over 2 millioner og var dermed næsten 10 gange
så stort som i 1914.

Støttet pa socialismens økonomiske grundlov gennemfører det
kommunistiske parti og sovjetstaten en politik, der lader masser
nes levestandard og kulturelle niveau stige uophørligt.
Den socialistiske stats økonomiske rolle. De objektive økono
miske love, som virker under socialismen, erkendes og anvendes
af den socialistiske stat under det kommunistiske opbygningsar
bejde. Den økonomiske politiks sukces afhænger først og frem
mest af, hvor rigtigt den i sin virksomhed afspejler de økonomiske
loves krav.
Den socialistiske stats karakter bestemmes af socialismens øko
nomiske basis. Til det socialistiske økonomiske system og det
arbejdende folks eje af produktionsmidlerne svarer det arbejdende
*) V. I. Lenin, Afslutningstale på 3. alrussiskc sovjetkongres, se Værker,
bd. 26, s. 436, russisk.

folks politiske magt med arbejderklassen i spidsen. Medens den
moderne borgerlige stats politik er udtryk for de kapitalistiske
monopolers interesser og går ud på at forøge deres profit, er den
soeialistiske stat — arbejdernes og bøndernes stat — udtryk for
den arbejdende befolknings vitale grundinteresser og nyder folke
massernes uindskrænkede støtte.
I samklang med socialismens økonomiske grundlov er det den
socialistiske stats vigtigste pligt at drage omsorg for den størst
mulige tilfredsstillelse af folkemassernes uafbrudt voksende behov.
»På indenrigspolitikkens område er vor hovedomsorg samlet om
at sikre den støtte, fortsatte forbedring af arbejdernes, kolhozbøndernes, de intellektuelles og alle sovjetinenneskers materielle
velfærd. Pligten til med usvækket energi at arbejde for folkets vel,
for den maksimale tilfredsstillelse af dets materielle og kulturelle
behov er lov for vort parti og regeringen.«1)
Af de socialistiske produktionsforholds karakter følger den
socialistiske stats nye, i historien hidtil ukendte økonomiske rolle.
Sovjetstaten ejer over 9/10 af alle landets produktionsmidler. Tak
ket være fællesejet af produktionsmidlerne har staten ved at støtte
sig pa socialismens økonomiske love og bevidst anvende dem i sin
virksomhed faet mulighed for at gennemføre en planmæssig le
delse af folkehusholdningen og udøve funktionen som organisator
af økonomien. Den borgerlige stat formår ikke at spille en sådan
rolle på grund af det kapitalistiske privateje af produktionsmid 
lerne og den økonomiske udviklings spontane karakter i det kapi
talistiske samfund.
Under hensyntagen til samfundets mangeartede behov og i sam
klang med disse voksende behov udvikler og fuldkommengør den
socialistiske stat uafladeligt produktionen. Ud fra de reelle betin
gelser, indenrigske og internationale, fastlægger den i hver etape
de konkrete opgaver for den økonomiske opbygning, bestemmer
folkehusholdningens udviklingsretning og -tempo. Den tager hen
syn ikke blot til fortidens resultater, men også til de fremtidige
udviklingstendenser, der er ved at aftegne sig, og den udfører sin
økonomisk-organisatoriske funktion på grundlag af en videnska
belig prognose. Den fremskredne samfundsvidenskab, marxismenleninismen, er det teoretiske grundlag for den socialistiske stats
mangesidige virksomhed.
Sovjetstatens økonomisk-organisatoriske og kulturelt-opdragen1) G. .V. Malenkov. Tale ved J. V. Stalins begravelse, se tidsskriftet »Tiden«,
1953. nr. 3, s. 131.

de arbejde omfatter alle sider af det socialistiske samfunds liv.
Sovjetstaten leder og forvalter planmæssigt statsvirksomhederne i
alle økonomiske grene. Staten og dens organer udnævner lederne
af statsvirksomhederne og lederne af sammenslutninger og hele
brancher og kontrollerer deres arbejde. Staten planlægger landets
folkehusholdning: den fordeler arbejdskraft, materielle og finan
sielle ressourcer, den bestemmer væksttempoet for samfundsar
bejdets produktivitet, produktionens størrelse og sammensætning,
landets indenrigs- og udenrigshandelsomsætning, varepriserne i
den statslige og kooperative handel, lønniveauet for arbejdere og
funktionærer o. s. v. Sovjetstaten leder kolhozernes økonomiske
liv og gennemfører sin ledelse af kolhozerne gennem de lokale
sovjetter, MTS, gennem landbrugsartelets valgte organer under
hensyntagen til kolhozernes særlige karakter af kooperative fore
tagender. Med alle midler bidrager den til en styrkelse af arbejder
klassens forbund med bønderne og en udvidelse af de økonomiske
forbindelser mellem by og land.
Sovjetstaten sikrer borgerne den reelle virkeliggørelse af så
danne vitale rettigheder som retten til arbejde, retten til uddan
nelse, retten til materiel sikring ved tab af arbejdsdygtighed og
i alderdommen. Den gennemfører et system af foranstaltninger,
der har til formål at skabe overflod på industri- og forbrugsvarer
i landet og kraftigt øge den arbejdende befolknings leveniveau.
Ud fra dette og på grundlag af den fremgang, der er nået med
hensyn til udviklingen af sværindustrien, organiserer staten et
kraftigt opsving i landbruget, i forbrugsvareindustrien og i sovjet
handelen.
Sovjetstaten leder alle kulturens grene: undervisningsvæsenet,
uddannelsen af kvalificerede fagfolk, udviklingen af den frem
skredne videnskab og kunsten, anvendelse af videnskabelige og
tekniske landvindinger i produktionen.
Det sovjetiske statsapparats styrke ligger i dets forbindelse med
folkets masser. Det følger af det socialistiske systems natur, at en
centraliseret statslig ledelse må kombineres med initiativ nedefra
og med konkret hensyntagen til de lokale betingelser.
Et overordentlig vigtigt princip for statens ledelse af den økono
miske virksomhed er det økonomiske og politiske arbejdes enhed.
>1 praksis er politik og økonomi uadskillige. De eksisterer sam
men og'virker sammen, og den, der tænker på i vort praktiske
arbejde at skille økonomien fra politikken, at forstærke det økono
miske arbejde på bekostning af det politiske arbejdes betydning,
eller omvendt at forstærke det politiske arbejde på bekostning af

det økonomiske arbejdes betydning — han ender ubetinget i en
blindgade.«1)
Sovjetstatens ledende og organiserende kraft er det kommuni
stiske parti, der giver retningslinien for den virksomhed, der ud
foldes af statens organer og den arbejdende befolknings samfunds
mæssige organisationer. Partiet giver retningslinier for opstilling
af planerne for folkehusholdningen, det udarbejder de vigtigste
forholdsregler på folkehusholdningens omrade, som har livsvigtig
betydning for hele landet. Partiet er stærkt ved sin forbindelse
med de arbejdende masser, det mobiliserer arbejderne, kolhozbønderne og de intellektuelle til at opfylde de økonomiske og poli
tiske opgaver, det opdrager masserne og højner deres kommuni
stiske bevidsthed. Det kommunistiske parti og den socialistiske
stats politik, der går ud på at tilfredsstille de nye, modnede krav,
som samfundets økonomiske udvikling stiller, spiller den største
progressive rolle.
Den socialistiske produktionsmådes udvikling sker under en
kamp mellem det nye og det gamle, mellem det. der er ved at op
stå og det, der er ved at gå til grunde, mellem det progressive og
det efterblevne, under overvindelse af modsætninger og vanske
ligheder. Disse modsætninger har ikke antagonistisk karakter, da
de ikke hænger sammen med modstående klasseinteresser, og de
overvindes under den kommunistiske opbygnings forløb.
I det socialistiske samfund findes ingen udbjtterklasser men
der findes efterblevne elementer med tendenser og sædvaner, der
hører privatejendommen til, og som modvirker udviklingen af den
socialistiske økonomis nye, progressive tendenser. Der findes
endnu mennesker, der forbryder sig mod fællesejendommen, bu
reaukratiske elementer, der lader hånt om folkets fornødenheder;
endnu er kapitalismens levn i menneskenes bevidsthed ikke over
vundet fuldstændigt. Sovjetstaten, der ledes af det kommunistiske
parti, ansporer de arbejdendes initiativ og støtter de progressive
tendenser inden for alle samfundslivets områder. Omsorgsfuldt
støtter sovjetstaten kimen til det nye, styrker dem og fremmer
anvendelse og udbredelse af moderne produktionsmetoder. Den
fører en hårdnakket kamp mod alle træghedens kræfter, der hæm
mer en hurtig udvikling af den socialistiske produktion.
En af hovedformerne for kampen mellem nyt og gammelt under
socialismen er kritikken og selvkritikken, som er en stærk driv*) J. V. Stalin, Kampen mod fascismens trotskistiske agenter og pnrtiets
opgaver, s. 30, Kobenliavn 1937.

kraft for det socialistiske samfunds udvikling. Kritikken og selv
kritikken gør det muligt gennem en mobilisering af folkemassernes
aktivitet af fremdrage og fjerne mangler og vanskeligheder i arbej
det, finde frem til nye reserver, der kan fremskynde den økono
miske udviklings tempo og dermed overvinde modsigelserne i det
socialistiske samfund.
De imperialistiske aggressive kredse stræber efter at udløse en
krig mod Sovjetunionen og de folkedemokratiske lande og driver
undermineringsarbejde i disse lande ved at organisere skadegører
virksomhed, diversion og terrorhandlinger. 1 delle forhold kom
mer den antagonistiske modsætning mellem Sovjetunionen og den
imperialistiske aggressions kræfter til udtryk. Den imperialistiske
lejrs eksistens gør det nødvendigt for sovjetstaten energisk at
styrke Sovjetunionens økonomiske magt og dens forsvarsevne.
Arbejder- og bondestaten, der udnytter det socialistiske økono
miske systems fortrin og lader sig lede af de økonomiske love, sty
rer del sovjetiske samfunds udvikling fremad mod kommunismen.

SAMMENFATNING
1. Socialismens økonomiske love er objektive love, der er
uafhængige af menneskenes vilje og bevidsthed. De er udtryk
for, at forholdet mellem arbejdende, der er frie for udbytning,
er et forhold med kammeratligt samarbejde og socialistisk
gensidig hjælp. Socialismens økonomiske love virker ikke som
en blind, ødelæggende kraft, men erkendes og anvendes af
det socialistiske samfund. Det kommunistiske parti og den
socialistiske stat går i sin økonomiske politik ud fra socialis
mens økonomiske love.
2. Socialismens økonomiske grundlov bestemmer alle de
vigtigste sider og processer i den socialistiske produktionsmå
des udvikling, målet for den socialistiske produktion og mid
let til at opnå dette mål. De væsentlige træk og krav i so
cialismens økonomiske grundlov består i at sikre den maksi
male tilfredsstillelse af hele samfundets stadig voksende mate
rielle og kulturelle behov gennem uafbrudt stigning og fuld
kommengørelse af produktionen på basis af den højeste tek
nik.
3. Under socialismen er de voksende behov (massernes købeevne) den kraft, som driver den socialistiske produktion

frem. Den socialistiske produktions uafbrudte vakst er det
materielle grundlag for den uafladelige forøgelse af folkets
forbrug. En nødvendig forudsætning for den socialistiske
produktions uafbrudte vækst er fortrinsudviklingen af frem
stillingen af produktionsmidler. Socialismen sikrer en uaf
ladelig udvikling af den fremskredne teknik, som er nødven
dig for den socialistiske produktions uafbrudte vækst og for
den stadig større tilfredsstillelse af den arbejdende befolk
nings voksende behov.

4. I overensstemmelse med den stadige forøgelse af pro
duktet til sig selv og produktet til samfundet sker der en
systematisk stigning af den arbejdende befolknings realind
tægter. Socialismen betyder en stadig forbedring af menne
skenes arbejdsbetingelser og tilværelse. Den åbner de videste
perspektiver for den kulturelle opbygning og gør alle tek
nikkens, videnskabens og kulturens goder til folkets eje.

5. Den socialistiske stat, der ledes af det kommunistiske
parti, og som udtrykker folkets vitale interesser, udfolder sin
økonomisk-organisatoriske og sin kulturelt-opdragende virk
somhed i stadig større omfang. Den socialistiske produk
tionsmåde udvikles under overvindelse af modsigelser og van
skeligheder. Ved at støtte sig på en videnskabelig erkendelse
af de objektive økonomiske love og udnytte disse love sikrer
den socialistiske stat på alle økonomiske områder, at det nye
og progressive vinder sejr over det gamle, og leder samfunds
udviklingen hen imod kommunismen.

29. KAPITEL

Loven om folkehusholdningens planmæssige
(proportionelle) udvikling
Nødvendigheden af folkehusholdningen» planmæssige udvik
ling under soeialismen. Den socialistiske produktionsmåde ken
detegnes ved folkehusholdningens planmæssige, proportionelle
udvikling. Fællesejet af produktionsmidlerne gør det nødvendigt

og muligt at udvikle den socialistiske økonomi planmæssigt.
Engels skrev, at når produktionsmidlerne går over til offentlig
ejendom »bliver en samfundsmæssig produktion efter en forud
bestemt plan nu mulig.c1) I modsætning til privateje af produk
tionsmidlerne, der splitter vareproducenterne og afføder konkur
rence og anarki i produktionen, forener fællesejet de talrige virk
somheder til eet samfundsøkonomisk hele. Den paa samfundseje
beroende socialistiske storproduktion kan ikke udvikle sig uden
en fælles plan, der giver hele samfundet enhed i mål og handlin
ger. I Sovjetunionen hersker den socialistiske storproduktion
uindskrænket ikke blot i industrien, men også i landbruget (i
form af statsbrug, maskin- og traktorstationer og kolhozer).
Socialismen er utænkelig uden en planmæssig koordination af
industrien med landbruget, der leverer råstoffer og levnedsmidler
og forbruger industriens produkter.
Da produktionsmidlerne er blevet fælleseje, har den socialisti
ske økonomi skilt sig af med de økonomiske barometre som
findes i det borgerlige samfunds økonomiske liv, de spontane
svingninger i markedspriser, profitrate, renteniveau, aktiekurser,
som kapitalisterne anvender som rettesnor, når de dirigerer deres
kapitaler til de forskellige produktionsgrene. Det spontane og
automatiske lader sig ikke forene med det socialistiske samfunds
udvikling. Under socialismen bliver produktionsmidler og ar
bejdskraft fordelt planmæssigt mellem folkehusholdningens grene.
Lige så lidt som man kan forestille sig kapitalismen uden kon
kurrence og anarki i produktionen, som bevirker en bortødslen af
samfundsarbejde, er socialismen utænkelig uden en planmæssig
udvikling af folkehusholdningen, der sikrer en rationel og økono
misk udnyttelse af samfundsarbejdet og dets resultater.
Lenin har begrundet, hvorfor en planmæssig udvikling af den
socialistiske økonomi er nødvendig. Han skrev i den forbindelse,
at man ikke kan lede den økonomiske virksomhed uden en plan,
der er beregnet for en lang periode, at den socialistiske revolu
tions gigantiske opgave består i »forvandling af hele statens øko
nomiske apparat til een stor maskine, en økonomisk organisme,
som arbejder sådan, at hundreder millioner mennesker ledes af
een plan.«*
2)
4 Friedrich Engels, Socialismens udvikling fra utopi til videnskab, se Karl
Marx og Friedrich Engels, Udvalgte skrifter, bd. II, s. 151, Forlaget Tiden
1952.
2) V'. /. Lenin, Tale om krig og fred på RKP(b)s 7. kongres, se Udvalgte
Værker, bd. 9, s. 107—108, Forlaget Tiden 1948.

Det socialistiske fælleseje af produktionsmidlerne, den på fæl
leseje hvilende socialistiske storproduktion i savel industri som
landbrug gør det altsa objektivt nødvendigt og muligt at udvikle
hele folkehusholdningen planmæssigt, proportionelt.
Folkehusholdningens planmæssige (proportionelle) udvikling
er en økonomisk lov for socialismen.
Hovedtræk og -krav i loven om folkehusholdningens planmæs
sige udvikling. Under socialismen fordeles produktionsmidlerne
og arbejdskraften mellem den socialistiske økonomis forskellige
grene pa grundlag af loven om folkehusholdningens planmæssige
udvikling. Denne lov kræver, at samfundet leder folkehusholdnin
gen planmæssigt, at produktionens enkelte grene bliver planmæs
sigt koordineret til eet hele, og at man iagttager den nødvendige
proportionalitet under deres udvikling for derved at udnytte ar
bejdskraft, materielle og finansielle hjælpekilder så rationelt og
effektivt som muligt.
Loven om den planmæssige udvikling siger imidlertid intet
om, hvilke opgaver folkehusholdningens proportioner skal af
passes efter. Hvordan proportionerne i den socialistiske økonomi
skal være, følger af socialismens økonomiske grundlov.
sLoven om folkehusholdningens planmæssige udvikling kan
kun give den behørige effekt, hvis der er en opgave, der skal
løses ved folkehusholdningens planmæssige udvikling ... Denne
opgave indeholdes i socialismens økonomiske grundlov.
*
1)
Loven om folkehusholdningens planmæssige, proportionelle ud
vikling er regulatoren af den socialistiske økonomis produktion
i overensstemmelse med de krav, socialismens økonomiske grund
lov rummer.
De krav, socialismens økonomiske grundlov rummer, opfyldes
paa hver given etape under hensyn til det udviklingsniveau, pro
duktivkræfterne har nået, de forhåndenværende materielle hjæl
pekilder og ud fra de indre og ydre betingelser, socialismens land
lever under. Svarende hertil og på grundlag af loven om den
planmæssige (proportionelle) udvikling fastsættes proportionerne
i folkehusholdningen.
Blandt disse proportioner er først og fremmest det rette for
hold mellem fremstillingen af produktionsmidler og produktio
nen af forbrugsgenstande. Som allerede nævnt kræver produk
tionens uafbrudte vækst på grundlag af den højeste teknik, at de
!) J. V. Stalin, Socialismens økonomiske problemer i Sovjetunionen, s. 44,
Forlaget Tiden 1952.

grene, der fremstiller produktionsmidler, udvikles hurtigere end
de, der fremstiller forbrugsgenstande. Sværindustriens og især
'maskinindustriens udvikling er en nødvendig betingelse for at
forsyne let-, fødevare- og andre industrier, der fremstiller for
brugsgenstande, med teknisk udstyr og sikre deres uafbrudte
vækst.
Følgelig må proportionerne mellem de to afdelinger af sam
fundsproduktionen sikre dels en fortrinsudvikling af de grene,
der fremstiller produktionsmidler, dels en vækst i de grene, der
fremstiller forbrugsgenstande, i el sådant omfang, at folkemasser
nes stadigt voksende behov kan tilfredsstilles i så vid udstræk
ning, som det givne trin af produktivkræfternes udvikling mu
liggør.
Hensynet til socialismens opbygning i Sovjetunionen og landets forsvar
mod de ydre fjender, imperialisterne, gjorde det nødvendigt at forcere svær
industriens udvikling. Ellers kunne man ikke have tilvejebragt en stærk
materie) produktionsbasis for socialismen og sikret landets okonomiske uaf
hængighed og forsvarsevne. Sværindustrien udvikledes derfor langt hurtigere
end de grene, der fremstiller masseforbrugsgenstande. I de sidste 28 år er
fremstillingen af produktionsmidler i Sovjetunionen som helhed blevet ca. 55
gange så stor, medens fremstillingen af forbrugsgenstande er blevet ca. 12
gange så stor. Medens fremstillingen af produktionsmidler i 1953 var steget til
tre eg en halv gang så meget som i 1940, var produktionen af forbrngsgenstande 72 pct. storre. Der var opstået et misforhold mellem niveauet for
produktionen af masseforbrugsgenstande og befolkningens forøgede behov.
Samtidig fandtes der på basis af de resultater, der var opnået gennem svær
industriens udvikling under den femte femårsplan, reelle forudsætninger for
hurtigt at foroge produktionen af masseforbrugsgenstande.
Med udgangspunkt heri gennemfører det kommunistiske parti og sovjet
staten, samtidig med at de fortsat udvikler sværindustrien med alle midler,
et omfattende program for en hurtig fremgang i let- og fødevareindustrien
samt i landbruget for på kort tid at hidføre en kraftig forøgelse af produk
tionen af masseforbrugsgenstande og en højnelse af sovjetfolkets materielle
velstand og kulturelle niveau.

Det har førsterangs betydning at fastsætte de rette proportio
ner mellem industri og landbrug. Proportionerne mellem indu
striens og landbrugets udvikling bør på den ene side sikre indu
striens ledende rolle, idet den udruster landbruget med en frem
skreden teknik og forsyner landbefolkningen med industrivarer,
pa den anden side må de sikre, at statsbrugs- og kolhozproduktionen stiger uafbrudt, således at bybefolkningen forsynes med lev
nedsmidler og industrien med råstoffer.
I de år, det har eksisteret, har det socialistiske landbrug nået store resul
tater på basis af kolhoz-systemet. Men landbruget vokser imidlertid meget

langsommere end industrien. Medens industriproduktionen fra 1940 til 1952
blev 130 pct. større, var landbrugets bruttoproduktion, målt i sammenlignelige
priser, kun blevet 10 pct. storre. Især er sådanne vigtige landbrugsgrene
bagud som kornavl, husdyrbrug, kartoffelavl og dyrkning af grønsager. Der
opstod derfor et åbenlyst misforhold mellem befolkningens hurtigt voksende
efterspørgsel efter korn, kød, mælkeprodukter, grønsager, frugt o. 1., og land
brugsproduktionens niveau.
Landbrugets efterblevenhed sammenlignet med industrien gjorde det umu
ligt at hæve befolkningens forbrug til det niveau, det ellers ville kunne nå
ud fra den givne industrielle udvikling. Sværindustriens kraftige udvikling
havde skabt betingelser for et hurtigt opsving i det socialistiske landbrug.
Det var blevet både muligt og nødvendigt at fremskynde landbrugsproduk
tionens væksttempo med alle midler. Ud fra dette stillede det kommunistiske
parti og sovjetstaten i 1953 den opgave i løbet af de nærmeste år at tilveje
bringe et afgørende opsving i landbruget med det formål fuldstændigt at til
fredsstille befolkningens voksende behov for fødemidler og dække letiudustriens behov for råvarer.

Mellem industrien og landbruget, ligesom mellem de enkelte
grene inden for industrien og inden tor landbruget, eksisterer der
en snæver indbyrdes sammenhæng. Af den grund kræver en
kontinuerlig udvikling af produktionen ikke blot, at der er de rette
proportioner mellem industri og landbrug, men også mellem
de enkelte grene inden for industrien ligesom mellem de enkelte
grene inden for landbruget. Hvis f. eks. husdyrbruget i længere
tid halter bagefter, hæmmer det den videre udvikling af let- og
fødevareindustrien. På den anden side bremses husdyrbrugets
vækst, hvis der mangler en tilstrækkelig foderbasis, eller hvis
kornavlen er kommet bagud. Sovjetstaten fjerner dette misfor
hold ved energisk at udvide husdyrbruget, dets foderbasis og
kornavlen, således at disse grenes udvikling på rette måde bidra
ger til en kraftig forøgelse af befolkningens forbrug.
For planmæssigt og uden forstyrrelser at tilfredsstille de arbej
dende massers uafbrudt stigende efterspørgsel efter landbrugsog industriprodukter, er det nødvendigt, at befolkningens vok
sende pengeindtægter svarer til mængden af masseforbrugsvarer
under hensyntagen til prisniveauet, og at der er de rette propor
tioner mellem stigningen i produktionen af masseforbrugsvarer
og vareomsætningens udvikling.
For at kunne tilfredsstille befolkningens voksende købedygtige efterspørg
sel har sovjetstaten vedtaget et omfattende program, der går ud på at forøge
produktionen af industri- og landbrugsvarer. I perioden 1954—56 vil produk
tionen af forbrugsvarer således stige til det flerdobbelte sammenlignet med
1950, derunder uldstoffer til det dobbelte, kod til det 2,4 dobbelte o. s. v.
Svarende til dette program for forøget produktion af masseforbrugsvarer vil
detailomsætningen i 1955 vokse til det dobbelte, sammenlignet med 1950.

Folkehusholdningens proportionelle udvikling kræver en ra
tionel territorial fordeling af den socialistiske produktion mellem
landets omrader: industriens placering nærmere ved råstofkil
derne og forbrugsområderne, alsidig udvikling af de enkelte om
råders økonomiske liv under hensyntagen til deres særegenheder
og pa grundlag af en rigtig kombination af de enkelte produk
tionsgrene og under bedst mulig udnyttelse af de lokale hjælpe
kilder; økonomisk og kulturel fremgang i de nationale republik
ker; indskrænkning af urationelle og lange jernbane- og vand
transporter.
Socialismen har afskaffet den antagonistiske modsætning mel
lem akkumulation og forbrug, som kendetegner kapitalismen. I
overensstemmelse med socialismens økonomiske grundlov må de
rette proportioner mellem akkumulation og forbrug sikre såvel
den uafladelige vækst i den socialistiske produktion som den
systematiske fremgang i folkemassernes materielle velstand og
kulturelle niveau.
Under overgangen fra socialismen til kommunismens højere
fase ma proportionerne for folkehusholdningens udvikling være
således, at de kan sikre en yderligere styrkelse og udvikling
af den socialistiske produktion, en gradvis tilvejebringelse af
kommunismens materielle produktionsbasis og rigelighed af pro
dukter.
Det socialistiske samfund udvikler sig i en verden med fjendt
lige, imperialistiske, aggressive magter. Dette kræver sådanne
proportioner i folkehusholdningen, at de sikrer socialismens land
en stærk økonomisk basis i tilfælde af et fjendtligt angreb udefra.
Den hurtige vækst af den socialistiske industri og kolhoz-produktionen er den vigtigste forudsætning for styrkelsen af Sovjet
unionens økonomiske uafhængighed og forsvarsevne.
Eksistensen af en samlet og stærk socialistisk lejr gør det
nødvendigt planmæsigt at koordinere det økonomiske liv for
alle lande i denne lejr. Det økonomiske samarbejde og den gen
sidige hjælp mellem Sovjetunionen og de folkedemokratiske lan
de gør det lettere at løse opgaverne med hensyn til den sociali
stiske opbygning, styrker disse landes økonomiske uafhængig
hed af den kapitalistiske verden og forstærker deres forsvarsevne.

Loven om folkehusholdningens planmæssige udvikling og den
socialistiske planlægning. Det kommunistiske parti og den socia
listiske stat opfylder de krav, loven om folkehusholdningens
planmæssige udvikling stiller, ved hjælp af planer, der organi

serer og leder de arbejdende massers skabende virksomhed. Den
planmæssige ledelse af folkehusholdningen er det vigtigste træk
ved den socialistiske stats økonomisk-organisatoriske funktion.
Den socialistiske planlægning hviler på et strengt videnskabeligt
grundlag. At lede folkehusholdningen planmæssigt betyder at
forudse. Den videnskabelige prognose er baseret på erkendelse
af de objektive økonomiske love og går ud fra de opståede behov
for udviklingen af samfundets materielle liv.
En rigtig planlægning af den socialistiske økonomi forudsætter
først og fremmest beherskelse og kyndig udnyttelse af loven om
folkehusholdningens planmæssige udvikling.
Loven om folkehusholdningens planmæssige udvikling må ikke
forveksles med selve den planmæssige ledelse af folkehushold
ningen, som påhviler den socialistiske stats planlægningsorganer,
lige sa lidt som den må forveksles med ars- og femårsplanerne
for folkehusholdningens udvikling. Loven om folkehusholdnin
gens planmæssige udvikling er en objektiv økonomisk lov. Den
gør det muligt for statsorganerne at planlægge samfundsproduk
tionen på rette måde. Men mulighed må ikke forveksles med
virkelighed. For at gøre muligheden til virkelighed, må man lære
at anvende loven om den planmæssige udvikling, man må opstille
planer, der fuldtud afspejler denne lovs krav.
I praksis afspejler planerne ikke altid fuldtud de krav, loven
om folkehusholdningens planmæssige udvikling stiller. Når disse
krav krænkes, giver loven om folkehusholdningens planmæssige
udvikling sig udslag i, at der pa enkelte afsnit af folkehus
holdningen opstår disproportioner, og den normale produktionsog cirkulationsproces forstyrres. Hvis der f. eks. planlægges pro
duktion af et vist antal automobiler, men ikke planlægges det
nødvendige antal stålplader, kan dette bevirke, at planen for automobilproduktionen ikke opfyldes. En plan for udsmeltning af
råjern, der ikke er sikret ved en tilsvarende koksproduktion, er
ikke reel.
Planlægningsorganernes opgave består i at tage det rette hen
syn til de krav, som loven om folkehusholdningens planmæssige
udvikling stiller, og ikke tillade disproportioner, og hvis de skulle
opstå, i rette tid træffe forholdsregler til at fjerne dem. Stor
betydning for folkehusholdningens uforstyrrede udvikling har
reserverne af arbejdskraft og materielle og finansielle midler.
Reserver gør det muligt hurtigt at fjerne de disproportioner, der
opstår på folkehusholdningens enkelte afsnit, eller forebygge, at
de opstår, og den muliggør smidig manøvrering med ressourcerne.

Planlægningen af folkehusholdningen kan følgelig give et posi
tivt resultat og sikre en proportionel udvikling af folkehusholdtiingen og uafbrudt fremgang i produktionen, hvis den på rette
måde afspejler kravene i loven om folkehusholdningens plan
mæssige udvikling og i et og alt stemmer med kravene i socialis
mens økonomiske grundlov.
Stor betydning for den planmæssige økonomiske ledelse har
anvendelsen af den økonomiske lov, at fordelingen skal ske efter
arbejdsydelse, idet denne lov gør de arbejdende materielt inter
esserede i al øge arbejdsproduktiviteten og er en af den sociali
stiske produktions drivkræfter.
Den socialistiske planlægning bygger på anvendelsen af de
økonomiske instrumenter, der hænger sammen med værdilovens
virken: priser, penge, handel, kredit. I folkehusholdningsplanerne
er produktionen og produkternes fordeling udtrykt i penge. Et
redskab for den planmæssige ledelse er den økonomiske drift, der
fremmer sparsommelighed i produktionen, mobiliserer de indre
reserver, sænker produktionens selvomkostninger og forøger
virksomhedernes rentabilitet.
Det kommunistiske parti og den socialistiske stat, der går ud
fra de krav, som socialismens økonomiske love stiller, og som
alsidigt generaliserer erfaringerne fra den økonomiske og kultu
relle opbygnings praksis, og som tager de samlede indre og ydre
forhold for socialismens land i betragtning, fastlægger for hver
etape statsplanernes økonomiske og politiske hovedopgaver. 1
overensstemmelse hermed bestemmes produktionsomfanget, pro
duktionens udvidelsestempo for hver enkelt af folkehusholdnin
gens grene, kapitalinvesteringernes størrelse, lønniveauet o. s. v.
Pa grundlag af det kommunistiske partis retningslinier udøver
Sovjetunionens ministerråd og unionsrepublikkernes ministerrad
den planmæssige ledelse af Sovjetunionens folkehusholdning. Der
udarbejdes statsplaner for folkehusholdningen som helhed, for
dens grene og enkelte forvaltninger, for republikker, distrikter
og omrader og for landets økonomiske regioner. Udarbejdelsen
af planerne og kontrollen med deres opfyldelse påhviler Statens
Plankomité under Sovjetunionens ministerråd (Gosplan SSSR),
unions- og republikministerier og også de lokale sovjetter, der
har deres egne planlægningsorganer.
Den socialistiske planlægning bygger på en kombination af
perspektivplaner, der udtrykker den økonomiske udviklings ho
vedlinie for en årrække, og løbende planer, der er el konkret
arbejdsprogram for en kortere periode. Til perspektivplanerne

hører femårsplanerne for folkehusholdningens udvikling og pla
ner for længere tidsrum. Til de løbende planer hører årsplanerne.
De løbende planer udarbejdes med udgangspunkt i perspektiv
planerne. Hver enkelt statsvirksomhed (værk, grube, statsbrug,
MTS o. s. v.) har sin egen teknik-produktion-finansplan (tekpromfinplan), som udarbejdes på grundlag af statsplanopgaverne
og er en samlet plan for virksomhedens produktions-tekniske
og finansielle aktivitet.
Den planmæssige udvikling af den socialistiske økonomi kræ
ver, at principperne om centraliseret planmæssig ledelse ud fra
hovedmåltal forbindes med nødvendig selvstændighed og initia
tiv fra de lokale organers side ved produktionens planlægning.
De centrale planlægningsorganer har overordentligt vigtige sam
fundsøkonomiske problemer at løse: de skal sikre de rette pro
portioner i de enkelte grenes udvikling, udnytte de forhånden
værende reserver fuldtud, opnå størst mulig effekt af kapital
investeringer o. s. v.
En overdreven centralisering af den planmæssige ledelse, for
søg pa at planlægge selv de mindste enkeltheder centralt uden det
nødvendige kendskab til og hensyntagen til de stedlige forhold og
muligheder, lamnier det lokale initiativ, hæmmer den maksimale
udnyttelse af de lokale ressourcer og de store reserver, der ruin
mes i de forskellige grene af den socialistiske økonomi og i de en
kelte virksomheder.
Statens planmæssige ledelse af kolhozerne frembyder sine sær
lige træk, der skyldes den kooperative kolhozejendoms natur.
Den socialistiske stats planmæssige ledelse af kolhozerne støtter
sig på kolhozmassernes selvstændige aktivitet. Kolhozernes og
kolhozbøndernes initiativ er en af de afgørende faktorer for
landbrugets fremgang og den fulde udnyttelse af hvert enkelt
egns, hver enkelt kolhoz’ økonomiske og naturlige betingelser.
Et rigtigt planlægningssystem forudsætter, at de centrale planlægningsorganer fastlægger de viytiyste og afgørende maltal og
opgaver for områders, distrikters og republikkers landbrugspro
duktion og aflevering af landbrugsprodukter til staten. Ld fra
disse vigtigste og afgørende måltal og opgaver fastsætter de sted
lige planlægningsorganer og kolhozer selv de konkrete planer,
der sikrer den bedst mulige udnyttelse af alle produktions
ressourcer.
Pa grundlag af de statslige planopgaver udarbejder kolhozer
nes ledelser års-produktionsplaner, der forelægges til drøftelse
og afgørelse på kolhozens generalforsamling.

Skematisk anvendelse af et bestemt agerbrugssystem eller en
bestemt dyrkningsmetode, der ikke tager hensyn til hver enkelt
landbrugszones særegenheder, eller en skematisk territorial for
deling af kulturer og kvægbestand hindrer den bedst mulige ud
nyttelse af de stedlige naturlige og økonomiske forhold.
En fortsat forbedring af den socialistiske planlægnings meto
der forudsætter en konsekvent gennemførelse af den centralise
rede planlægning ud fra de vigtigste og afgørende maltal samti
digt med, at de stedlige organers, industrivirksomhedernes og
kolhozernes initiativ får en større rolle og opmuntres for at
fremme den planmæssige ledelse af produktionen og sikre en
nuanceret behandling af planlægningen for hver enkelt økono
misk region, landbrugszone, virksomhed og kolhoz.
Den planmæssige ledelse af folkehusholdningen forudsætter, at
man bestemmer, hvilke der er de førende led i det økonomiske
liv. Planen fastlægger de vigtigste grene, hvoraf den heldige op
fyldelse af hele lolkehusholdningsplanen afhænger. Det er i før
ste række disse grene, der forsynes med produktionsmidler, ar
bejdskraft og penge. 1 overensstemmelse med de førende led
planlægges de øvrige grene for pa dette grundlag at opnå et
opsving indenfor hele folkehusholdningen og den mest rationelle
koordination af dens enkelte grene.
Loven om folkehusholdningens planmæssige (proportionelle)
udvikling kræver en streng koordination af udviklingsplanerne
for de enkelte grene og deres samordning i een fælles økonomisk
plan. »Alle planer for produktionens enkelte grene«, sagde Lenin,
»bør være strengt koordinerede, forbundne og tilsammen udgøre
den økonomiske enhedsplan, som vi har sa hårdt brug for.«1)
De økonomiske planer indeholder en bestemt kreds af måltal:
ntduru/ nialtal (produkternes art, sortiment o. s. v.) og penyemåltal (produktionsværdi, selvomkostninger, indtægter og ud
gifter m. v.). Af natural-måltal og penge-måltal udledes kvalitetsmaltallene (arbejdsproduktivitetens vækst, sænkning af selvom
kostningerne, rentabilitet, højnelse af produktionens kvalitet,
den effektivitet, hvormed produktionsmidlerne — udstyr, ma
skiner, værktøjsmaskiner, råstoffer o. s. v. — udnyttes). Det vig
tigste måltal for landbrugsproduktionen er den maksimale pro
duktmængde på hver 100 ha dyrket landbrugsareal.
En af de vigtigste metoder til at fastsætte de rette samfunds’) V. /. Lenin, Beretning om folkekommissærernes råds virksomhed på 8. plrussiske sovjetkongres, se Værker, bd. 31. s. 480, russisk.

økonomiske proportioner, som svarer til de krav, loven om tolke
husholdningens planmæssige udvikling stiller, er udarbejdelsen
af et balance-system. På grundlag af disse balancer fastsætter
den socialistiske slat folkehusholdningens udviklingsproportioner,
udtrykt i natural- og pengeform, bestemmer ressourcerne og deres
fordeling mellem de forskellige produktionsgrene og arter af
produkter. En sammenligning af ressourcerne med behovet for
dem gør det midigt at afsløre flaskehalse i folkehusholdningen,
misforhold i udviklingsniveau og -tempo mellem de enkelte grene,
og al anvise forholdsregler til overvindelse af disse flaskehalse.
Samtidig giver balance-systemet mulighed for at afdække supple
rende hjælpekilder, gennem besparelser af råstoffer og materia
ler og bedre udnyttelse af det tekniske udstyr. Disse hjælpekilder
anvendes til at udvide produktionen og forbruget.
Balancerne deler sig i materielle balancer (natiiralbalancer),
balancer i pengeform og arbejdskraftbalancer.
De materielle balancer viser forholdet mellem produktion og forbrug af
et produkt eller en gruppe produkter udtrvkt i naturalform. Der opstilles
materielle balancer for de vigtigste produkter, f. cks.: værktojsmaskinur,
malm, metaller, bomuld og andre produktionsmidler, endvidere over person
lige forbrugsgenstande: kod, sukker, smør o. s. v.
De materielle balancer er nødvendige for at kunne opstille planer for for
syning af alle folkehusholdningens grene med produktionsmidler for de
enkelte ministerier og forvaltninger. I disse planer går man ud fra en for
bedret udnyttelse af det tekniske udstvr, råstoffer, brændsel o. s. v. på grund
lag af indførelse af progressive normer.
Til balancerne i penge/orm horer balancerne over befolkningens penge
indtægter og udgifter, over nationalindkomsten og dens fordeling m. m.
1 arbejdskraftbalancerne fastslås folkehusholdningens behov for arbejds
kraft og kvalificerede kadrer og kilderne til dækning uf dette behov.

Den socialistiske planlægning, der er en afspejling af de krav,
der stilles af loven om folkehusholdningens planmæssige udvik
ling, har karakter af et direktiv. Statsplanerne er ikke planprog
noser, men plandirektiver, som er bindende for de ledende orga
ner og bestemmer hele landets økonomiske udviklingsretning.
Nar den socialistiske stats højeste organer har bekræftet slats
planerne, får de gyldighed som juridisk lov, der ubetinget skal
efterleves. De økonomiske ledere er forpligtet til at sørge for,
at planen for hver virksomhed opfyldes fra maned til måned og
fra kvartal til kvartal ikke blot for bruttoproduktionens om
fang, men også for assortimentet, og at stræbe efter en systema
tisk forbedring af de fremstillede produkters kvalitet og at na
den sænkning af selvomkostningerne, planen fastsadter.

Den socialistiske planlægning har en aktiv og mobiliserende
karakter. De socialistiske planer leder millioner af menneskers
arbejde i landsmalestok, giver de arbejdende masser et klart
perspektiv og inspirerer dem til at yde deres bedste. Planen —
dét er massernes levende, skabende virksomhed. Realiteten i
produktionsplanerne — det er de millioner af arbejdende, som
skaber den nye tilværelse.
At opstille planen er kun begyndelsen til planlægningen. Lenin
kaldte planen for Ruslands elektrificering (Goelro) for del andet
partiprogram og understregede, at »hver eneste dag, i hvert
eneste værksted, i hvert eneste sogn vil dette program blive
forbedret, yderligere udarbejdet, suppleret og ændret.«1) På
grundlag af massernes erfaring og forløbet af planens opfyldelse
bliver enhver plan præciseret, forandret og forbedret, idet ingen
plan pa forhånd kan forudse alle de muligheder, der ligger gemt
i det socialistiske system, og som først kommer frem i arbejds
processen. I kampen for at realisere planen på fabrikken, vær
kel. statsbruget og kolhozen åbenbarer massernes skabende ini
tiativ og aktivitet sig, den socialistiske kappestrid udvikler sig, og
der opdages nye reserver, som kan fremskynde økonomiens op
sving. Under det kommunistiske partis ledelse mobiliseres mas
serne af de statslige og samfundsmæssige organisationer, fagbe
vægelsen og det kommunistiske ungdomsforbund. Massernes
aktive deltagelse i kampen for at opfylde planerne for folkehus
holdningens udvikling bevirker, at de systematisk overopfyldes,
hvorfor tempoet i opbygningen af det kommunistiske samfund
bliver stærkere.
De socialistiske planer er kun i stand til at virke mobiliserende,
hvis planlægningsorganerne orienterer sig efter det nye, frem
skredne, som opstar under den kommunistiske opbygnings prak
sis, under massernes skabende aktivitet. Planerne må ikke baseres
pa de gennemsnitsnormer, soin er opnået i produktionen, men på
progressive normer for arbejdsmængde, teknisk udstyr, forbrug
al rastoffer, brændsel, materialer, d. v. s. normer, der svarer til de
fremskredne virksomheders og arbejdendes erfaringer.
Det kommunistiske parti og sovjetstaten fører en energisk
kamp mod forsøg på af opstille for lave planer, der ikke mobi
liserer nogen, og som indretter sig efter flaskehalsene, og bekæm
per projektmageri i planlægningen, der ikke tager hensyn til den
*) V. I. Lenin Beretning om folkekommissærernes råds virksomhed på 8. al
russiske sovjetkongres, se Værker, bd. 31, s. 483, russisk.

socialistiske økonomis reelle udviklingsmuligheder. Den sociali
stiske planlægning kræver en uforsonlig kamp mod lokalpatrio
tiske og departementale tendenser, der strider mod statens inter
esser og kommer til udtryk i forsøg pa at sætte den enkelte virk
somheds, områdets eller departementets interesser op mod sta
tens interesser.
En af de vigtigste sider af den planmæssige ledelse af folke
husholdningen er kontrollen med planens opfyldelse, der gør det
muligt at fastslå, hvor rigtigt planen afspejler de krav, der stilles
af loven om folkehusholdningens planmæssige udvikling, og hvor
ledes planen opfyldes. Den gør det muligt i rette tid at afsløre
forhåndenværende disproportioner, forebygge nye disproportio
ner i økonomien, fremdrage nye produktionsreserver og foretage
de nødvendige korrektioner i folkehusholdningsplanerne.
Vil man sikre den planmæssige ledelse af den socialistiske
økonomi, er et fælles regnskabssystem nødvendigt i folkehus
holdningen. Den planmæssige opbygning af socialismen er utæn
kelig uden en rigtig regnskabsføring. Og regnskabsføring er
utænkelig uden statistik. I den socialistiske økonomi er regn
skabsforing og statistik organisk forbundet med folkehusholdningsplanen. De statistiske oplysninger om planens opfyldelse
udgør det nødvendige materiale, når planen for det følgende tids
afsnit skal opstilles. Det socialistiske system for regnskabsføring
og statistik gør det muligt at kontrollere, hvorledes planen opfyl
des bade som helhed og i dens enkelte dele.
Planøkonomiens fortrin. Folkehusholdningens planmæssige
udvikling giver det socialistiske samfund uhyre fortrin frem for
kapitalismen.
1 modsætning til kapitalismen, hvor proportionalitet er en til
fældighed og økonomien udvikler sig cyklisk, gennem periodisk
tilbagevendende kriser, udvikler den socialistiske økonomi sig uaf
ladeligt ad en opadstigende linie og i overordentligt stærkt tempo
på grundlag af proportioner, den socialistiske stat har fastlagt, og
som svarer til de krav, der stilles af loven om folkehusholdnin
gens planmæssige udvikling og socialismens økonomiske grund
lov. Den socialistiske økonomi er fri for økonomiske kriser, der
hærger folkehusholdningen og tilføjer samfundet kolossale mate
rielle tab og periodisk tvinger dets udvikling tilbage.
Under førkrigstidens femårsplaner d. v. s. i løbet af en periode pa ca. 13 år.
gjorde Sovjetunionen et spring, der forvandlede landet fra et efterblevent til
et fremskredent land, fra et landbrugs- til et industriland. I det samme tids
rum gennemlevede den kapitalistiske verden to økonomiske kriser, tra 1929 -

33 og i 1937, tier var ledsaget af en uhyre ødelæggelse af produktivkrafter,
kolossal forøgelse af arbejdsløsheden og stærk stigning af massernes forar
melse. I efterkrigsperioden udvikler den socialistiske økonomi i Sovjetunionen
sig planmæssigt på grundlag af en uafbrudt fremgang i produktionen, medens
de kapitalistiske lande, og først og fremmest USA, i disse år oplevede krise
årene 1948 og 1949. 1 anden halvdel af 1953 begyndte der et nyt fald i produk
tionen i USA, og arbejdsløsheden steg.

Den socialistiske planøkonomi udelukker arbejdsløshed og sik
rer udnyttelse af al arbejdskraft i samfundet. Den kapitalistiske
økonomi afføder uundgåeligt arbejdsløshed, som kapitalisterne
udnytter som et middel til at skaffe deres virksomheder billig
arbejdskraft.
Planøkonomien forudsætter en produktionsudvikling, som tje
ner en tilfredsstillelse af hele samfundets behov. Kapitalisterne
investerer deres kapital i de økonomiske grene, hvor profitraten
er højest.
Den socialistiske planøkonomi sikrer en planmæssig udvikling
af videnskab og teknik i samklang med folkehusholdningens
behov. Under kapitalismen er teknikkens udvikling underkastet
loven om konkurrence og anarki i produktionen; den forløber
yderst uregelmæssigt og forstærker uundgåeligt disproportionali
teten i produktionens udvikling.
Den socialistiske planøkonomi befrier ikke blot samfundet for
det uhyre spild af samfundsarbejde, der er karakteristisk for den
kapitalistiske økonomi, men sikrer også den mest sparsommelige
og effektive udnyttelse af alle ressourcer såvel inden for de enkelte
virksomheder som i folkehusholdningen som helhed: den frem
drager uafbrudt nye kilder og reserver for yderligere produk
tionsfremgang.
Den socialistiske stat fastlægger planmæssigt produktionsfor
bindelserne mellem virksomhederne og gennemfører den mest
rationelle territoriale fordeling af den socialistiske produktion.
Til forskel fra det privatkapitalistiske rentabilitetsprincip, der
er underordnet de enkelte virksomheders interesser og formålet
at opnå maksimal profit, sikrer loven om folkehusholdningens
planmæssige udvikling og den socialistiske planlægning den høje
ste form for rentabilitet, d. v. s. en rentabilitet ud fra hele folke
husholdningens interesse. Under socialismen blev det derfor mu
ligt at foretage en opbygning i en storslået målestok, som var
utænkelig under kapitalistiske forhold med kapitalismens privat
ejendom. produktionsanarki og konkurrence.

SAMMENFATNING
1. Den planmæssige udvikling af folkehusholdningen er
nødvendig og mulig i kraft af det socialistiske fa lleseje af pro
duktionsmidlerne. Folkehusholdningens planmæssige (pro
portionelle) udvikling er en økonomisk lov for socialismen.
2. Loven om folkehusholdningens planmæssige (propor
tionelle) udvikling regulerer fordelingen af produktionsmid
ler og arbejdskraft i den socialistisk« økonomi i overens
stemmelse med socialismens økonomiske grundlov. Den
kræver planmæssig ledelse af økonomien, proportionel udvik
ling af alle folkehusholdningens dele og den mest rationelle
°g effektive udnyttelse af arbejdskraften samt de materielle
og finansielle midler.
3. Den socialistiske planlægning giver et positivt resultat,
hvis den på rette måde afspejler kravene i loven om folke
husholdningens planmæssige udvikling og i et og alt stem
mer med kravene i socialismens økonomiske grundlov. Under
den planmæssige ledelse af folkehusholdningen udnyttes de
økonomiske instrumenter, der hænger sammen med værdi
lovens virken. Stor betydning for fastsættelsen af de rigtige
proportioner for folkehusholdningens udvikling har planlæg
ningens balancemetode.
1. Den planmæssige ledelse af folkehusholdningen er det
vigtigste træk ved den socialistiske stats økonomisk-organi
satoriske funktion. Folkehusholdninqsplanerne udarbejdes
af statslige organer på grundlag af direktiver, givet af det
kommunistiske parti ud fra en videnskabelig generalisering
af den sociidistiske opbygnings erfaringer under hensynta
gen til det socialistiske økonomiske systems fortrin og landets
indre og ydre situation. Statsplanerne orienterer sig efter alt
fremskredent, som opstår i det kommunistiske opbygnings
arbejdes praksis og i massernes skabende virksomhed, og har
karakter af direktiver. En nødvendig betingelse for den plan
mæssige ledelse af folkehusholdningen er mobilisering af
masserne til opfyldelse og overopfyldelse af planopgaverne
og organisering af løbende kontrol med planens opfyldelse.
5. Folkehusholdningens planmæssige, krisefri udvikling er
socialismens største fortrin frem for kapitalismen, idet den
sikrer en besparelse af midler, der er uopnåelig for det bor
gerlige system, og fuldt ud muliggør en uafbrudt, hurtig og
alsidig stigning af produktionen i folkemassernes interesse.

30. KAPITEL

' Del samfundsmæssige arbejde under socialismen
Arbejdets karakter under soeialismen. I)en materielle inter
esses princip. De socialistiske produktionsforholds indførelse
betyder en fundamental ændring af arbejdets karakter. Arbejdet
under socialismen er arbejde, som er befriet for udbytniny. »For
første gang efter århundreders arbejde for andre, efter arbejdet
som trælle for udbyttere, er det muligt at udføre arbejde for siy
sell), et arbejde, der hviler på alle den nyeste tekniks og kulturs
erobringer.«1)
.Medens det ufrie arbejde under kapitalismen fremtra'der direkte
som privat arbejde, har arbejdet under socialismen en umiddelbart
samfundsmæssiy karakter. Fællesejet af produktionsmidlerne
betinger muligheden for og nødvendigheden af en planmæssig
organisation af arbejdet i hele samfundets malestok.
Det arbejdende menneskes stilling i samfundet er blevet funda
mentalt forandret. I modsætning til kapitalismen, hvor menne
skets stilling er bestemt af social herkomst og formueforhold, er
menneskets stilling i det socialistiske samfund alene bestemt af
arbejdet og de personlige evner.
Det arbejdende menneskes befrielse for udbytning og dets
ændrede stilling i samfundet fremkalder et omslag i menneskenes
syn på arbejdet, afføder en ny indstilling til arbejdet. Medens ud
byttersystemet i århundredernes løb indgav talrige generationer af
arbejdere modvilje mod arbejdet som en tyngende og fornedrende
byrde, gør socialismen arbejdet til en sag, der drejer sig om ære,
berømmelse og heltemod, og giver det en mere og mere skabende
karakter. I det socialistiske samfund er det arbejdende menneske,
hvis det arbejder godt og udviser initiativ til forbedring af produk
tionen, omgivet af respekt og hæder.
Arbejdet under socialismen er imidlertid endnu ikke blevet den
første livsfornødenhed for samfundets medlemmer, det er endnu
ikke blevet en vane at arbejde for det fælles bedste. På socialis
mens stadium er kapitalismens levn i menneskenes bevidsthed
endnu ikke endeligt overvundet. Ved siden af hovedmassen af
arbejdende, som ærligt udfører deres pligt over for samfundet
*) V’. /. Lenin, Hvordan skal kappestriden organiseres?, se Udvalgte værker,
bd. 9, s. 51, Forlaget Tiden 1948.

og udviser skabende initiativ i arbejdet, findes der arbejdende, der
ikke er samvittighedsfulde med deres pligter, men tilsidesætter
arbejdsdisciplinen. Sådanne mennesker stræber efter at give det
socialistiske samfund så lidt som muligt og modtage så meget
som muligt.
Under socialismen er endnu bevaret betydelige rester af den
gamle arbejdsdeling — væsensforskellene mellem åndeligt og
fysisk arbejde, mellem arbejderens og bondens arbejde, mellem
kvalificeret og ukvalificeret arbejde. Disse rester af den gamle
arbejdsdeling overvindes først, efterhånden som socialismens pro
duktivkræfter udvikles og kommunismens materielle og produk
tionsmæssige basis skabes.
Alt dette betyder, at det under socialismen har overordentlig
stor betydning at gennemføre det princip, at den arbejdende skal
have materiel interesse i resultaterne af sit arbejde, i produktio
nens udvikling. Denne personlige interesse opnas ved, at arbejde
rens stilling i samfundet gøres afhængig af de resultater, som hans
arbejde, hans produktive virksomhed giver.
Det princip, at enhver beskæftiget skal have materiel interesse
i sine arbejdsresultater, er et af de fundamentale principper for
socialistisk økonomisk ledelse. Lenin har sagt: »Man må opbvgge
enhver stor gren af folkehusholdningen på personlig interesse.«1)
Den materielle interesses princip finder den videst mulige an
vendelse ved aflønning af arbejdernes og funktionærernes arbejde,
ved fordeling af indtægterne i kollektivbrugene, ved organisering
af økonomisk drift, ved prisfastsættelse for industriens og land
brugets produktion o. s. v.
Alt dette nødvendiggør *
den strengeste kontrol fra samfundets
og fra statens side med arbejdets og forbrugets mængde.«2) Det
socialistiske samfund kontrollerer menneskenes deltagelse i arbej
det, vurderer forskelle i de arbejdendes kvalifikationer, fastsætter
arbejdsnormer og aflønning for hver enkelt beskæftiget. Sålænge
arbejdet endnu ikke er blevet en naturlig fornødenhed for den
overvældende masse af samfundets medlemmer, består den socia
listiske stats opgave i at organisere det samfundsmæssige arbejde
på en sådan måde, at den, der arbejder mere og bedre end andre,
får en større andel i det samfundsmæssige arbejdes produkt.
11 V. I. Lenin, Den nye økonomiske politik og de politiske oplysningsafdelin
gers opgaver, se Værker, bd. 33, s. 47, russisk.
2) V. I. Lenin, Staten og revolutionen, se Udvalgte Værker, bd. 8, s. 104, For
laget Tiden 1948.

Arbejdet som en pligt for medlemmerne af det socialistiske
samfund. Virkeliggørelsen af retten tii arbejde. Socialisme og ar
'bejde horer uadskilleligt sammen. Socialismen har gjort ende
pa det kapitalistiske systems skrigende modsigelse, hvorunder
samfundets fatallige, udbvttende overklasse lever en snylterlilværelse, medens arbejdermasserne tynges af hårdt arbejde, der
kun afbrydes af perioder med tvungen lediggang under arbejds
løshed. Ved at likvidere kapitalisternes besiddelse af produktions
midlerne har socialismen samtidig tilintetgjort de betingelser,
hvorunder een klasse — produktionsmidlernes besiddere — kan
leve pa bekostning af det arbejde, som udføres af en anden klasse,
af de mennesker, der ingen produktionsmidler har. Indførelse af
fælleseje af produktionsmidlerne betyder, at borgerne har samme
pligt til at tage del i det samfundsmæssige arbejde, idet kun per
sonligt arbejde er kilden tit menneskers eksistens under social
ismen. Arbejdet er i USSR en pligt og æressag for enhver arbejds
dygtig borger.
Det socialistiske system har for første gang i menneskehedens
historie indført ikke blot samme pligt for alle arbejdsdygtige
borgere til at arbejde, men også skaffet alle borgere samme ret til
arbejde. Herved er menneskenes århundredgamle drøm blevet
virkelighed under socialismen. Retten til arbejde er betinget af
fællesejet af produktionsmidlerne, hvilket giver alle borgerne
samme adgang til arbejde på samfundets jord, i samfundets fa
brikker og værker. Retten til arbejde er den ret, ethvert arbejds
dygtigt medlem af samfundet har, til at få garanteret arbejde
med et arbejdsvederlag i overensstemmelse med arbejdets kvan
titet og kvalitet. Retten til arbejde, som er lovfæstet i Sovjet
unionens forfatning, sikres reelt ved den socialistiske organisering
af folkehusholdningen, ved støt stigning i samfundets produktiv
kræfter, ved udelukkelse af muligheden for økonomiske kriser og
ved arbejdsløshedens afskaffelse.
Arbejdsløsheden, som er en svøbe for den arbejdende befolk
ning under kapitalismen, er i Sovjetunionen afskaffet een gang for
alle, hvorfor arbejderne ikke længere er udsat for, at de nar som
helst kan blive smidt pa porten og berøvet alle eksistensmulighe
der. Afskaffelsen af arbejdsløsheden og fjernelsen af arbejdernes
usikkerhed over for morgendagen, tilintetgørelsen af forarmelse
og fattigdom på landet er et stort fremskridt for sovjetfolket.
Virkeliggørelse af retten til arbejde gør det muligt at anvende
langt mere af samfundets forhåndenværende arbejdskraft til gavn
for produktionens udvikling. Produktionens uafbrudte stigning

under socialismen gør den uafladelige vækst i antallet af arbejdere
og funktionærer til en lovmæssig foreteelse.
Antallet af arbejdere og funktionærer i Sovjetunionens folkellusholdning
ved årets slutning udgjorde: 1928 — 10,8 millioner, 1932 — 22,8 millioner. 1937
— 27 millioner, 1940 — 31,5 millioner, 1953 — 44,8 millioner.

Afskaffelsen af arbejdsløsheden i byerne, af den agrariske over
befolkning og af fattigdommen på landet og den uafbrudte stig
ning i den socialistiske produktion forandrer i bund og grund
betingelserne for virksomhedernes forsyning med arbejdskraft.
Medens efterspørgslen efter arbejdskraft under kapitalismen til
fredsstilles spontant ved hjælp af de arbejdsløses reservearmé og
den agrariske overbefolkning, sker virksomhedernes forsyning
med arbejdskraft under socialismen planmæssigt, ved organiseret
supplering, organiseret oplæring og fordeling af arbejdskraften.
I modsætning til kapitalismen, som gør arbejderen til et ved
hæng til maskinen og kvæler menneskenes evner, skaber socialis
men de nødvendige betingelser for en udvikling og fri udfoldelse
af den arbejdende befolknings evner, takket være arbejdets be
frielse for udbytning og alle borgeres frie adgang til uddannelse.
Den socialistiske produktions uafbrudte opsving med den høje
ste teknik som grundlag fordrer en stadig stigning i den arbej
dende befolknings kulturelle og tekniske niveau, en forøgelse af
den kvalificerede arbejdskrafts andel i alle grene af folkehus
holdningen.
Stigningen i den arbejdende befolknings kulturelle og tekniske
niveau sikres under socialismen først og fremmest ved fremme
af tolkeuddannelsen. I Sovjetunionen gennemføres en almindelig
obligatorisk syvårig skoleuddannelse, og en almindelig obligato
risk middelskoleuddannelse (tiårig) er ved at blive indført. En
specialiseret middelskole- og højere uddannelse har fået vid ud
bredelse. I forbindelse hermed ændres arbejderklassens og bøn
dernes kulturelle fysiognomi. Analfabetisme og uoplysthed hører
fortiden til. Personer med syvårig skoleuddannelse og middel
skoleuddannelse udgør en stigende andel blandt arbejderne og
kollektivbønderne.
Stigningen i den arbejdende befolknings kulturelle og tekniske
niveau sker også ved en produktionsteknisk uddannelse, der om
fatter både oplæring af ny arbejdskraft og en højnelse af kvalifi
kationerne uden afbrydelse af den produktive virksomhed. For
at tilfredsstille behovet for kvalificerede kadrer i de vigtigste grene
af folkehusholdningen i Sovjetunionen er der skabt et system af

statslige arbcjdsreserver, der omfatter et net af håndværks- og
jernbaneskoler og la'rlingeskoler ved fabrikker og værker. Ele
verne i disse skoler og læreanstalter får deres underhold af staten i
oplæringsperioden. Ved siden af systemet med statslige arbejdsreserver findes en anden vigtig kilde til supplering af de kvalifice
rede arbejderkadrer, nemlig den i massemåleslok gennemførte
produktionsuddannelse af arbejderne på virksomhederne, en ud
dannelse der gennemføres individuelt, holdvis og på kursus og om
fatter millioner af den arbejdende befolkning. Antallet af intellek
tuelle og af højt kvalificerede specialister, der er udgået af arbej
dernes og bøndernes rækker, er i hurtig vækst.
l’å tretten år (fra 1941 til 1953 incl.) blev der uddannet ca. 7 millioner
unge kvalificerede arbejdere af forskellige fag på statens regning i håndvær
ker- og jernbaneskoler og i lærlingeskoler ved fabrikker og værker. I den
femte femårsplans forste tre år er der hvert år gennemsnitligt uddannet 2,5
millioner nye kvalificerede arbejdere, og henimod 3.5 millioner arbejdere har
forbedret deres kvalifikationer ved produklionsuddannel.se på virksomhederne,
individuelt, holdvis og på kursus. I treårige kursus i agerbrug og husdyrbrug
deltog hvert år i den femte femårsplans forste tre år over 2,5 millioner kul
hozbonder. Et system med korrespondanceundervisning af arbejdere og kplhozbonder er stærkt udviklet.

Fordeling efter arbejdsydelse — en økonomisk lov for social
ismen. Den socialistiske produktionsmåde betinger også en her
til svarende fordelingsform. Engels skrev med del socialistiske
samfund for øje: >Fordelingen vil, for så vidt den ledes ud fra
rent økonomiske hensyn, blive reguleret efter produktionens in
teresser, og produktionens udvikling fremmes mest af en forde
lingsmåde, der tillader alle samfundsmedlemmer så alsidigt som
muligt at udvikle, opretholde og gøre brug af deres evner.«1) Un
der socialismen svarer fordelingen efter arbejdsydelse bedst til
dette krav.
Under kommunismens første fase har produktivkræfterne
endnu ikke nået så højt et udviklingsniveau, at de kan levere den
rigelighed af produkter, der er nødvendig, hvis fordelingen skal
ske efter behov. Derfor er fordeling efter arbejdsydelse den eneste
mulige og nødvendige made, hvorpå de materielle goder kan for
deles. Fordelingen efter arbejdsydelse bevirker, at enhver arbej
dende har personlige materielle interesser i sine arbejdsresultater,
og bliveT derved en stærk drivkraft i produktionens udvikling.
Ved at stimulere til øget arbejdsproduktivitet bidrager fordelin') Friederich Engels, Anti-Diihring, s. 245—246 Berlin 1954.

gen efter arbejdsydelse samtidig til at fremme stigningen i pro
duktionsdeltagernes levestandard.
Fordeling efter arbejdsydelse, der gør enhver arbejdendes andel
i det samfundsmæssige arbejdes produkt direkte afhængig af om
fanget af hans deltagelse i den samfundsmæssige produktion, for
binder den arbejdendes personlige interesser med de fælles-stats
lige interesser.
Fordeling efter arbejdsydelse gør det nødvendigt at tage nøje
hensyn til den forskel, der er mellem kvalificeret og ukvalificeret
arbejde. Den højere aflønning for kvalificeret arbejde giver et
behørigt vederlag for den arbejdendes kvalifikation og viser de
ukvalificerede arbejdere vejen til at komme op i de kvalificeredes
kategori. Dette fremmer en højnelse af den arbejdende befolk
nings kulturelle og tekniske niveau og fører gradvis til en likvide
ring af væsensforskellen mellem andeligt og fysisk arbejde.
Fordeling efter arbejdsydelse bidrager til at standse arbejds
kraftens fluktuation og skabe faste kadrer, hvilket har stor betyd
ning for en forbedring af arbejdets organisation pa virksomhe
derne. Uden en fast stab af arbejdende, der har tilegnet sig tek
nikken og opsamlet produktionserfaring, kan den socialistiske pro
duktion ikke udvikle sig resultatrigt.
Fordeling efter arbejdsydelse er saledes en objektiv nødvendig
hed, en økonomisk lov for socialismen.
Den økonomiske lov, at fordelingen sker efter arbejdsydelse,
kræver, at produkternes fordeling er direkte afhængig af, hvor
meget og hvor godt arbejde hver enkelt har udført, og at der ydes
lige vederlag for lige arbejde uden hensyn til, af hvad køn, alder,
race og nationalitet det socialistiske samfunds borgere er. Arbej
dets vederlag savel i industrien som landbruget er tilrettelagt ud
fra denne lovs krav.
Det kommunistiske parti og sovjetstaten gennemfører den øko
nomiske lov, at fordelingen sker efter arbejdsydelse, i energisk
kamp mod efterblevne elementers begærlige tendenser, mod små
borgerligt ligemageri, d. v. s. nivellering af lønnen uanset arbej
dets kvantitet og kvalitet, uanset arbejdskraftens kvalifikation og
arbejdets produktivitet. Ligemageri er udtryk for den småbor
gerlige forestilling, at socialismen skal indføre en almindelig ens
artethed i forbrug, levevilkår, smag og behov. Det skader produk
tionen meget, medfører fluktuation i kadrerne, nedsætter arbejdets
produktivitet og forpurrer planernes opfyldelse. 1 sin afsløring af
den småborgerlige forestilling om socialismen har Lenin belyst
den marxistiske opfattelse af lighed. Ved lighed forstar marxis

men ikke lighed med hensyn til fysiske og åndelige evner, men
samfundsmæssig og økonomisk lighed. For socialismen betyder
' dette, at ophævelsen af privatejet af produktionsmidlerne og ophanelsen af udbytningen gælder i lige grad for alle, at alle har lige
'adgang til at arbejde med de samfundsmæssige produktionsmid
ler, at alle har lige pligt til at arbejde, at princippet vederlag
efter arbejdsydelse er det samme for alle.
Det socialistiske samvirke i arbejdet. Socialismen betegner et
nyt, højere trin i arbejdssamvirkets historiske udvikling i sam
menligning med de foregående formationer. Det socialistiske
samvirke i arbejdet er et samvirke mellem arbejdende, der er fri
for udbytning og knyttet sammen ved kammeratligt samarbejde
og gensidig hjælp; det er baseret pa den mest fremskredne teknik.
Det socialistiske samvirke forlener arbejdet med en langt stær
kere produktivkraft end det kapitalistiske samvirke. De metoder
til forøgelse af det samfundsmæssige arbejdes produktivkraft,
som er karakteristiske for samvirke, nemlig anvendelse af arbejds
deling og maskinteknik og besparelse af produktionsmidler ved
fælles brug af dem o. s. v., opnår den stærkeste udvikling under
socialismen.
I modsætning til privatejet af produktionsmidlerne, der begræn
ser arbejdssamvirkets omfang, udvider fællesejet af produktions
midlerne grænserne for arbejdssamvirket stærkt og gør anven
delsen af mange menneskers fælles arbejde mulig i et omfang,
der er uopnåeligt for kapitalismen. Dette giver sig udslag i, at pro
duktionen såvel i industrien som i landbruget koncentreres i en
grad, kapitalismen aldrig har kendt, og i gennemførelsen af
storslåede økonomiske foretagender i statsmalestok.
Det socialistiske samvirke kendetegnes af en ny arbejdsdisci
plin, som adskiller sig principielt fra alle tidligere formationer.
Den kapitalistiske organisation af det samfundsmæssige arbejde
opretholdes ved sultens disciplin, og den arbejdende befolknings
store masse vedbliver under kapitalismen at være en uoplyst, mis
regeret masse af lønslaver eller fattige og forkuede bønder, der ud
byttes af en flok kapitalister og godsejere. Den socialistiske ar
bejdsdisciplin er en bevidst, kammeratlig disciplin, hvis bærer,
den arbejdende befolkning, er herre i sit land. Under socialismen
harmonerer opretholdelsen af den nødvendige arbejdsdisciplin
med de-arbejdende massers fundamentale interesser. Opdragelsen
af den arbejdende befolkning i den socialistiske arbejdsdisciplins
ånd udgør en af den socialistiske stats vigtigste opgaver.
Ethvert fælles arbejde, udført af mange, kræver en ledelse, der

koordinerer de arbejdendes handlinger og organiserer de nødven
dige produktionsforbindelser mellem dem. Det socialistiske arbejdssamvirke forudsætter en fast og ubøjelig gennemførelse af
enkeltmandsledelse i alle led af produktions- og forvaltningsappa
ratet. Enkeltmandsledelse er en metode til ledelse af de socialisti
ske statsvirksomheder; den er baseret på, at masserne retter sig
efter en enkelt vilje, lederen af arbejdsprocessen. Den kombineres
med massernes omfattende, skabende initiativ i produktionspro
cessen.
Med afskaffelsen af den kapitalistiske udbytning forsvandt også
dens uadskillelige følgesvend, ledelsens despotisme, som betød
kapitalens almagt, driftsherrens og hans administrations vilkår
lighed og arbejdermassernes retsløshed. I det socialistiske sam
fund er lederne af virksomheder, truster og hovedforvaltninger
og ministrene folkets, den socialistiske stats tillidsmænd og tje
nere. Under kapitalismen er folket fjendtligt indstillet over for de
økonomiske ledere — direktører, forretningsførere, værkstedsformænd og mestre — fordi de leder virksomheden i kapitalisternes
interesse, for deres profits skyld. Under socialismen nyder de øko
nomiske ledere folkets tillid, fordi de leder virksomheden i hele
folkets interesse og ikke af hensyn til kapitalisternes profit.
Afskaffelsen af udbytningen forandrer radikalt forholdet mel
lem udøverne af åndeligt og fysisk arbejde. Den for kapitalismen
karakteristiske interessemodsætning mellem arbejderne og virk
somhedernes ledende personale er forsvundet. Under socialismen
er det fysiske arbejdes udøvere og virksomhedernes ledende per
sonale medlemmer af et forenet produktionskollektiv, der er vi
talt interesseret i produktionens trivsel og forbedring. Heraf kom
mer det skabende samvirke mellem det fysiske og åndelige ar
bejdes udøvere, hvis mål er en stadig forbedring af produktionen.
Medens arbejdernes virksomhed under kapitalismen mere og
mere berøves sit åndelige indhold og kløften mellem åndeligt og
fysisk arbejde vokser, foregar der i det socialistiske samfund en
stadig større berigelse af det fysiske arbejde med andeligt indhold,
det fysiske og åndelige arbejde nærmes til hinanden, og væsens
forskellen mellem dem ophæves gradvis. Dette ytrer sig i, at ar
bejderklassens og bøndernes kulturelle og tekniske niveau uafladligt højnes, og at den socialistiske kappestrid, som er et særlig vig
tigt træk i arbejdssamvirket under socialismen, udvikles.
I)en socialistiske kappestrid. Den socialistiske kappestrid er
en metode til forøgelse af arbejdsproduktiviteten og forbedring af
produktionen med de arbejdende massers maksimale aktivitet

som grundlag. Lenin påpegede, at socialismen for første gang
skaber mulighed for at anvende kappestrid i virkelig stort omfang,
i massemålestok, og at gore den arbejdende befolknings million
masser interesseret. Den socialistiske kappestrid tager sigte pa
at opfylde og overskride folkehusholdningens planer og sikre en
uafladelig opgang i den socialistiske produktion.
Den socialistiske kappestrid adskiller sig fundamentalt fra den
konkurrence, der hersker i det borgerlige samfund.
»Konkurrencens princip lyder: Nogle lider nederlag og dør, an
dre sejrer og vinder herredomme.
Den socialistiske kappestrids princip lyder: Foregangsmændene
yder kammeratlig hjælp til de efterblevne for at hidføre et fælles
opsving.
Konkurrencen siger: Sid de efterblevne ned for at befæste dit
herredømme.
Den socialistiske kappestrid siger: Nogle arbejder dårligt, andre
godt, andre endnu bedre — indhent de bedste og hidfør el fælles
opsving.
Den socialistiske kappestrid er udtryk for det kammeratlige
samarbejde mellem de arbejdende, for deres fælles kamp for et
fælles opsving i produktionen.
I stedet for sådanne drivkræfter i produktionen som profitstræb
og konkurrence, har socialismen affødt nye, langt stærkere driv
kræfter. Det drejer sig først og fremmest om massernes dybe in
teresse i samfundsproduktionens udvikling, en interesse, der ud
springer af socialismens økonomiske grundlov. Det, at menne
skene under socialismen ikke arbejder for udbyttere, men for sig
selv, for deres samfund, er en uudtømmelig kilde til højnelse af
den socialistiske produktion. Stor betydning for udviklingen af
den socialistiske kappestrid har fordelingen efter arbejdsydelse.
Ved at gøre den arbejdendes vederlag afhængig af hans arbejdes
kvantitet og kvalitet stimulerer vederlaget efter arbejdsydelse mas
sernes skabende initiativ i produktionsprocessen.
Det karakteristiske træk ved kappestriden er det skabende ini
tiativ, som udvises af produktionens nyskabere og foregangs
mænd, der har tilegnet sig den fremskredne teknik til fuldkom
menhed. kasseret gamle forældede arbejdsnormer og metoder og
skabt nye. Mange arbejdere har ikke blot lært sig det tekniske
minimum, men er også kommet op på højde med det tekniske
J. V. Stalin, Massernes kappestrid og arbejdsopsving. se Værker, bd. 12,
s. 110, russisk.

personale. Foregangsmænd baner nye veje for produktionens ud
vikling i kamp med alt gammelt og forældet, de afdækker nye
reserver, som muliggør en stigning i arbejdets produktivitet.
Den arbejdende befolknings skabende initiativ lader ikke pro
duktionen stagnere eller marchere på stedet, men er en kilde til
produktionens stadige udvikling og forbedring. De fremskredne
arbejdsmetoder, der anvendes af nyskaberne, bygger på funda
mentale forbedringer af arbejdets organisation (arbejdsdeling, be
herskelse af flere fag o. a.), af produktionens organisation (ar
bejde efter inddelt tidsplan), af teknologi og produktionsteknik
(intensivering at de teknologiske processer, forbedring af instru
menter, apparatur, drejebænke o. s. v.). Landbrugets foregangs
mænd anvender agerbrugets og husdyrbrugets nye metoder, der
forøger landbrugsafgrødernes høstudbytte og husdyrbrugets pro
duktivitet.
Den socialistiske kappestrid forudsætter en hurtig og omfat
tende udbredelse af foregangsmændenes erfaringer. Under social
ismen øver eksemplets magt for første gang masseindflydelse og
tjener som middel til stadig opgang og forbedring af produktionen.
Dette opnas for det første ved, at nyskaberne yder alle arbejdende
i produktionen aktiv kammeratlig hjælp ved tilegnelse af frem
skredne arbejdsmetoder, en hjælp, der kan antage forskellige for
mer (personlig instruktion, ældre og erfarne arbejderes fadderskab
over begyndere, skoler hvor foregangsmænd og nyskabere i pro
duktionen deltager o. s. v.); for det andet ved, at de arbejdende
masser stræber efter at indhente foregangsmændene og tilegne
sig deres erfaring for at hidføre et fælles opsving; for det tredie
ved offentlig popularisering af kappestriden og sammenligning
af resultaterne af virksomhedernes arbejde. Støttet pa de frem
skredne erfaringer, som produktionens nyskabere har tilveje
bragt, fastsætter statens økonomiske organer progressive normer
for arbejdsindsats og udnyttelse af produktionsmidlerne, normer,
der lægges til grund for produktionsplanerne. Idet foregangsmæn
denes erfaringer vinder udbredelse og de arbejdendes flertal til
egner sig de nye arbejdsnormer og metoder, nås der et nyt. højere
niveau i arbejdsprodukliviteten.
Det kommunistiske parti og .sovjetstaten leder massernes socia
listiske kappestrid og yder den på enhver tænkelig måde støtte. De
arbejdende får ikke blot materielle opmuntringer for gode ar
bejdsresultater, men belønnes også med ordner og medailler. og
for fremragende nyskabende virksomhed tildeles der dem titlen
Det Socialistiske Arbejdes Helt og tilkendes der Stalinpræmier.

Den socialistiske kappestrid er i USSR blevet en folkesay. Den form for
kappestrid, der pa virksomhederne omfatter flest og er mest effektiv, er den
individuelle og den holdvise kappestrid. Jævnsides hermed udfoldes kappe
striden mellem værksteder, virksomheder, kolhozer, maskin- og traktor
stationer, statsbrug, distrikter, områder og republikker. Det er blevet meget
udbredt at kappes om høj produktionskvalitet, bedre udnyttelse af produk
tionskapaciteten, nedsættelse af produktionens selvomkostninger, storre be
sparelser i materialer og pengemidler end forudsat i planen, stort høstudbytte
og stor produktivitet i husdyrbruget. I 1953 deltog over 90 pct. af alle indu
striens arbejdere i den socialistiske kappestrid. Antallet af opfindelser, tekni
ske forbedringer og rationaliseringsforslag, der i 1953 blev indført i industrien,
byggeriet og transporten, oversteg 850.000.

Den socialistiske kappestrid i by og på land har meget stor be
tydning for udviklingen af den socialistiske økonomi, for opbyg
ningen af kommunismen.
Uafladelig vækst i arbejdsproduktiviteten — en økonomisk lov
for socialismen. Uafladelig forøgelse af arbejdsproduktivileten
er den vigtigste betingelse for opbygningen af kommunismen. Le
nin skrev: sArbejdsproduktiviteten er i sidste instans det vigtigste
og mest fundamentale for den nye samfundsordens sejr. Kapitalis
men har skabt en arbejdsproduktivitet, som var uhørt under liv
egenskabet. Kapitalismen kan definitivt besejres og vil blive defini
tivt besejret ved, at socialismen hidfører en ny, langt højere ar
bejdsproduktivitet. <!)
Som bekendt males arbejdsproduktiviteten ved størrelsen af
det produkt, som arbejderen fremstiller pr. tidsenhed, eller ved
længden af den arbejdstid, der anvendes pr. produceret enhed. En
forøgelse af arbejdsproduktiviteten kommer til udtryk ved. at det
levende arbejdes andel i produktet bliver mindre, medens det
fortidige arbejdes andel vokser relativt, hvorved den samlede
mængde arbejde, der er indeholdt i en produceret enhed, bliver
mindre. En vækst af arbejdsproduktiviteten betyder en forøgelse
af den færdige produktmængde pr. arbejdstidsenhed.
Fra samfundets synspunkt stiger arbejdets produktivitet med
stigende økonomisering med arbejdet, herunder økonomisering
med såvel det levende som det materialiserede arbejde i samfunds
malestok. Marx påpeger, at virkelig økonomisering består i be
sparelse af arbejdstid, og at denne besparelse er ensbetydende med
en udvikling af arbejdets produktivkraft. Socialismen udrydder
den kolossale ødslen med arbejde, der kendetegner kapitalismens
anarkiske system, og giver sikkerhed for at samfundets produk*) V. 1. Lenin, Et storstilet initiativ, se Udvalgte Værker, bl. 10, s. 252, For
laget Tiden 1948.

tionsmidler og arbejdsressourcér anvendes planmæssigt og pa den
mest rationelle made. Den arbejdende befolkning i USSR er in
teresseret i maksimal økonomisering med produktionsmidlerne,
hvilket kommer til udtryk i massebevægelsen for sparsommelig
hed med rastoffer, brændsel og materialer og for bedre udnyttelse
af maskiner og udstyr.
Nødvendigheden af en systematisk og hurtig forøgelse af arbejdsproduktiviteten bestemmes af socialismens økonomiske
grundlov. Den socialistiske produktions stadige vækst sker for det
første ved en stigning af hver enkelt beskæftigets arbejdsproduktivitet (stigning i produceret mængde). I perioden fra 1940 til 1953
opnåedes der pa denne konto ca. 70 pct. tilvækst i industriproduk
tionen. Den socialistiske produktions stadige vækst sker for det
andet ved en forøgelse af det samlede antal beskæftigede og tillige
ved bedre udnyttelse af arbejdet (både det levende og det materia
liserede) inden for hele samfundets rammer. For stigningen i sam
fundsarbejdets produktivitet har det stor betydning, at det relative
antal beskæftigede i den materielle produktion og yderligere i de
grundlæggende produktionsprocesser forøges ved nedskæring af
forvaltningsapparatet og det personale, der er beskæftiget ved bi
virksomhed og hjælpearbejde.
Den systematiske forøgelse af arbejdsproduktiviteten, som be
virker en hurtig vækst af produktionen, skaber mulighed for
såvel forbrugets stigning som produktionens udvidelse.
Arbejdsprodukt i vitetens vækst er den vigtigste betingelse for
folkehusholdningens fortsatte udvikling, for iværksættelse af et
hurtigt opsving i produktionen af forbrugsgenstande og for den
bedst mulige tilfredsstillelse af folkets stigende behov. For at
sejre i den økonomiske kappestrid med de udviklede kapitalisti
ske lande er det nødvendigt uafladeligt at forøge arbejdets pro
duktivitet. »Alle vi sovjetmennesker, hele vort folk må tilfulde
forstå, at en forøgelse af arbejdsproduktiviteten, gennemført på
alle mader, i alle produktionsgrene — industri, transport og land
brug — er den grundlæggende og afgørende betingelse for folke
husholdningens fortsatte fremgang og alsidige udvikling. Vi må
alle vide, at uden en stærk og stadig stigning i arbejdsproduktivi
teten kan man ikke opnå en betydelig og hurtig forøgelse af sovjet
folkets levevilkår.«1)
De modsigelser, kapitalismen rummer, bevirker, at arbejds>) G. M. Malenkov, Tale på valgmode i byen Moskvas Leningrad-valgkreds,
12. marts 1954, s. 7, russisk.

produktivitetens stigning i det borgerlige samfund foregår i lang
somt tempo og har en ustabil karakter. Marx skrev: »For kapita
len gælder loven om arbejdets stigende produktivkraft altså ikke
ubetinget.«1) Når den privatkapitalistiske ejendom afskaffes, tilihtetgøres samtidig alle hindringer, der står i vejen for arbejds
produkt ivitetens vækst. Under socialismen eksisterer og gælder
den økonomiske Ion, at arbejdsproduktiviteten uafladeligt »okser.
Socialismen lukker op for veje og metoder til forøgelse af ar
bejdsproduktiviteten, som kapitalismen ikke evner at følge.
Under socialismen sikres stigningen i arbejdsproduktiviteten
først og fremmest ved systematisk udvikling og konsekvent an
vendelse af den fremskredne teknik, der letter menneskenes ar
bejde, medens stigningen i arbejdsproduktiviteten under kapitalis
men først og fremmest opnås ved en overordentlig intensivering
af arbejdet, der udmarver arbejderen. De nødvendige betingelser
for arbejdsproduktivitetens vækst er følgende: stadig forbedring
af teknikken, mekanisering og elektrificering af produktionen,
forbedret anvendelse af den forhåndenværende teknik på alle må
der og konsekvent kamp mod inekaniseringsfjendtlige tendenser.
En kraftig faktor til fremme af arbejdsproduktiviteten er den
uophørlige stigning i den arbejdende befolknings materielle vel
stand og forhøjelsen af de arbejdendes kvalifikationer og kul
turelle og tekniske niveau.
Store muligheder for arbejdsproduktivitetens vækst rummes i
den socialistiske arbejdsorganisation, der bygger pa de arbejden
des bevidste disciplin og kammeratlige samarbejde, og i arbejdets
aflønning efter dets kvantitet og kvalitet. Fortsat forbedring af
aflønningen efter arbejdsydelse, styrkelse af den socialistiske
disciplin og orden i produktionen, forøgelse af det relative antal
direkte beskæftigede i den materielle produktion, er en stor re
serve. hvis udnyttelse fremmer arbejdsproduktivitetens vækst.
En drivkraft til forøgelse af arbejdsproduktiviteten under so
cialismen består i udviklingen af de arbejdendes skabende initia
tiv til forbedring af produktionens teknik og organisation, hvilket
kommer til udtryk i den socialistiske kappestrid. Stor betydning
for væksten i samfundsarbejdets produktivitet bar studiet og ud
bredelsen af produktionsnyskabernes bedste erfaringer.
Det socialistiske økonomiske system betinger nødvendigheden
af og skaber muligheden for en uafladelig forøgelse af arbejdets
produktivitet.
*) Karl Marx, Kapitalen, bd. III, s. 291, Berlin 1953.

1 løbet uf den første femårsplan voksede arbejdets produktivitet i USSR's
industri 41 pct., i løbet af den anden femårsplan 82 pct. Den årlige gennem
snitlige stigning i arbejdets produktivitet udgjorde i den første femårsplan
9 pct.. i den anden femårsplan 12.7 pct. Den kapitalistiske industri har aldrig
kendt et sådant sligningstempo i arbejdets produktivitet. I 1940 var arbejds
produktiviteten i USSR’s industri fire gange så stor som i 1913, eller 5,2
gange så stor, når man tager den kortere arbejdsdag i betragtning. I efter
krigstiden har den fortsatte tekniske nyudrustning af folkehusholdningen og
stigningen i arbejdernes, ingeniørernes og teknikernes kvalifikationer og ska
bende initiativ ført til en ny vækst i arbejdsproduktiviteten. En sammenlig
ning mellem 1953 og 1940 viser, at arbejdsproduktiviteten i industrien var ste
get 71 pct. og i byggeriet 50 pct.
I de sidste 25 Ar (1928 -1953) er arbejdsproduktiviteten i industrien vokset
til omtrent det seksdobbelte, i byggeriet og ved jernbanetransporten til det 3,5dobbelte. Arbejdsproduktiviteten i kolhozer og statsbrug er ca. tre gange så
stor som arbejdsproduktiviteten i landbruget før revolutionen.

Betragter man imidlertid de opgaver, der skal løses: maksimal
tilfredsstillelse af folkets voksende behov og resultatrig økonomisk
kappestrid med de førende kapitalistiske lande, er det opnåede
niveau for arbejdsproduktiviteten i USSR dog utilstrækkeligt. Det
kommunistiske parti mobiliserer den arbejdende befolkning lil
kamp for en ny, kraftig stigning i arbejdsproduktiviteten.
Arbejdsproduktivitetens uafladelige vækst, som fører til rigelig
hed af forbrugsgenstande, er den nødvendige forudsætning for
overgangen fra socialismen til kommunismen.

SAMMENFATNING
1 Socialismen har befriet den arbejdende befolkning for
udbytning og gennemfort, at det ufrie arbejde for udbytterne
er afløst af det frie arbejde for sig selv, for hele samfundet.
Arbejdet under socialismen har en skabende karakter og er
planmæssigt organiseret i samfundsmalestok. Men arbejdet
under socialismen er endnu ikke blevet menneskenes første
livsfornødenhed og behøver materiel ansporing. Det socialisti
ske samfund gennemfører den strengeste kontrol med arbej
dets omfang og størrelsen af den enkelte arbejdendes veder
lag.
2. Arbejdet i Sovjetunionen er en pligt og æressag for et
hvert arbejdsdygtigt samfundsmedlem. I folkehusholdnin
gens socialistiske system er arbejdsløsheden afskaffet, og ret
ten til arbejde er gennemført for alle samfundets medlem

mer. Produktionens uafladelige vækst under socialismen er
ledsaget af en stadig stigning i antallet af beskæftigede og
en højnelse af deres tekniske og kulturelle niveau.
3. Et af de fundamentale principper i socialistisk økono
misk ledelse er, at den enkelte arbejdende skal have materiel
interesse i sit arbejdes resultater. Under socialismen gælder
den økonomiske lov, at fordelingen sker efter arbejdsydelse,
således at de materielle goder fordeles i direkte forhold til ar
bejdets kvantitet og kvalitet.
4. Det socialistiske arbejdssamvirke er et samvirke mellem
arbejdende, der er fri for udbytning og knyttet sammen ved
kammeratligt samarbejde. Det er baseret på den højeste
teknik og kendetegnes ved en bevidst disciplin og en ny type
ledelse, der kombinerer enkeltmandsledelse med en omfat
tende udvikling af massernes aktivitet og initiativ. Et særlig
vigtigt træk ved det socialistiske samvirke er den socialistiske
kappestrid. Den socialistiske kappestrid er en drivkraft i den
socialistiske økonomis udvikling.
5. Socialismen skaber en højere produktivitet af samfunds
arbejdet end kapitalismen. Arbejdsproduktivitetens vækst er
den afgørende betingelse for den stadige stigning i den so
cialistiske produktion og folkets levestandard. Den uaflade
lige forøgelse af arbejdsproduktiviteten er en økonomisk lov
for det socialistiske samfunds udvikling.

31. KAPITEL

Vareproduktion, værdilov og penge
under socialismen
Nødvendigheden af vareproduktion under socialismen og dens
særkender. Nødvendigheden af vareproduktion under socialis
men skyldes, at der findes to hovedformer for socialistisk pro
duktion« den statslige produktion og kolhozernes produktion. I
statsvirksomhederne ér produktionsmidlerne og produktionen
folkeejendom. I kolhozerne er produktionsmidlerne (trækdyr og
produktionsdyr, landbrugsinventar, driftsbygninger o. s. v.) og

den af kolhozerne fremstillede produktion gruppeejendom, koope
rativ kolhoz-ejendom. De grundlæggende og afgørende produk
tionsmidler i landbruget (jorden og maskin- og traktorstationer
nes maskiner) er statens ejendom. Eftersom statsvirksomhedernes
produktion tilhører den socialistiske stat og kolhozernes produk
tion tilhører kolhozerne, er udveksling ved køb og salg den nød
vendige form for økonomisk forbindelse mellem industrien og
landbruget. Her som ved ethvert køb og salg taber varebesidderen
ejendomsretten til varen, medens køberen bliver ejer af varen.
Lenin skrev, at »udveksling af den store (’socialiserede’) indu
stris produkter med bøndernes produkter, det er socialismens
økonomiske næsen«1), at vareudvekslingen er en kontrol med, om
det rette forhold mellem industri og landbrug er til stede. Disse
grundsætninger hos Lenin bevarer deres betydning under hele
første fase af kommunismen. Sovjetstaten erhverver fødevarer til
bybefolkningen og råvarer til industrien først og fremmest hos
kolhozerne og kolhozmedlemmerne, ved fremskaffelse og ved op
køb hos dem. Og kolhozerne og kolhozmedlemmerne kan kun få
de pengemidler, som de skal bruge til at købe industriprodukter
for, ved at sælge deres vareproduktion til staten og kooperationen
og pa kolhozmarkedet.
Det vil sige, at de landbrugsprodukter og råvarer, som staten
og kooperationen får fra kolhozsektoren gennem fremskaffelse og
opkøb, og desuden de landbrugsprodukter, der sælges pa kolhozmarkederne, er varer. De industriprodukter, hovedsageligt per
sonlige forbrugsgenstande, der fremstilles af statsvirksomheder
og købes af kolhozer og kolhozmedlemmer, er også varer. Da de
personlige forbrugsgenstande er varer, erhverver også bybefolk
ningen dem gennem køb og salg.
Vareproduktionen under socialismen er ikke en sædvanlig vare
produktion, men en vareproduktion af særlig art. Det er en
vareproduktion uden privateje af produktionsmidlerne, uden ka
pitalister. Den ligger hovedsagelig i hænderne på forenede sociali
stiske producenter (stat, kolhozer, kooperation). På grund af
sådanne afgørende økonomiske forhold som fælleseje af produk
tionsmidlerne, afskaffelse af lønarbejdssystemet og af menne
skets udbytning af mennesket er vareproduktionen under social
ismen lagt i bestemte rammer. Derfor kan den ikke blive lil kapi
talistisk produktion, men tjener det socialistiske samfund.
1) V. I. Lenin, Plan til brochuren >Om levnedsmiddelskatten«, se Værker, bd.
32, s. 300, russisk.

Vareproduktionen i det socialistiske samfund har ikke den ube
grænsede og altomfattende udbredelse, som den har under kapi
> talismen. Under socialismen er vareproduktionens og vareomsæt
ningens omrade hovedsageligt begrænset til det personlige for
brugs genstande. Arbejdskraften er ikke en vare i det socialistiske
samfund. Jorden og dens undergrund er statsejendom og kan ikke
være genstand for køb og salg eller forpagtning. Statsvirksomhe 
der: værker, fabrikker, miner, elektricitetsværker og deres pro
duktive faste fonds (produktionsredskaber, bygninger, udstyr
o. s. v.), kan ikke købes og sælges og kan kun overdrages fra een
statsorganisation til en anden efter særlig beslutning og er derfor
ikke varer, ikke genstand for køb og salg.
De produktionsmidler, der frembringes i statssektoren, maski
ner, værktøjsmaskiner, metaller, kul, olie o. s. v., fordeles mellem
statsvirksomhederne. I planerne for folkehusholdningen får hver
virksomhed tildelt materialefonds i overensstemmelse med dens
produktionsprogram. Disse fonds overdrages af de producerende
virksomheder til de købende virksomheder på grundlag af kon
trakter, der er afsluttet mellem dem. Når produktionsmidlerne
overgår til en virksomhed, beholder den socialistiske stat fuldt
ud ejendomsretten til dem. Virksomhedernes direktører, der mod
tager produktionsmidler fra den socialistiske stat, bliver på ingen
måde deres ejere, men er statens befuldmægtigede og må anvende
produktionsmidlerne i overensstemmelse med statsplanerne. Kol
hozerne køber automobiler, udstyr til deres fællesdrift og de mest
simple maskiner og inventar. Men de grundlæggende landbrugs
maskiner, traktorer, mejetærskere o. s. v., sælges ikke til kol
hozerne, men samles på statsvirksomheder — maskin- og traktor
stationerne, der ved disse produktionsmidlers hjælp betjener kol
hozerne. De produktionsmidler, der fordeles inden for landet
mellem statsvirksomhederne, er i deres væsen ikke varer. Men
de bevarer vareformen og beregnes i penge, hvilket er nødvendigt
for bogføring og kalkulation.
Inden for udenrigshandelen er de produktionsmidler, der sælges
til fremmede stater, varer. Her finder der køb og salg og ejer
skifte sted.

Varens brugsværdi og værdi i den socialistiske okonomi. De
produkter, der i det socialistiske samfund fremstilles og omsættes
som varer, har brugsværdi, skabt af det konkrete arbejde, og
værdi, skabt af det abstrakte arbejde. Med andre ord. under social
ismen har varen en dobbelt karakter, fordi det arbejde, der frem
bringer varen, har en dobbelt karakter.

Arbejdets dobbelte karakter under socialismen adskiller sig
radikalt fra arbejdets dobbelte karakter under den simple vare
produktion og linder den kapitalistiske økonomi, llvor der findes
vareproduktion baseret på privatejendom, er den dobbelte karak
ter af det arbejde, der frembringer varen, en afspejling af mod
sætningen mellem det private og det samfundsmæssige arbejde.
Den socialistiske økonomi kender ikke denne modsætning. Som
det allerede er sagt, er arbejdet i den socialistiske økonomi ikke
privat, men direkte samfundsmæssigt arbejde. Samfundet plan
lægger på forhånd de arbejdendes arbejde i produktionsprocessen.
P’ordelingen af arbejdskraften mellem folkehusholdningens for
skellige grene og forskellige virksomheder foregår planmæssigt.
1 kraft heraf er varefetichismen overvundet i den socialistiske
økonomi, og de samfundsmæssige forhold mellem menneskene får
ikke el falsk skær af at være forhold mellem ting.
Der består imidlertid under socialismen forskelle mellem det
umiddelbart samfundsmæssige arbejde i statsvirksomhederne,
hvor arbejdet er blevet samfundsarbejde for hele folket, og det
umiddelbart samfundsmæssige arbejde i kolhozerne, hvor arbejdet
kun er blevet samfundsarbejde inden for det givne landbrugsartels
rammer. Dertil kommer, at kolhozmedlemmerne også lægger ar
bejde i deres små personlige brug, som har underordnet betyd
ning. Da der således er forskel på, i hvor høj grad arbejdet er ble
vet samfundsmæssigt, og da der eksisterer vareforbindelser mel
lem statsindustrien og kolhozerne, er det ikke muligt direkte at
sammenligne og udtrykke det samfundsmæssige arbejde, som er
anvendt til fremstilling af industriens og af kolhozernes produk
tion. i arbejdstid. Derfor er det nødvendigt, at det samfundsmæs
sige arbejde indirekte måles ved anvendelse af værdien og dens
former. Denne måling beror på. at de forskellige arter af konkret
arbejde, som arbejderne og kolhozmedlemmerne udfører, gennem
vareudvekslingen reduceres til abstrakt arbejde, der skaber varens
værdi.
Under den planmæssige ledelse af folkehusholdningen tager
den socialistiske stat hensyn til begge sider af varen, såvel dens
brugsværdi som dens værdi. Staten kræver af sine virksomheder,
at de fremstiller bestemte slags produkter, bestemte brugsværdier.
Medens brugsværdien kun interesserer kapitalisten som bærer af
værdi og merværdi, har skabelsen af brugsværdier og forbedring
af produkternes kvalitet den største betydning i den socialistiske
økonomi, hvor produktionen finder sted for at tilfredsstille hele
samfundets voksende behov så fuldstændigt som muligt.

Også varens værdi har væsentlig betydning i den socialistiske
økonomi. Staten planlægger produktionen ikke blot i naturalstørfelser, men også i pengestørrelser. Den systematiske nedsættelse
af de fremstillede varers værdi og den derpå beroende nedsættelse
af priserne spiller en stor rolle for at sikre den størst mulige til
fredsstillelse af samfundets behov.
I den socialistiske økonomi findes der ingen antagonistisk mod
sætning mellem brugsværdi og værdi, som bærer mulighed for
overproduktionskriser i sig. Den socialistiske økonomi giver fuld
mulighed for at opfylde produktionsplanerne såvel i penge som i
naturalform.
Hvis der imidlertid under det praktiske arbejde med den socialistiske op
bygning sker overtrædelser af de krav, som de økonomiske love og især loven
om den planmæssige udvikling af folkehusholdningen stiller, kan der opstå
modsadninger mellem varens brugsværdi og værdi. Dette sker f. eks. i de til
fælde, hvor lederne af de enkelte virksomheder i deres iver efter at opfylde
planen værdimæssigt fremstiller sådanne produkter, som giver virksomheden
størst overskud, medens de ikke opfylder produktionsplanen for hele assorti
mentet. Men modsætninger af denne art har ikke nogen antagonistisk karakter
og løses ved den planmæssige ledelse af økonomien.

I dcu socialistiske økonomi er der forskel på kompliceret (kva
lificeret) og enkelt arbejde, o;» der sker en omregning af kompli
ceret arbejde til enkelt arbejde. Der tages hensyn til forholdet
mellem det komplicerede og det enkle arbejde ved produktionens
planlægning, ved fastsættelse af produktionsnormerne og endvi
dere ved planlægningen af arbejdslønningerne, når lønnen for
arbejde med forskellige kvalifikationer fastsættes, o. s. v.
Størrelsen af de varers værdier, der fremstilles og afsættes i
den socialistiske økonomi, bestemmes af den mængde samfunds
mæssigt nødvendig arbejdstid, der er brugt til deres produktion.
Ved den samfundsmæssigt nødvendige arbejdstid forstås den
gennemsnitlige arbejdstid, der anvendes i de virksomheder, der
fremstiller hovedparten af produkterne i den pågældende branche.
Den samfundsmæssigt nødvendige arbejdstid, der anvendes til
produktion af en vareenhed, bestemmer varens samfundsmæssige
værdi. Den tid, der faktisk anvendes til fremstilling af en vare
enhed i de enkelte virksomheder, er den individuelle arbejdstid,
der danner varens individuelle værdi for hver af disse virksom
heder. '
Den samfundsmæssigt nødvendige arbejdstid, der er anvendt
til varens fremstilling, er en objektivt eksisterende størrelse. Under
kapitalismen opstår den samfundsmæssigt nødvendige arbejdstid

spontant, bag vareproducenternes ryg. I den socialistiske økonomi
planlægger staten ud fra de objektive økonomiske forhold og de
krav, som socialismens økonomiske love stiller, arbejdsproduktivitetens vækst og nedsættelsen af produkternes selvomkostninger
og fastsætter normer for forbrug af arbejde og materialer i de en
kelte virksomheder; hermed indvirker den planmæssigt pa den
mængde samfundsmæssigt nødvendig arbejdstid, der anvendes til
varens produktion, for at sænke den.
Et vigtigt middel, hvormed den socialistiske stat planmæssigt indvirker på
størrelsen af den samfundsmæssigt nødvendige arbejdstid, er de progressive
normer for forbrug af arbejde og materialer, der er opstillet på grundlag af
de førende virksomheders erfaringer. Progressive normer er normer, der skal
nås i produktionen i det planlagte tidsrum. De ligger under det faktisk op
nåede niveau for anvendt arbejde og materiale pr. produktenhed. De progres
sive normer har stor mobiliserende betydning, de ansporer de økonomiske
ledere og alle arbejdende til at finde metoder til rationalisering af produk
tionen. til at indføre den nyeste teknik, til at hæve arbejdsproduktiviteten
og sænke produktionens selvomkostningcr. Efterhånden som de progressive
normer opnås af det flertal af virksomheder, der fremstiller den slørste
produktionsmængde, begynder de at falde sammen med det samfundsmæssigt
nødvendige forbrug af arbejde og ophører med at være progressive. På den
anden side har de førende virksomheder i den forløbne tid påliy samket
mængden af anvendt arbejde i fremstillingen af produkterne. På grundlag af
de førende virksomheders erfaringer fastsættes der nye progressive normer
for anvendt arbejde, hvis virkeliggørelse fører til en ny nedsættelse af den
samfundsmæssigt nødvendige arbejdstid.

Under kapitalismen har modsætningen mellem den individuelle
og den samfundsmæssigt nødvendige arbejdstid antagonistisk ka
rakter. De virksomheder, der anvender en mere udviklet teknik
og opnar ekstra profit, holder deres tekniske forbedringer hem
melige og siar konkurrenterne ud, ruinerer og ødelægger dem. I
den socialistiske økonomi er modsætningen mellem den samfunds
mæssigt nødvendige arbejdstid og den individuelle tid, der anven
des på de enkelte virksomheder, ikke af antagonistisk karakter.
Den socialistiske økonomi kender ikke de såkaldte >forretningshemmeligheder«: de førende virksomheders tekniske resultater
gøres hurtigt til fælleseje for virksomhederne i den givne branche,
hvorved fremgangen for den socialistiske økonomi som helhed
sikres. Alt dette fremskynder det tekniske fremskridt og fremmer
produktivkræfternes hurtige vækst i det socialistiske samfund.
Karakteren af værdilovens virken under socialismen. Da der
under socialismen tindes vareproduktion og vareomsætning, fort
sætter værdiloven med at virke.

Socialismens økonomiske system sætter strengt begrænsede ram
mer for værdilovens virken. Værdilovens rolle er begrænset af, at
produktionsmidlerne i by og på land er blevet fælleseje, at vare
produktionens og vareomsætningens område er indsnævret, og at
socialismens økonomiske love og først og fremmest loven om
folkehusholdningens planmæssige udvikling virker. Værdilovens
virkefelt under socialismen er også begrænset af års- og femårs
planerne og i det hele taget af den socialistiske stats samlede øko
nomiske virksomhed. Derfor kan værdiloven ikke spille rollen som
regulator af produktionen under socialismen.
Hvis værdiloven havde rollen som regulator af produktionen
under socialismen, ville i første række de mere rentable brancher
og virksomheder blive udviklet, medens virksomheder inden for
sværindustrien, som nationaløkonomisk er meget vigtige, og som
midlertidigt kan være urentable, ville blive lukket. 1 USSR bliver
virksomheder, som i den første tid er urentable eller lidet rentable,
men er nødvendige for folkehusholdningen, imidlertid ikke luk
ket, de opretholdes og støttes tværtimod, medens man tager skridt
til at gøre dem rentable. Den socialistiske stat kan dække midler
tidige tab i en branche eller virksomhed med indtægter fra andre
brancher og virksomheder.
Når den socialistiske stat bygger virksomheder og skaber hele
produktionsgrene, er dens ledestjerne ikke profitstræb, men de
krav, som socialismens økonomiske grundlov og loven om folke
husholdningens planmæssige udvikling rummer.
Værdilovens virkefelt under socialismen udstrækker sig først
og fremmest til vareomsætningen, til udvekslingen af varer, ho
vedsagelig personlige forbrugsgenstande. Inden for dette område
bevarer værdiloven rollen som regulator inden for bestemte
grænser.
Værdilovens regulerende virkning inden for vareomsætningen
ytrer sig ved, at staten, når den fastsætter visse bestemte forhold
mellem priserne pa de forskellige varer til personligt forbrug,
tager hensyn til deres værdier i pengeform og desuden til efter
spørgsel og udbud af disse varer. Hvis den ikke tog hensyn til
efterspørgsels- og udbudsforholdene, ville det føre til, at der op
stod en stærk tilbagegang i efterspørgslen efter varer med for
høje priser, medens efterspørgslen efter varer med for lave priser
ville blive blæst kunstigt op. Stærkest viser værdilovens regule
rende rolle sig på kolhozmarkedet, hvor priserne bestemmes på
grundlag af udbud og efterspørgsel, og hvor prisernes bevægelse

har indflydelse på omfanget og sammensætningen af vareomsæt
ningen. Men den socialistiske stat øver stor økonomisk indflydelse
på kolhozmarkedet, idet hovedparten af varerne sælges i statsog kooperativhandelen til faste planpriser.
Værdilovens virkning er ikke begrænset til vareomsætningens
område. Værdiloven har også indflydelse på den socialistiske pro
duktion, men denne indflydelse er ikke bestemmende.
»Sagen er, at fornødenhedsartiklerne, som er nødvendige til at
dække forbruget af arbejdskraft i produktionsprocessen, hos os
fremstilles og realiseres som varer, der er underkastet værdilovens
virkning. Her åbnes der netop for værdilovens indvirkning på
produktionen. I forbindelse hermed har sådanne problemer som
spørgsmålet om den økonomiske drift og rentabiliteten, spørgs
målet om selvomkostningerne, spørgsmålet om priserne o. s. v.
aktuel betydning for vore virksomheder. Derfor kan vore virk
somheder ikke undlade og ma ikke undlade at regne med værdi
*
loven.
1)
De personlige forbrugsgenstande, som er varer, har værdi. 1 de
industrielt fremstillede forbrugsvarers værdi indgår værdien af de
råvarer, der er fremstillet af kolhozerne i form af varer. En del
af forbrugsvarernes nyskabte værdi anvendes til at dække udgif
ten til pengelønnen, medens en anden del danner virksomhedens
overskud, som optræder i pengeform. Ved siden af dette sker der
under produktionen af forbrugsvarer slid pa arbejdsmidler, værk
tøjsmaskiner, maskiner, fabriksbygninger, der ikke er varer. Da
alle andre elementer, der indgår i de industrielt fremstillede for
brugsvarer, har pengeform, må arbejdsmidlerne også kalkuleres
i penge.
Værdilovens indvirkning på fremstillingen af produktionsmid
ler udgår fra de forbrugsvarer, som er nødvendige til at dække
forbruget af arbejdskraft. Forbrugsvarerne, der er varer, kan kun
købes af de arbejdende for penge, for deres pengeløn. Heraf op
står nødvendigheden af at anvende pengeformen også i fremstil
lingen af produktionsmidler til beregning af alle elementer, der
ved siden af arbejdslønnen danner industriprodukternes selvom
kostninger.
Medens forbrugsprodukterne er varer og har værdi, er produk
tionsmidlerne ikke varer, men har varens og værdiens form, hvil
ket tjener kalkulationen, regnskabsføringen og kontrollen.
*) J. V'. Stulin, Socialismens økonomiske problemer i Sovjetunionen, s. 22,
Forlaget Tiden 1952.

I modsætning til kapitalismen, hvor værdiloven virker som en
spontan kraft, der hersker over menneskene, bliver værdilovens
\virkning i den socialistiske økonomi erkendt, taget i betragtning
og anvendt af staten i den praktiske planlægning af folkehus
holdningen. Erkendelsen af værdiloven og evnen til at anvende
den hjælper de økonomiske ledere til at lede produktionen ratio
nelt, forbedre arbejdsmetoderne systematisk, gennemføre den
økonomiske drift, finde og anvende skjulte reserver for udvidelse
af produktionen.
Den socialistiske stat tager hensyn til værdiloven ved prisplan
lægningen. Prisen er i den socialistiske økonomi det planmæssigt
fastsatte pengeudtryk for varens værdi. Ved planlægningen af
priserne på de produktionsmidler, der er fremstillet i statssekto
ren, anvendes værdiformen kun til beregning i penge af det sam
fundsmæssige arbejde, der er medgået til deres produktion. Når
staten fastsætter priserne, går den ud fra de samfundsmæssige
produktionsomkostninger, som i brancher, der fremstiller varer,
udgør disse varers værdi.
Spørgsmålet om den økonomisk begrundede metode til plan
fastsættelse af priserne har stor betydning for udviklingen af folkehusholdningen.
»I prisproblemet krydses alle sovjetstatens økonomiske og der
med politiske grundproblemer. Spørgsmålet om tilvejebringelse af
de rette relationer mellem bønderne og arbejderklassen, spørgs
målet om sikring af en gensidigt forbunden og gensidigt betinget
udvikling af landbruget og industrien . .. spørgsmålet om sikring
af reallønnen, om konsolidering af pengeværdien ... alt dette
beror på prisproblemet.«1)
Værdilovens funktion må tages i betragtning ved fastsættelsen
af det rette forhold mellem de forskellige varers priser og den
materielle ansporing til produktionen af dem. Det er f. eks. ikke
muligt at fastsætte den samme fremskaffelsespris pr. ton bomuld
og pr. ton korn uden at tage hensyn til, at bomuldens værdi er
betydelig højere end kornets. Pa den anden side er det ikke muligt
at fastsætte for lave priser på korn, idet dette ville underminere
kolhozernes og kolhozbøndernes materielle interesse i produktion
af korn og skade kornavlens udvikling.
Således bidrog f. eks. økonomisk begrundede fremskaffelsespriser for bom
uld. uld, sukkerroer og andre landbrugsprodukter til en udvidelse af produk*) Kesolulion fra februarmodel 1927 i Sl'KI’fbjs <*enlralkomité, se »SUKP i re
solutioner og beslutninger fra kongresser, konferencer og centralkomité
moder«, 2. del, s. 225, Moskva 1953.

(ionen af disse varer. Pa den anden side henimede de lave fremskaffelses- og
opkøbspriser for kartofler, grønsager, mælk, kod og korn produktionen af
disse produkter. Den betydelige forhøjelse af deres fremskaffelses- og opkøbs
priser, som blev gennemført i 1953 efter beslutning fra L'SSRs ministerråd og
SUKP’s centralkomité, var en meget vigtig spore til udvidelse af deres pro
duktion.

Værdiloven regulerer imidlertid ikke statspriserne, men er kun
en af de faktorer, der indvirker på disse priser. I statens og koope
rationens vareomsætning findes ikke noget »frit spil« for pri
serne. Den socialistiske stat fastsætter varernes priser med be
stemte afvigelser fra de samfundsmæssige produktionsomkost 
ninger, fra varernes værdier. Herved tager staten først og frem
mest hensyn til socialismens økonomiske grundlov, til nødven
digheden af at sikre produktionens uafbrudte vækst på grundlag
af den højeste teknik og af at tilfredsstille hele samfundets vok
sende behov. Staten anvender prismekanismen for at få de propor
tioner, i hvilke midlerne fordeles mellem brancherne, gennemført
således, som hensynet til folkehusholdningens planmæssige ud
vikling kræver det.
l’a denne made anvender staten ved en passende prispolitik en
del af de indtægter, der skabes i nogle brancher, til hurtigere ud
vikling af andre brancher, som er mindre rentable, men som
har stor betydning for folkehusholdningen. Ved at fastsætte lave
priser på produktionsmidler opmuntrer staten til indførelse af
fremskreden teknik i de statslige industrivirksomheder og for
syner også gennem maskin- og traktorstationerne kolhozproduktionen med en høj teknik. Staten fastsætter priserne ud fra nød
vendigheden af at sikre virksomhederne en bestemt rentabilitet
og tager herved hensyn til mængden af de pågældende varer og
deres betydning i det økonomiske liv. Ved hjælp af priserne frem
mer den produktionen af bestemte varer og regulerer efterspørgs
len efter dem. Sovjetstaten fører en konsekvent prisnedsættelses
politik for forbrugsvarerne for at hæve folkets velstand.
I kraft af de nævnte begrænsninger i værdiloven ledsages dens
virken under socialismen ikke af ødelæggende følger som kriser,
arbejdsløshed og ødelæggelse af produktivkræfter, der uundgåe
ligt ledsager den under kapitalistiske forhold. Netop af denne
grund fører værdiloven, trods den uafbrudte og voldsomme vækst
i den socialistiske produktion, ikke til overproduktionskriser i
USSR, medens værdiloven under kapitalismen, trods produktio
nens ringe væksttempo i de kapitalistiske lande, fører til periodi
ske overproduktionskriser.

Penge og deres funktioner i den socialistiske okononii. Da der
findes vareproduktion og vareomsætning i det socialistiske sam
fund, er penge nødvendige. »Allerede før den socialistiske revo
lution skrev socialister, at det ikke var muligt at afskaffe pengene
straks . .. Der skal skabes overordentlig mange tekniske, og hvad
der er langt vanskeligere og langt vigtigere, organisatoriske frem
skridt, for at man kan afskaffe pengene.« »For at afskaffe dem
skal der tilrettelægges en produktfordeling for hundreder af mil
lioner mennesker — en sag. der tager mange år.«1)
Pengene hører lil de økonomiske kategorier, der nok bevarer
den gamle form, men fundamentalt ændrer deres natur efter den
socialistiske økonomis udviklingsbehov. Til forskel fra kapital
ismen, hvor pengene forvandles til kapital og er et middel lil at
tilegne sig fremmed, ubetalt arbejde, er pengene i den socialistiske
økonomi et redskab for den økonomiske opbygning i folkemasser
nes interesse, et økonomisk instrument for planlægningen af folke
husholdningen og el middel til regnskab og kontrol med vare
produktionen og vareomsætningen.
I den socialistiske økonomi ændres indholdet og betydningen af
pengenes funktioner fundamentalt i sammenligning med pengenes
funktioner under kapitalismen.
Pengene fungerer først og fremmest som malestok for varernes
værdi, d. v. s. de maler det samfundsmæssige arbejde, der er ned
lagt i dem. Da produktionsmidlerne ganske vist ikke er varer,
men beholder vare- og værdiformen, er penge i deres funktion
som værdimalestok også et middel til beregning af det samfunds
mæssige arbejde, der er anvendt pa produktionsmidlerne. Under
socialismens forhold, hvor der findes to hovedformer for sociali
stisk produktion, kan resultaterne af virksomhedernes økonomiske
arbejde, sammenligningen af arbejdsresultater i virksomheder og
brancher, der fremstiller forskellige produkter, af produktions
omfanget i folkehusholdningens brancher og i folkehusholdnin
gen som helhed kun udtrykkes i pengeform. Som bekendt kan
funktionen som værdimalestok kun opfyldes af en pengevare, der
selv har værdi. Guldet er en sadan pengevare. I Sovjetunionen og
i den socialistiske lejrs øvrige lande har pengene guldfod og er
værdimålestok.
Ud fra guldets funktion som almindeligt ækvivalent fastsatte sovjetstaten
ved gennemførelsen af pengereformen 1922 24 rublens guldindhold. Senere

V. /. Lenin. Om folkebedraget med parolerne frihed og lighed tale på 1.
alrussiske kongres for opdragelse udenfor skolen, se Værker, bd. 29, s. 329
og 338, russisk.

fastsattes rublens guldinilhold indirekte, ved at rublens kurs til al begynde
med blev fastsat i franc og senere i dollar. I 1950 fastsatle sovjetregeringen
direkte rublens guldindhold til 0,222168 gram guld i forbindelse med, at rub
lens købekraft var vokset, medens dollarens og andre kapitalistiske valutaers
købekraft var faldet. Svarende til rublens guldindhold blev rublens kurs for
højet i forhold til de fremmede valutaer.

Medens værdimalestokkens funktion, d. v. s. beregningen af det
samfundsmæssige arbejde, under kapitalismen kommer frem ved
markedsprisernes spontane svingninger, bag vareproducenternes
ryg, anvendes pengene som værdimålestok i den socialistiske øko
nomi planmæssigt af staten som middel til beregning og kalkula
tion, til bestemmelse af virksomhedernes rentabilitet og urenta
bilitet o. s. v.
Sovjetstaten anvender pengemæssig beregning for at gennem
føre en planmæssig ledelse og kontrol med produktionens gang.
F. eks. gør en sammenligning af produkternes planlagte og fakti
ske selvomkostninger det muligt at finde årsagerne til, at de fak
tiske selvomkostninger overstiger de planlagte, og at træffe de
nødvendige foranstaltninger for at sænke virksomhedens selvom
kostninger og hæve dens rentabilitet.
Pengene som værdimålestok anvendes af den socialistiske stat
ved prisplanlægningen.
Pengene er i den socialistiske økonomi også målestok for /iri
serne. 1 Sovjetunionen tjener rublen som målestok for priserne.
Pengene fungerer under socialismen som omsætniiw/snuddel
for varer. De fungerer som omsætningsmidde), når befolkningen
køber personlige forbrugsvarer, og når kolhozerne og kolhozbønderne sælger deres produkter. Pengene anvendes i deres funktion
som omsætningsmiddel til fremme af vareomsætningen.
Pengene fungerer i den socialistiske økonomi som betalings
midler. De fungerer som betalingsmiddel ved udbetaling af ar
bejdsløn til arbejdere og funktionærer, ved de socialistiske virk
somheders optagelse og tilbagebetaling af lån, ved betaling af
skatter o. s. v. Den socialistiske stat anvender pengene i deres
funktion af betalingsmidler til kontrol med de socialistiske virk
somheders arbejde. Således gør banken f. eks. udbetalingen af
pengemidler til virksomhederne afhængig af deres opfyldelse af
produktionsplanen. Ved at forlange rettidig indfrielse af lån sti
mulerer banken virksomheden til at opfylde planen, idet den ellers
ikke kan opsamle de nødvendige pengemidler til tilbagebetaling
af lån o. s. v.
Pengene fungerer under socialismen som middel for den socia

listiske akkumulation og opsparing. Statsvirksomhederne og kol
hozerne opbevarer deres pengemidler i bankerne. Virksomhedernes
og organisationernes pengeindtægter og midlertidigt frie penge
midler anvendes til den socialistiske akkumulations behov, til ud
videlse af produktionen, til dannelse af reserver og til betjening
af befolkningens materielle og kulturelle behov. Forøgelsen af de
arbejdendes levestandard bevirker, at deres pengeopsparing vok
ser. Denne opsparing opbevares i sparekasserne.
I det socialistiske samfund fungerer guldet som landets skat og
som verdenspenge. Guldbeholdningen er hovedsagelig statens re
servefond i verdenspenge. Guldet er det middel, som sikrer statens
internationale afregninger inden for udenrigshandelen.
Sovjetpengenes stabilitet sikres ikke blot af guldbeholdningen,
men først og fremmest af de uhyre varemængder, der er koncen
treret i statens hænder og sendes ud i omsætningen til faste plan
priser. 1 intet kapitalistisk land har pengene en så sikker dæk
ning som i sovjetlandet.

SAMMENFATNING
1. Nødvendigheden af vareproduktion under socialismen
er betinget af, at der findes to hovedformer for socialistisk
produktion: statens og kolhozernes. Vareproduktionen og va
reomsætningen er hovedsagelig begrænset til personlige for
brugsgenstande. Vareproduktionen i det socialistiske sam
fund er en vareproduktion af særlig art, uden privateje af
produktionsmidlerne, uden kapitalister. Den tjener det socia
listiske samfund.
2. Varen i den socialistiske økonomi har brugsværdi, skabt
af det konkrete arbejde, og værdi, skabt af det abstrakte
arbejde. 1 det socialistiske samfund findes ingen modsætning
mellem privat og samfundsmæssigt arbejde. Det socialistiske
arbejde har direkte samfundsmæssig karakter. Skabelsen af
brugsværdier og forbedringen af produkternes kvalitet har
den største betydning i den socialistiske økonomi. Samtidig
bliver varernes værdi systematisk sænket ved planmæssig
forkortelse af den samfundsmæssigt nødvendige arbejdstid,
der anvendes til deres produktion.
3. Værdilovens virkeområde er begrænset under socialis
men. Værdiloven regnlerer ikke produktionen, men indvirker
på produktionen gennem forbrugsvarerne, der er nødvendige

til at dække den arbejdskraft, der er forbrugt i produktions
processen. Værdiloven anvendes i den planmæssige ledelse af
folkehusholdningen. Værdilovens virkninger tages i betragt
ning ved prisplanlægningen.
i. Pengene i den socialistiske økonomi er et økonomisk in
strument, der anvendes ved planlægningen af folkehushold
ningen og som middel til beregning og kontrol med varernes
produktion og omsætning. Pengene fungerer som værdimåle
stok, omsætningsmiddel, betalingsmiddel og middel for so
cialistisk akkumulation og opsparing. De sovjetiske penge er
ikke blot sikret af guldbeholdningen, men først og fremmest
af den samlede varemasse, som staten råder over og sælger
til statslige planpriser.

32. KAPITEL

Arbejdslønnen under socialismen
Arbejdslønnen og den økonomiske lov om fordeling efter arbejdsydelse. Lenin påpegede, at socialismen forudsætter >sam
fundsmæssigt arbejde og den strengeste regnskabsføring, kontrol
og opsyn ira den arbejdende befolknings organiserede avantgarde,
dens fremskredne del; herunder fastsættes såvel målestokken for
arbejdet som vederlaget for det.«1) Dette vederlag for eget arbejde
får de arbejdende på statens virksomheder i form af arbejdsløn.
Arbejdslønnen under socialismen adskiller sig i sin karakter
fundamentalt fra arbejdslønnen under kapitalismen. Eftersom
arbejdskraften i del socialistiske samfund er ophørt at være en
vare, er arbejdslønnen ikke arbejdskraftens pris. Den udtrykker
ikke forholdet mellem en udbytter og en udbyttet, men forhol
det mellem samfundet som helhed, repræsenteret af den sociali
stiske stat, og den enkelte beskæftigede, der arbejder for sig selv
og for sit samfund.
Da arbejdslønnen under kapitalismen er prisen på arbejdskraft,
afviger den til forskel tra prisen på andre varer som regel nedad,
under værdien, og giver ikke altid arbejderne mulighed for at til1) V. I. Lenin, Beretning om subbotnikerne på KKP(b)’s bykonference for
Moskva, se Værker, bd. 30, s. 260, russisk.

fredssiille deres behov, selv inden for et usselt minimum. Under
socialismen, hvor lønarbejdssystemet er afskaffet, har loven
' om arbejdskraftens værdi som regulator for arbejdslønnen fuld
stændig mistet sin gyldighed. Socialismens økonomiske grundlov
betinger nødvendigheden af at sikre den maksimale tilfredsstil
lelse af hele samfundets stadigt voksende materielle og kulturelle
behov. Arbejdslønnens frigørelse for kapitalistiske begrænsninger
gør det muligt »at forøge den til det forbrugsomfang, der på den
ene side (illades af samfundets forhåndenværende produktiv
kraft ... og på den anden side er fornoden til individualitetens
fulde udvikling.«1) Efterhånden som den socialistiske produk
tion vokser og forbedres, sker der til stadighed en forhøjelse af
reallønnen. De krav, socialismens økonomiske grundlov rum
mer med hensyn til at stimulere produktionens stigning og sørge
for væksten i den arbejdende befolknings levestandard, opfyldes
ved hjælp af loven om fordeling efter arbejdsydelse. Ifølge denne
lov bestemmes enhver arbejdendes andel i samfundsproduktet ved
kvantiteten og kvaliteten af det arbejde, den pågældende har le
veret.
Arbejdslønnen udgør et af de vigtigste økonomiske instrumen
ter, der i det socialistiske samfund gør den enkelte arbejdende
personligt materielt interesseret i sine arbejdsresultater: den. der
arbejder mere og bedre end andre, får også mere. Derigennem er
arbejdslønnen en kraftig faktor til forøgelse af arbejdsproduktivitelen; den giver mulighed for på rette måde at kombinere den
arbejdendes personlige materielle interesser og statens (folkets)
interesser.
Vareproduktionens og værdilovens eksistens under socialismen
betinger nødvendigheden af, at arbejdslønnen har pengeform. Som
det allerede er sagt, bliver de forbrugsgenstande, der er nødvendige
til dækning af forbruget af arbejdskraft, under socialismen pro
duceret og realiseret som varer, for hvilke værdiloven har gyldig
hed. Arbejdslønnens pengeform gør det muligt på smidig og dif
ferentieret måde at fastsætte den arbejdendes andel i samfunds
produktet i forhold til hans arbejdsresultater.
Arbejdslønnen under socialismen er således den i pengeform
udtrykle andel, der tilfalder den arbejdende af den del af samfuhdspfoduktet, som staten udbetaler til arbejdere og funktionæ
rer i overensstemmelse med kvantiteten og kvaliteten af den en
keltes arbejdsydelse.4
4 Karl Marx, Kapitalen, bd. III s. 932, Berlin 1953.

Den pengeløn, som hver enkelt arbejder og funktionær mod
tager, udgør hans individuelle arbejdsløn. Kilden til den indivi
duelle arbejdsløn, der tilfalder den socialistiske produktions ar
bejdende, er det produkt til sig selv, de har skabt, og som fordeles
efter arbejdsydelse. Dog bestemmes arbejdernes og funktionæ
rernes leveniveau under socialismen ikke blot af den individuelle
pengeløn. Den individuelle arbejdsløn suppleres med store fonds,
der af staten og de samfundsmæssige organisationer er afsat til
den arbejdende befolknings sociale og kulturelle behov, og som
altså dannes pa bekostning af det produkt, der er skabt af arbejdet
for samfundet.
1 overensstemmelse med kravene i socialismens økonomiske
grundlov og loven om fordeling efter arbejdsydelse fastsætter den
socialistiske stal for hver given periode planmæssigt lønfonden
og dens størrelse for de forskellige kategorier af beskæftigede.
Lønfonden er den samlede mængde pengemidler, der af staten
planmæssigt fastsættes til aflønning af arbejdet i en given periode
(år, måned o. s. v.) for folkehusholdningen som helhed og for de
enkelte brancher og virksomheder.
Statens lønpolitik bygger på en vidtgående differentiering af
arbejdets aflønning. Det socialistiske økonomiske system forkaster
afgjort ligemageri med hensyn til arbejdslønnen, idet ligemageri
ser bort fra forskellen mellem kvalificeret og ukvalificeret arbejde
og mellem hårdt og let arbejde. Kvalificeret arbejde kræver som
arbejde af større kvalitet oplæring af den arbejdende og giver en
større produktionseffekt end ukvalificeret arbejde. I kraft heraf
betales det højere end ukvalificeret arbejde. Et sådant aflønnings
system stimulerer til forhøjelse af de beskæftigedes kvalifikatio
ner. Inden for samme kvalifikationsniveau betales hårdt arbejde
højere end mindre hårdt arbejde, medens det i det kapitalistiske
samfund som regel er sådan, at arbejdere, der er beskæftiget ved
særlig hårdt fysisk arbejde, som regel lønnes betydeligt dårligere
end andre arbejdere. Minearbejdere, der i de kapitalistiske lande
får en lav løn, får en høj løn i det socialistiske samfund, og sam
tidig lettes det hårde fysiske arbejde mere og mere ved anvendel
sen af maskiner.
Da det er en økonomisk nødvendighed så stærkt som muligt
at opmuntre arbejdskraften i folkehusholdningens førende bran
cher, fastsættes en højere arbejdsløn for beskæftigede i sværindu
strielle grene som metallurgi, kulbrydning, olieindustri, maskin]
bygning o. s. v. Alt andet lige ydes der også en højere aflønning
til arbejdere, ingeniører og teknikere, der er ansat på virksom

heder og byggepladser i økonomiske områder, der har særlig stor
betydning for landets økonomiske liv, og i fjerne og tyndtbefol' kede omrader. Som følge heraf er arbejdslønnen et af de økono
miske instrumenter, hvormed der kan foretages en planmæssig
fordeling og omfordeling af den kvalificerede arbejdskraft mellem
samfundsproduktionens grene og virksomheder i overensstem
melse med de krav, der stilles af loven om planmæssig udvikling
af folkehusholdningen.
Den socialistiske stats lønpolitik gennemføres i kamp med små
borgerligt ligemageri i aflønningen, i kamp mod efterblevne, stats
fjendtlige og mekaniseringsfjendtlige tendenser.
En økonomisk praksis, der ikke konsekvent gennemfører en udtrykkelig
differentiering med hensyn til arbejdets aflønning, strider mod den økono
miske lov, al fordelingen sker efter arbejdsydelse. Når en sådan differentie
ring ikke foretages, bliver der ingen tydelig lønfordel ved at være beskæftiget
ved kvalificeret arbejde frem for ved ukvalificeret arbejde — eller ved at
være beskæftiget ved meget vigtigt arbejde, hvor den nyeste teknik anvendes,
fremfor ved hjælpevirksomhed og manuelt arbejde — eller ved at være be
skæftiget ved hårdt arbejde frem for ved lettere arbejde eller under sædvan
lige arbejdsforhold. Når den rette differentiering mangler, fører dette til lige
mageri og forhindrer indførelse af ny teknik og fremskredne metoder til pro
duktionens tilrettelæggelse.
Tilsidesættelsen af de rigtige forhold mellem aflønningen af arbejdere,
middelkvalificeret teknisk personale og ingeniører medfører, at arbejdslønnen
til ingeniører og del tekniske personale på enkelte virksomheder eller i hele
økonomiske grene kan blive lavere end arbejdslønnen til kvalificerede arbej
dere. En økonomisk umotiveret forhøjelse af arbejdslønnen i enkelte grene
eller økonomiske områder, der ikke er førende i folkehusholdningen, gør
del vanskeligere at foretage en lønmæssig ansporing af brancher og områder,
der indtager nøglepositioner i landets økonomiske liv.

I'agorganisationerne har meget stor betydning ved gennem
førelse af lønpolitiken. Fagorganisationerne deltager aktivt i stats
organernes udformning af foranstaltninger til arbejdets organisa
tion og aflønning, administrerer umiddelbart socialforsikringen,
støtter udnyttelsen af produktionsnyskabernes erfaringer og ini
tiativ, bidrager til den socialistiske kappestrids udfoldelse og ar
bejdsproduktivitetens forøgelse, til en forbedring af den kulturelle
og sociale betjening og af arbejdsvilkårene for arbejdere og funk
tionærer. Mellem administrationen og de personer, der beskæftiges
i den enkelte virksomhed, afsluttes der ved fagorganisationernes
aktive bistand hvert år en kollektiv overenskomst. Den kollektive
overenskomst regulerer alle spørgsmål om arbejdernes og funktio
nærernes arbejde, arbejdsløn og almindelige forhold. Overenskom
sten forpligter begge parter til at træffe de nødvendige foranstalt-

uitiger, der kan sikre den rette aflønning og stadige stigning i arbejdsproduktiviteten og endvidere sikre en niere og mere fuld
stændig tilfredsstillelse af de voksende kulturelle og sociale behov
hos arbejderne i de socialistiske virksomheder.
Arbejdslønnens former. Tarifsystemet. De forskellige former
for arbejdsløn under socialismen er konkrete metoder til gcnnemforelse af kravene i den økonomiske lov om fordeling efter ar
bejdsydelse.
Hovedformen for arbejdets aflønning i statens socialistiske
virksomheder er akkordion. I 1953 var 77 pct. af alle arbejdere,
der var beskæftige! i industrien i USSR, aflønnet med akkordløn.
Akkordlønnen under socialismen giver den arbejdende størst
mulig interesse i resultaterne af hans arbejde. Den er radikalt for
skellig fra det kapitalistiske akkordsystem, der hviler pa en enorm
intensivering af arbejdet og fører til en forøgelse af merværdi
raten, medens arbejdslønnen samtidig forringes, efterhånden som
arbejdsintensiteten stiger.
I det socialistiske samfund er den enkelte arbejders fortjeneste
direkte afhængig af hans arbejdes kvantitet og kvalitet. Akkord
lønnen, der giver større fortjeneste ved forøget produktionsresul
tat pr. tidsenhed, ansporer til forøgelse af arbejdsproduktiviteten.
Akkordlønnen fremmer en fuldstændig og rationel udnyttelse af
maskiner, udstyr, råstoffer og arbejdstid, fremmer indførelsen af
tekniske forbedringer og den bedste organisation af arbejde og
produktion. Akkordlønnen tremmer udviklingen af den sociali
stiske kappestrid, fordi høj arbejdsproduktivitet også fører til høj
arbejdsfortjeneste.
Det mest udbredte system er den rene akkordion. Efter dette system afløn
nes hver produktenhed med samme sats, uden hensyn til i hvor høj grad den
fastsatte norm er opfvldt eller overskredet. Arbejdslønnens størrelse vokser
i direkte forhold til forøgelsen af det antal enheder, der fremstilles af arbej
deren.
Under det progressive akkordsystem aflønnes arbejderen med samme ufor
andrede styksats, indtil normen er opfvldt, men for produktion ud over nor
men aflønnes han efter andre, større og progressivt voksende satser. I nogle
virksomheder under automobil- og traktorindustrien i USSR forøges akkord
satsen for overskridelser af produktionsnormen med 30 pct., hvis arbejderen
overskrider den fastsatte norm med 1—5 pct. - akkordsatsen forøges med
60 pct.. hvis normen overskrides med 6 10 pct. o. s. v. Den stærkest voksende
progression i satserne er fastsat for de førende fag, for arbejdere, der er beskadtiget under jorden, i varme afdelinger og ved andet hårdt arbejde. Det
progressive akkordsystems effektivitet formindskes, hvis der findes talrige
lønskalaer: det vanskeliggør kontrollen og beregningen af arbejdslønnen og
hummer en direkte og åbenbar forbindelse mellem arbejdsløn og arbejdspro-

duktivitet. Del progressive akkordsystems effektivitet formindskes også, hvis
der forekommer umotiveret store forskelle i satserne for overskridelser af
normen i de forskellige økonomiske grene.
Under præmie-akkordsystemet suppleres den direkte akkordløn med præ
mier efter bestemte måltal for besparelse af brændsel og elektrisk kraft, ned
sættelse af produktionens selvomkostninger, formindskelse af spild, forhøjelse
af varesortimentet o. s. v. På nogle virksomheder anvendes præmiering efter
bestemte kvalitative måltal også ved det progressive akkordsystem.
I de tilfælde, hvor produktionsbetingelserne ikke tillader anvendelse af en
keltakkorder, hvor f. eks. flere arbejdere samtidig betjener en stor maskine
eller et aggregat, anvendes fællesakkorder. De enkelte medlemmer af grup
pen får deres andel af den kollektive fortjeneste efter den enkeltes arbejdstid
og kvalifikation.

Den 18. partikonference i Sl’KP(b) understregede nødvendig
heden af en konsekvent gennemførelse af det princip, at de godt
arbejdende skal opmuntres materielt, og traf følgende beslutning:
»Det er nødvendigt definitivt at likvidere det rådne ligemageri på
lønområdet og tilstræbe, at akkord- og præmiesystemet i endnu
højere grad bliver de vigtigste løftestænger til forøgelse af arbejds
produktiviteten og følgelig til udvikling af hele vor folkehusholdning.«1)
Tidløn anvendes ved de arbejder, hvor akkordion ikke kan an
vendes eller efter arbejdets karakter ikke er økonomisk hensigts
mæssig (portnerarbejde, opsyn og nattevagter, enkelt fremstilling
af specialapparater, kvalitetskontrol o. s. v.). Der eksisterer simpel
tidløn og præmietidløn.
Den simple tidion opbygges differentieret med hensyntagen til arbejdets
varighed og den beskæftigedes kvalifikation. For at øge den materielle inter
esse, som de på tidlønbasis beskæftigede bor have i deres arbejdsresultater, an
vendes præmietidlonsystemet. Efter dette system får arbejderen som supple
ment til tariffen pr. tidsenhed udbetalt en præmie efter visse kvantitative eller
kvalitative måltal: formindsket reparationstid for teknisk udstyr, besparelse af
råstoffer, brændsel og elektrisk kraft, reparationsfri funktion af maskineriet,
formindskelse af spild o. s. v.
Præmietidlonsystemet anvendes i vid udstrækning over for det ledende
driftspersonale og ingeniører og teknikere. Denne kategori (virksomhedernes
direktører, chefingeniører, værkstedsformænd, mestre o. s. v.) aflønnes først
med en månedlig grundløn, som differentieres efter virksomhedens størrelse
(antal værksteder, skift o. s. v.), dens samfundsøkonomiske betydning, den be
skæftigedes produktionsmæssige anciennitet o. s. v. Ud over grundlønnen får
det ledende personale, ingeniører og teknikere, et vist procentuelt præmietil
læg for opfyldelse og overskridelse af virksomhedens produktionsplan for4

4 Resolution vedtaget af SUKP(b)’s 18. konference, se >SUKP i resolutioner
og beslutninger fra kongresser, konferencer og centralkomitémøder«, 2. del,
s. 975, Moskva 1953.

vareproduktionen på betingelse af, at den fastsatte plan for 1 ruttoproduktionen er opfvldt. at den givne vareliste er overholdt, og at planen for produk
tionens selvomkostninger er opfyldt.
Lon til lærere, medicinsk personale og funktionærer i statsinstitutionerne
differentieres også efter arbejdets karakter, uddannelse, tjenesteanciennitet og
en række andre kriterier.

"
I
En alsidig differentiering af arbejdslønnen med hensyntagen til
den beskæftigedes kvalifikation, arbejdsproduktivitet og det fær
dige produkts kvalitet finder sted ved hjælp af arbejdsnormering
og et bestemt tarifsystem.
Arbejdsnormering er fastsættelse af en bestemt tid for udførelse
af et bestemt arbejde (tidsnorm) eller af produktionens størrelse
i stykker pr. tidsenhed (produktionsnorm). Den rette arbejds
normering er en af de vigtigste betingelser for at lede produktions
processen, forbedre arbejdets organisation og forøge dets produk
tivitet, overvinde ligemageri med hensyn til arbejdslønnen og ud
folde den socialistiske kappestrid. De tekniske normer er nødven
dige for at drage de masser, der er bagefter, op på niveau med de
fremskredne. De tekniske normer er den store regulerende kraft,
der i produktionen organiserer arbejdernes brede masser omkring
arbejderklassens førende elementer.
De socialistiske metoder til økonomisk ledelse kræver, al man
indstiller sig på progressive, teknisk motiverede produktionsnor
mer, der fastsættes på et niveau, der ligger et sted mellem de nor
mer, som hovedmassen af arbejdere allerede har nået i produk
tionen, og de normer, som de bedste nyskabere har nået. I modsæt
ning til de kapitalistiske produktionsnormer, som er et middel til
hensynsløs intensivering af arbejdsindsatsen og ødelægger arbej
dernes helbred og forkorter deres liv, fastsættes produktionsnor
merne i de socialistiske virksomheder ud fra det hensyn, at de skal
være progressive og samtidig fuldtud overkommelige for hele mas
sen af beskæftigede.
Indførelsen af progressive produktionsnormer gennemføres i
energisk kamp mod konservative elementer, der forsvarer foræl
dede, for lavt ansatte normer, der hæmmer arbejdsproduktivite
tens vækst og en resultatsrig opfyldelse af planerne. Den slags for
ældede normer har man især i de såkaldte erfaringsstatistiske
normer, som ser bort fra fremskridt i produktionens teknik og
organisation, ansættes efter beskæftigede, som behersker teknik
ken dårligt, og legaliserer uproduktivt spild af arbejdstid. Den
stadige forbedring af teknikken kræver en periodisk revision af
produktionsnormerne med henblik på en forhøjelse af dem. \f
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hensyn til det socialistiske samfund, til de arbejdende masser,
skal der gores brug af progressive, teknisk motiverede normer,
'som fuldstændigt svarer til nutidens produktionstekniske niveau
og samtidig er en kraftig faktor til udvikling af arbejdsproduktivifeten.
I’å grundlag af et tarifsystem fastsættes en vurdering af de en
kelte slags arbejde med udgangspunkt i den beskæftigedes kvali
fikationer, arbejdets karakter og den pågældende produktions
grens forhold og særlige træk. Ved hjælp af tarifsystemet be
stemmes arbejdslønnens niveau i folkehusholdningens forskellige
grene og for de forskellige kategorier af arbejdende.
Tarifsystemets vigtigste bestanddele er løngrupperne, kvalifikationskatalo
gerne og grundlønnen.
Arbejdslønnens differentiering efter de beskæftigedes kvalifikationer fast
sættes på grundlag af løngrupperne. Efter kvalifikation opdeles arbejderne i
forskellige kategorier. En arbejder uden kvalifikation henføres til første kate
gori, og hans Ion tages som standardenhed. Jo højere en arbejders kvalifika
tion er, desto højere er den kategori, han henføres til, og desto højere er hans
løn tilsvarende.
De forskellige arbejder inden for en given branche har deres produktions
karakteristik, som gives i kvalifikationskataloger, der danner grundlag for
fastsættelse af en arbejders kvalifikation og hans henføring til den ene eller
anden kategori i løngrupperne.
Grundlønnen fastsætter størrelsen af den beskæftigedes løn pr. tidsenhed,
anvendt på de forskellige kategorier. Grundlønningerne gør det muligt for den
socialistiske stat at fastsætte en differentieret aflønning, som tager hensyn til
enhver branches nationaløkonomiske betydning, den opnåede mekaniserings
grad, de forskellige økonomiske områders særlige træk o. s. v. Hvis der fore
tages en urigtig opbygning af løngrupper og grundlønninger, således at den
lønmæssige forskel mellem beskæftigede i lavere og i højere kategorier bliver
ubetydelig, formindskes de arbejdendes interesse i at forbedre deres kvalifika
tioner; dette fører til ligemageri og hæmmer væksten af arbejdets produk
tivitet.

Et rigtigt opbygget tarifsystem gør det muligt at indrette af
lønningen sådan, at den styrker de afgørende led i produktionen
og hjælper folk frem til højere kvalifikationer.
Reallønnens uafladelige stigning under socialismen.I det socia
listiske samfund foregår en uafladelig stigning i reallønnen i over
ensstemmelse med de krav, socialismens økonomiske grundlov
rummer.
Det vigtigste økonomiske grundlag for reallønnens vækst er
den uafbrudte stigning i den socialistiske produktion på basis af
den højeste teknik og en forøgelse af arbejdsproduktiviteten.
For at det socialistiske samfund kan leve og udvikle sig, må for

øgeisen af arbejdsproduktiviteten hele tiden være forud for stig
ningen i arbejdslønnen. Kun derved kan samfundet få de nød
vendige ressourcer til forøgelse af produktionen, til forøgelse af
reserverne og til en mere fuldkommen tilfredsstillelse af befolk
ningens voksende behov. Ligesom arbejdsproduktivitetens og sam
fundsproduktionens uafbrudte stigning er en stabil basis for den
fortsatte forhøjelse af reallønnen, sådan fører forhøjelsen af real
lønnen til en forøgelse af befolkningens købeevne, hvilket igen er
en stadig spore for samfundsproduktionen.
Den socialistiske produktions uafbrudte opgang fører I il en
systematisk stigning i antallet af arbejdere og funktionærer. An
tallet af arbejdere og funktionærer i USSR steg fra 10.8 millioner
ved slutningen af 1928 til 44.8 millioner i slutningen af 1953, eller
mere end fire gange, samtidig med at reallønnen steg betydeligt.
Under kapitalismen hviler nødvendigheden af at understøtte en
reservearmé af arbejdsløse som en tung byrde på arbejderfami
lierne og forringer hele arbejderklassens realløn. Da arbejdsløs
heden er afskaffet i det socialistiske samfund, er arbejderklassen
og samfundet som helhed fri for at skulle understøtte en reserve
armé af arbejdsløse. Den voksende produktion sikrer alle arbejds
dygtige familiemedlemmer mulighed for at arbejde, hvilket i belvlig grad forøger dens samlede indtægt.
Den arbejdende befolkning i det socialistiske samfund er fri
for det store tab af arbejdsløn, som arbejderklassen i de kapita
listiske lande må bære, fordi aflønningen på forskellig måde ned
sættes efter køn, akler, nationalitet og race.
I det socialistiske samfund er for første gang gennemført prin
cippet lige løn for lige arbejde, uden hensyn til forskelle i køn.
alder, nationalitet og race. Under socialismen er børnearbejde for
budt. Kvindens virkelige ligestilling med manden sikres ved, at
der ydes samme vederlag for arbejdet, ved at kvinden under svan
gerskab får ferie med løn. ved et udstrakt net af fødeklinikker,
vuggestuer og børnehaver, ved udbetaling af understøttelse fra
staten til enlige mødre og modre med mange børn. En hvilken
som helst direkte eller indirekte indskrænkning i retten til ar
bejdsvederlag på grund af den beskæftigedes racema’.ssige eller
nationale tilhørsforhold, straffes som en grov forbrydelse.
Den uafladelige forhøjelse af arbejdslønnen i det socialistiske
samfund betinges endvidere af, at arbejdernes kulturelle og tek
niske niveau stiger, og deres kvalifikationer forøges. I det kapita
listiske samfund bevirker den industrielle tekniks udvikling, at
betydelige lag af faglærte arbejdere fortrænges af maskinerne og

overgår lil ringere lønnet, ufaglært arbejde. Samtidig stødes de
arbejdere, der invalideres af den kapitalistiske arbejdsinlensivering, ud af produktionslivet over i de arbejdsløses rækker og
erstattes af sundere og stærkere arbejdere. 1 det socialistiske sam
fund baseres produktionsstigningen på det hurtige tekniske frem
skridt. Gamle fag med hårdt manuelt arbejde afløses af nye fag
med kvalificeret og højere betalt arbejde, der hviler på den nyeste
teknik. For at opmuntre til langvarigt og upåklageligt arbejde på
el og samme arbejdsfelt, udbetaler den socialistiske stat årligt
store midler som belønning for lang og tro tjeneste lil de arbej
dende i metallurgi, kulminer og kemisk industri og i andre grene
af folkehusholdningen, og ligeledes til nogle kategorier af beskæf
tigede inden for kulturlivet og statsapparatet.
El væsentligt moment i reallønnens uafladelige stigning er den
socialistiske stats konsekvente prisnedsællelsespolilik med hensyn
til almindelige forbrugsvarer. Forøgelse af pengenes købekraft
og sænkning af priserne på personlige forbrugsvarer i det sociali
stiske samfund er en stadigt virkende faktor, der hæver den ar
bejdende befolknings velstand.
Den nedsættelse af detailpriserne på almindelige forbrugsvarer, der blev
gennemfort i perioden fra 1947 til 1954, bevirkede en sænkning af disse pri
sers almindelige niveau med 56.5 pct. og gav befolkningen en gevinst på ad
skillige hundrede milliarder rubler. Ifølge officielle oplysninger for de samme
år steg leveomkostningsindekset i de kapitalistiske lande med 21 pct. i USA og
40 pct. i England som følge af prisstigningen. Sammenlignet med førkrigstiden
steg leveomkostningerne i USA med 189 pct. d. v. s. næsten til det tredobbelte,
og i England med 125 pct.

Da jorden blev nationaliseret, bortfaldt den store tribut, som
grundejerne i byerne under kapitalismen opkræver hos samfundet
i form af jordrente. 1 en arbejderfamilies budget i de kapitalistiske
lande sluger husleje, opvarmning og belysning henved en fjerde
del af arbejdslønnen. I det socialistiske samfund, hvor byernes
boligmasse og de kommunale virksomheder og institutioner er
samfundsejendom, optager husleje og andre kommunale ydelser
af denne grund kun en meget lille tindel af arbejderfamiliens
budget. I USSR udgør disse udgifter gennemsnitlig kun 4 pct.,
hvilket er en væsentlig betingelse for et højt reallønniveau.
I Sovjetunionen sikrer boligbyggeriets store omfang en stadig forbed
ring af den arbejdende befolknings boligforhold. Alene i årene 1946- 53
blev der af statsvirksomheder, institutioner og lokale sovjetter og nf byernes
og arbejderbebyggelsernes befolkning med statslan bygget og genopbygget
boliger med et samlet stucareal pa over 183 millioner kvadratmeter. Desuden
blev der på landet genopbygget og bygget over fire millioner beboelseshuse.

Arbejderne og funklionærerne i del socialistiske samfund er
fri for den tunge byrde, som de arbejdende masser i de kapitali
stiske lande må bære på grund af de borgerlige staters skatte
politik I de kapitalistiske lande betyder de høje skatter en kraftig
beskæring af arbejdernes realløn. 1 USSR betaler arbejderne og
funktionærerne kun en ubetydelig del af arbejdslønnen i skat.
Ydermere anvendes skatterne til folkehusholdningens behov og
til sociale og kulturelle foranstaltninger.
Som et meget vigtigt supplement til den individuelle pengeløn
kommer de stadigt større midler, som den socialistiske stat bruger
til sociale og kulturelle foranstaltninger til gavn for hele folket.
1 det socialistiske samfund er socialforsikringen for arbejdere
og funktionærer obligatorisk og drives for statskassens regning,
medens socialforsikring i den kapitalistiske verden kun eksisterer
i nogle få lande og arbejderne samtidig er nødt til af deres ar
bejdsløn at betale en betydelig del af forsikringspræmierne. Under
den første femårsplan brugte sovjetstaten 8,9 milliarder rubler
til socialforsikring, under den anden femårsplan 32,1 milliarder
rubler, under den fjerde femårsplan 79,1 milliarder rubler og
på tre år af den femte femårsplan over 66 milliarder rubler
Arbejdere og funktionærer i USSR får af statskassen udbetalt
sociale renteydelser, de far gratis medicinsk hjælp, rejse til og
ophold på sanatorier, feriehjem og børneinstitutioner enten gratis
eller til reducerede priser, gratis undervisning og forbedring af
deres kvalifikationer, og der ydes stipendier til studerende. Alle
arbejdere og funktionærer far pa statens bekostning ferie, hvis
varighed er mindst to uger, og i en række fag får de beskættigede
længere ferie.
Fru 1940 til 1953 steg udgifterne til sociale og kulturelle formal på USSR’s
statsbudget til over det tredobbelte. Statens bevillinger til folkeoplysningen
steg fra 22,5 milliarder til 61 1 milliarder rubler; til det offentlige sundheds
væsen, inklusive udgifter til dette formål fra socialforsikringens midler, fra
11,2 milliarder til 28,7 milliarder rubler; til socialforsorg fra 3.1 milliarder til
22,8 milliarder rubler; desuden anvendes store midler til understøttelse af en
lige mødre og mødre med mange børn, f. eks udbetalte staten i 1953 ialt 4,5
milliarder rubler til sådanne understøttelser. I 1953 modtog USSR's befolk
ning 134 milliarder rubler af statsbudgettet i forbindelse med forøgelsen af
statens udgifter til sociale og kulturelle foranstaltninger og andre udgifter, der
tilsigter at hæve den arbejdende befolknings materielle velstand.

Ved statens og de samfundsmæssige organisationers udgifter til
sociale og kulturelle formal tilfredsstilles således arbejdernes og
funktionærernes mange materielle og kulturelle behov, hvilket er
et vigtigt moment i den uafladelige stigning i reallønnen. Derved

forøges de sovjetiske arbejderes og funktionærers realindtægter
med ca. */э ud over det, de får som individuel pengeløn pr. år.
Den socialistiske stat behersker alle de faktorer, der bestem
mer den arbejdende befolknings materielle velstand, og gennem
fører en politik, der systematisk forhøjer reallønnen. Allerede i
1930 var der sket en forhøjelse af reallønnen til 167 pct. af 1913niveauet, indbefattet socialforsikringen og henlæggelserne af virk
somhedernes nettoindkomst (profit) til fonden til forbedring af
arbejdernes levevilkår. I 1953 udgjorde den gennemsnitlige må
nedlige arbejdsløn, der udbetaltes alle arbejdere og funktionærer
i USSR, 201 pct. i forhold til 1940. Detailprisniveauet for statens,
kooperationens og kolhozernes handel, huslejen og alle arter
tjenesteydelser udgjorde i 1953 122 pct. af niveauet i 1940. Real
lønnen for alle sovjetiske arbejdere og funktionærer voksede så
ledes med 65 pct. fra 1940 til 1953; når statens udgifter til befolk
ningens kulturelle og sociale betjening også tages i betragtning,
steg arbejdernes og funktionærernes samlede indkomster i denne
periode med 89 pct. Arbejdernes realløn var i 1953 omtrent seks
gange sa stor som før revolutionen.
Den uafladelige forhøjelse af reallønnen fører til, at befolk
ningen i det socialistiske samfund ernæres bedre, bruger flere in
dustrivarer og foretager en større opsparing. Befolkningens ind
skud i sparekasserne var i 1953 steget til over det femdobbelte i
forhold til 1940. Under socialistiske samfundsforhold, hvor retten
til arbejde, til hvile, til materiel forsorg i alderdommen og under
sygdom og tab af arbejdsevne er garanteret, er opsparingens for
øgelse et direkte mål for stigningen i befolkningens velstand.
»Vor revolution er den eneste,« sagde Stalin, »som ikke blot
har sprængt kapitalismens lænker og givet folket friheden, men
også har formået at give folket materielle betingelser for et liv i
velstand. Heri ligger vor revolutions kraft og uovervindelighed.«1)

SAMMENFATNING
/. I det socialistiske samfund er arbejdslønnen den i penge
form udtrykte andel, der tilfalder den arbejdende af den
del af samfundsproduktet, som staten udbetaler i overens
stemmelse med kvantiteten og kvaliteten af den enkeltes
'j J. V. Stalin, Tale på slalianovfolkenes første unionskonference, se Lenin
ismens Problemer, s. 495, Forlaget Tiden 1949.

arbejdsydelse. Ud fra de krav, som socialismens økonomiske
grundlov og loven om fordeling efter arbejdsydelse rummer,
fastsætter den socialistiske stat for hver given periode plan
mæssigt arbejdslønnen for de forskellige kategorier af ar
bejdende, med det for øje, at arbejdslønnens niveau systema
tisk skal forhøjes, efterhånden som folkehusholdningen vok
ser og arbejdsproduktiviteten stiger.
2. Arbejdslønnen er en stærk drivfjeder for den sociali
stiske produktion: den stimulerer til forøgelse af den beskæf
tigedes kvalifikationer, til uafbrudt forbedring af teknikken,
til forbedring af produktionens organisation og stigning af
samfundsarbejdets produktivitet.
Akkordløn under socialismen kombinerer på bedste måde
den beskæftigedes personlige, materielle interesser og folke
husholdningens interesser. I det socialistiske samfund an
vendes følgende systemer af akkordløn: ren akkordløn, pro
gressiv akkordløn, præmieakkordløn. Tidlønnen afhænger af
arbejdets varighed og den beskæftigedes kvalifikationer. De
arbejdende, der får tidløn, anspores ved forskellige former for
præmier.
3. Tarifsystemet i den socialistiske økonomi skal tilrette
lægge arbejdslønnen således, at den styrker de afgørende
led i produktionen og opmuntrer til en forbedring af kvalifi
kationerne. Til de socialistiske principper for økonomisk le
delse svarer progressive, teknisk motiverede normer. Den
socialistiske stats lønpolitik gennemføres i kamp mod små
borgerligt ligemageri ved alsidig differentiering af arbejds
lønnen: højere aflønning af kvalificeret og ligeledes af hårdt
arbejde og af arbejdsydelser i folkehusholdningens førende
fag og brancher.
i. Socialismens økonomiske grundlov betinger en uaflade
lig forhøjelse af reallønnen. De vigtigste faktorer, der betinger
en forhøjelse af reallønnen er: den socialistiske produktions
stadige stigning og arbejdsløshedens fuldstændige afskaffelse;
den systematiske prisnedsættelse på almindelige forbrugs
varer og sovjetpengenes stabilitet; stigningen i arbejdernes
kulturelle og tekniske niveau og kvalifikationer; forbedrin
gen af befolkningens boligforhold. Arbejdernes og funktio
nærernes individuelle pengeløn suppleres med store bevillin
ger fra staten og de samfundsmæssige organisationer til so
ciale og kulturelle formål, hvilket er en vigtig kilde til stadig
forbedring af den arbejdende befolknings leveniveau.

33. KAPITEL

Økonomisk drift og rentabilitet. Selvomkostning
og pris
Sparercgimet. Socialismens økonomiske system er fri for ka
pitalismens modsigelser, der medfører et uhyre spild af materialer
og arbejdsressourcer. Folkehusholdningens socialistiske plansy
stem skaber mulighed for at økonomisere mest muligt med pro
duktionsmidler og arbejde i sammenligning med alle tidligere
produktionsmåder.
Alle former for forskellige besparelser i samfundet går i sidste
instans ud på besparelser i arbejdstid og økonomisering med
levende og fortidigt arbejde og betyder altsa en forøgelse af sam
fundsarbejdets produktivitet. »Jo mindre tid, samfundet behøver
til produktion af hvede, kvæg o. s. v. — skrev Marx — desto mere
tid vinder det til anden produktion, materiel eller åndelig. Som for
et enkelt individ afhænger alsidigheden i samfundets udvikling,
forbrug og virksomhed af tidsbesparelser.«1)
Økonomiseringen med arbejdstiden er en af de hovedfaktorer,
der sikrer produktionens uafbrudte vækst i det socialistiske sam
fund. Besparelser i arbejdstid opnas ved en gennemført overhol
delse af spareregimet. Spareregimet er metoden for den socialisti
ske økonomiske ledelse, der stiler mod at nå de bedste resultater
med den mindste indsats. Spareregimet kræver en spareindstilling til den samfundsmæssige ejendom, systematisk nedsættelse
af forbruget af levende og legemliggjort arbejde i produktionen,
fuldkommengørelse af teknikken og rationel anvendelse af arbejds-, materiale- og pengeressourcer. Overholdelsen af spare
regimet er en nødvendig betingelse for den socialistiske akku
mulations stigning og for den rigtige anvendelse af de akkumule
rede midler. Ved at fremme besparelser i samfundsarbejdet er
spareregimet et virkningsfuldt hjælpemiddel for den socialistiske
produktions fremgang.
I overensstemmelse med socialismens økonomiske grundlov er
spareregimets mål en altomfattende forhøjelse af befolkningens
materielle velstand og kulturelle niveau. I modsætning til det ka
pitalistiske system, hvor besparelser i produktionsomkostningerne
1) Karl Marx, Grundrids af kritikken uf den politiske okonomi, s. S'J, Berlin
1953.

nas pa arbejdernes bekostning ved en forværrelse af deres ar
bejdsforhold og ved forøgelse af udbytningen, tjener spareregimet
under det socialistiske systein hele samfundets interesser og fører
til en forbedring af de arbejdendes stilling og er derfor en folke
sag. Gennemførelsen af det strengeste spareregime i alle led af
folkehusholdningen og i alle administrationsgrene er en af ho
vedopgaverne for den socialistiske stats økonomisk-organisatoriske virksomhed.
Det kommunistiske parti og sovjetstaten går ud fra den objek
tive nødvendighed af og de store muligheder for at spare arbejde
under socialismen og mobiliserer derfor masserne til kamp for
besparelser, for at hver brugt time af samfundsmæssigt arbejde,
hvert stykke værktøj, hver enhed af brændstoffer, energi og rå
varer kan give stadig større produktionsresultater. Dette er ga
rantien for de uafbrudt voksende samfundsmæssige arbejdsbe
sparelser i den socialistiske økonomi.

Økonomisk drift og virksomhedernes rentabilitet. Spareregi
met gennemføres i alle socialistiske virksomheder. I de socialisti
ske statsvirksomheder og i håndværkskooperationens arteler er
det vigtigste middel ved gennemførelsen af spareregimet den
økonomiske drift.
Lenin udtalte, at det at opbygge socialismen og bringe millioner
og atter millioner mennesker frem til kommunismen, ikke var
muligt »ved entusiasme slet og ret, men ved hjælp af den entu
siasme, som den store revolution har skabt, og den personlige
interesse, interessen for personlig fordel, den økonomiske drift.c1)
Økonomisk drift er metoden for planmæssig ledelse af økonomien
i de socialistiske virksomheder; den kræver, at produktionsforbruget sammenlignes med produktionsresultaterne i pengeform,
at virksomhederne dækker deres produktionsudgifter med egne
indtægter, og at produktionens rentabilitet sikres. Virksomhedens
forbrug i forbindelse med dens økonomiske aktivitet dækkes med
midler, der opstår ved, at virksomheden afsætter sin produktion
til priser, der er fastsat af staten.
Økonomisk drift er et middel til at opfylde de krav, som loven
om folkehusholdningens planmæssige (proportionelle) udvikling
rummer. Den skal sikre opfyldelse og overopfyldelse af statspla
nerne med det mindste forbrug af arbejde og produktionsmidler.
Økonomisk drift bygger på anvendelse af værdiloven. Som
*) V. /. Lenin, Til Oktoberrevolutionens fireårsdag, se Udvalgte Værker, bd.
12, s 123, Forlaget Tiden 1949.

det allerede tidligere er sagt, udtrykkes og males produktionens
omkostninger og resultater og de socialistiske virksomheders ind
tægter og udgifter i værdiform, i pengeform. Ved at anvende
pengeform giver den økonomiske drift mulighed for at udføre
kalkulationer, opstille regnskab over og føre kontrol med virk
somhedens arbejde. Den viser hver enkelt virksomheds rentabili
tet eller urentabilitet. Økonomisk drift opdrager virksomhedernes
ledere til rationel økonomisk ledelse og til disciplin, lærer dem
at beregne produktionsstorrelser omhyggeligt, at forøge arbejds
produktiviteten, sænke produkternes selvomkostninger og hæve
produktionens rentabilitet.
En af den økonomiske drifts krav er, at virksomhedens renta
bilitet sikres. Virksomhedens rentabilitet vil sige, at de midler,
som virksomheden modtager ved afsætning af sin produktion,
dækker selvomkostningerne og sikrer, at der derudover opnås et
overskud. Rentabiliteten karakteriserer den økonomiske effektivi
tet af virksomhedens arbejde i et bestemt tidsrum. »De enkelte
virksomheders og produktionsgrenes rentabilitet har enorm be
tydning for vor produktions udvikling. Den skal tages i betragt
ning bade ved planlægningen af anlægsvirksomheden og ved
planlægningen af produktionen. Det er vor økonomiske virksom
heds ABC på udviklingens nuværende trin.«1)
Ved siden af de enkelte virksomheders og produktionsgrenes
rentabilitet nås der i den socialistiske økonomi en højere og for
kapitalismen uopnåelig rentabilitet i hele folkehusholdningens
målestok. Dette betyder, at rentabiliteten ikke bestemmes ud fra
de enkelte virksomheder eller produktionsgrene og ikke for et
enkelt år, men ud fra hele folkehusholdningen og for en lang
tidsperiode. De enkelte grenes og virksomheders rentabilitet har
underordnet betydning i forhold til hele folkehusholdningens ren
tabilitet. Forøgelsen af de enkelte virksomheders og hele økono
miske grenes rentabilitet muliggør en fremskyndelse af hele folkehusholdningens udviklingstempo.
I den socialistiske økonomi kan der ved siden af de rentable
findes midlertidigt ikke-rentable og selv tabsgivende virksomhe
der, som imidlertid har stor samfundsøkonomisk betydning. Den
socialistiske stat støtter disse virksomheder ved hjælp af statstil
skud og ved at tage skridt til at gøre dem rentable.
Således'var tilskudssystemet til dækning af sværindustriens tab en uundgelig forholdsregel under krigsforholdene. Imidlertid forhindrede dette styr

*) J. V. Stalin, Socialismens økonomiske problemer i Sovjetunionen, s. 61,
Forlaget Tiden 1952.

kelsen af den økonomiske drift og svækkede den materielle spore i kampen
for nedsættelse af produkternes selvomkostninger. Derfor blev tilskudssyste
met afskaffet efter krigen, 1. januar 1949. Dette blev nået ved stigning i
arbejdsproduktiviteten og nedsættelse af selvomkostningerne, men også ved
en midlertidig prisforhøjelse for produkterne fra nogle at sværindustriens
grene. Engrospriserne blev afpasset efter selvomkostningerne. Afskaffelsen af
tilskuddene muliggjorde en styrkelse af den økonomiske drift, ansporede til
besparelser på arbejds- og materialeforbrug ved fremstillingen af industri
produkter og skabte de nødvendige betingelser for den efterfølgende nedsæt
telse af engrospriserne.

I den økonomiske drift afspejles forholdet mellem den sociali
stiske stat og dens virksomheder, men også forholdet mellem
de enkelte socialistiske virksomheder indbyrdes.
Økonomisk drift bygger på en kombination af statens centrale
ledelse af de socialistiske virksomheder og den enkelte virksom
heds økonomisk-operative selvstcvndighed. Virksomhedens økono
misk-operative selvstændighed ytrer sig ved, at den far overladt
statslige produktionsmidler og har mulighed for at udvise et om
fattende initiativ, hvad angår deres mest rationelle anvendelse til
den bedst mulige opfyldelse af planopgaverne.
Den socialistiske stat fordeler produktionsmidlerne mellem sine virksom
heder og tildeler hver af dem de materielle og finansielle midler, der er nød
vendige for opfyldelse af planerne. Virksomheden indtræder som juridisk
selvstændig, økonomisk enhed i økonomiske forhold til andre virksomheder
og organisationer, ansætter sit personale, organiserer sit produktions-, for
synings- og afsætningsarbejde. Den har løbende konto til opbevaring af
sine pengemidler i statsbanken, ret til at anvende bankkredit og har selv
stændig bogholderibalance.

Statsvirksomhedernes økonomisk-operative selvstændighed ud
foldes inden for rammerne af folkeejet af produktionsmidlerne:
den socialistiske stat forbliver ejer af de produktionsmidler, der
er overgivet en bestemt virksomhed. Staten organiserer planmæs
sigt forbindelsen mellem de enkelte virksomheder og tager hen
syn til hver enkelts rolle i folkehusholdningens samlede system.
Forholdet mellem de socialistiske virksomheder er ikke et kon
kurrenceforhold, som det er tilfældet under kapitalismen, men et
samarbejdsforhold til løsning af samfundsopgaver.
Økonomisk drift forudsætter virksomhedens og dens lederes
ansvarlighed over for staten for opfyldelse af planen og rationel
anvendelse af ressourcerne.
Virksomheden er ansvarlig for rettidig og rigtig udbetaling
af lønninger til arbejdere og funktionærer. Den svarer for den
rettidige og fulde opfyldelse af forpligtelserne over for statsbud-

get tel og for den rigtige anvendelse af de modtagne budgetmidler
og bankkreditter.
Den økonomiske drift forudsætter også, at virksombeden bæ
rer det materielle ansvar over for andre virksomheder og økono
miske organisationer for opfyldelse af sine forpligtelser.
Del økonomiske forhold mellem virksomhederne reguleres ved
hjælp af økonomiske kontrakter. Virksomhederne får i overens
stemmelse med den samlede statsplan de produktionsmidler, de
har brug for, og afsætter deres produktion på kontrakter.
I kontrakten fastsættes leveringsbetingelser, mængde, assortiment, produk
tionens kvalitet, leveringsfrister, pris, betalingsfrist og -måde samt former og
omfang af ansvar ved brud på kontraktens betingelser. Kontrakten fastsætter
de materielle sanktioner: boder for kontraktens ikke-opfyldelse og for brud
på leveringsf risterne, straffe for mangler i produktionens kvalitet.

Virksomhedernes strenge overholdelse af kontraktdisciplinen
er et af den økonomiske drifts vigtigste krav.
Økonomisk drift bygger på den materielle interesse hos virk
somheden og hele kollektivet af arbejdere og ledende personale
i opfyldelse af planen, i uafbrudt og hurtig stigning i produk
tionen, i økonomisk og rationel ledelse og i sikring af virksom
hedens rentabilitet.
Virksomhedens og dens beskæftigedes materielle interesse i
planens opfyldelse og i produktionens udvidelse sikres først og
fremmest ved. at virksomheden modtager pengemidler efter re
sultaterne af dens økonomiske arbejde. Yderligere forbliver en
del af indtægterne (profitten) til rådighed for virksomheden til
supplering af omløbsmidlerne, til kapitalinvesteringer og til for
bedring af arbejdernes og funktionærernes kulturelle og materi
elle forhold.
Økonomisk drift kræver en gennemført anvendelse af den øko
nomiske lov om fordeling efter arbejdsydelse. Fordeling efter ar
bejdsydelse skaber personlig materiel interesse i at forøge arbejdsproduktiviteten og økonomisere med ressourcerne, hvilket fører
til en styrkelse af den økonomiske drift. For sit vedkommende
tremmer økonomisk drift en konsekvent gennemførelse af loven
om fordeling efter arbejdsydelse og en forhøjelse af de arbejden
des velstand. Jo højere virksomhedens overskud er, jo flere mu
ligheder har den for at opmuntre sine arbejdere ved at forbedre
deres materielle og kulturelle forhold. Jo mere den økonomiske
drift gennemføres, jo mere anvendes der præmiering for bespa
relser i ressourcerne.

Den økonomiske drift kræver en stadig rubelkontrol med virk
somhedens og dens enkelte deles arbejde. Rubelkontrol har føl
gende sider: gennem pengestørrelser for virksomhedens økono
miske arbejde (selvomkostning, rentabilitet o. s. v.) belyses kvali
teten af dens arbejde; virksomhedens tilgang af pengemidler er
afhængig af dens arbejdes kvalitet og af graden af dens planop
fyldelse; af virksomheden kræves der rettidig betaling af dens
forpligtelser (tilbagebetaling af banklån, indbetalinger til bud
gettet o. a.) uafhængigt af opfyldelsen af de almene planopgaver;
virksomheden er forpligtet til rettidig afregning med andre virk
somheder (leverandører eller aftagere) i overensstemmelse med
de med dem sluttede kontrakter. Rubelkontrollen med virksom
hedens arbejde udføres af økonomiske organisationer, finansorganerne og banksystemet. De virksomheder, der er forbundet
med hinanden gennem økonomiske kontrakter, udøver en gen
sidig rubelkontrol. Inden for virksomheden gennemføres rubel
kontrollen ved beregning og sammenligning af produktionsfor
bruget og produktionsresultaterne i pengeform.
En rationel organisation af den socialistiske produktion i virksomhederne
kræver anvendelse af den okonomiske drifts elementer i afdelingerne og på
virksomhedens forskellige arbejdspladser. Afdelingerne og arbejdspladserne er
dele af virksomheden, som har en vis selvstændighed i produktionsteknisk
henseende; men de har ikke den okonomisk-operative selvstændighed, der er
særegen for virksomheden. Derfor anvendes den økonomiske drift her kun
i begrænset omfang. Den økonomiske drifts elementer i afdelingerne og på
arbejdspladserne er: beregning af forbruget i pengeform, sammenligning af
delte forbrug med planopgaverne samt materiel opmuntring af de arbejdere,
der opnår de bedste resultater, hvad angår besparelser i ressourcerne.

Bevægelsen i virksomhedens pengemidler foregår på grundlag
af finansplaner, som bestemmer indtægtskilderne og retningen
for virksomhedens udgifter.
Den konsekvente gennemførelse af økonomisk drift, som for
højer virksomhedens og dens beskæftigedes materielle interesse i
produktionsresultaterne og i planopfyldelsen, bidrager til en for
øgelse af massernes produktionsaktivitet og socialistiske kappe
strid om fuldstændig og rationel udnyttelse af ressourcerne, for
sparsommelig og omhyggelig drift. Den økonomiske drift stiler
mod en uafbrudt forbedring i udnyttelsen af alle de fonds, der
står til virksomhedernes rådighed.
Virksomhedernes fonds. Faste og flydende fonds. De materi
elle og finansielle midler, der er tildelt de statslige virksomheder,
og som udgør hele folkets ejendom, danner dens fonds.

Skønt statsvirksomhedernes produktionsmidler i USSR som
nævnt i deres væsen ikke er varer, beholder de imidlertid vare' formen. Produktionsmidlerne i statsvirksomhederne optræder
ikke blot i naturalform, men også i pengeform. Heraf kommer
' nødvendigheden af at anvende sådanne begreber som produk
tionsmidlernes selvomkostning, værdi og pris til kalkulations- og
beregningsformål og til gennemførelse af økonomisk drift.
Produktionsmidlerne udgør virksomhedens produktionsfonds.
Virksomhedens produktionsfonds er inden for planens rammer
i uafbrudt omløb og gennemløber sukcessivt produktionsstadiet
og omsætningsstadiet. I overensstemmelse hermed ændrer de
form: pengeform går over i produktiv form, produktiv form over
i vareform, vareform over i pengeform o. s. v. Virksomhedens
produktionsfonds deles efter omløbets karakter i faste og flydende
fonds.
Faste fonds tjener produktionen over en lang periode og be
varer herunder deres naturalform. Deres værdi indgår gradvis
i produktionsforbruget, efterhånden som de slides. Flydende fonds
forbruges fuldstændig i produktionsprocessen i løbet af een pro
duktionsperiode, og deres værdi indgår herunder fuldstændig i det
forbrug, der medgår ved produktionen af varen.
Til virksomhedens faste produktionsfonds henregnes arbejdsmidlerne: produktionsbygninger, udstyr, maskiner, instrumenter
og inventar til langvarig anvendelse samt transportmidler. De
faste fonds udgør det socialistiske samfunds produktionsapparat.
Deres omfang og udnyttelsesgrad er en vigtig faktor, som bestem
mer størrelsen af produktionen.
Det socialistiske økonomiske system sikrer de faste fonds uaf
brudte vækst og skaber mulighed for at udnytte dem betydelig
bedre end under kapitalismen.
Industriens faste fonds udnyttes i USSR ca. dobbelt sA effektivt som i de
borgerlige lande. På jernværkerne i USSR var udnyttelsesgraden for højovne
allerede i 1940 næsten dobbelt så stor som i 1913. I 1953 var udnyttelsen sam
menlignet med 1940 steget med 38 pct. for højovne og 43 pct. for martinovne.

Til afløsning af de opslidte faste fonds findes der på virksom
hederne en afskrivninysfond. Den dannes ved, at der i produk
tionsudgifterne pr. produktenhed iberegnes en bestemt del af
de faste fonds værdi, svarende til sliddet på dem. En del af mid
lerne i- virksomhedernes afskrivningsfonds anvendes planmæssigt
i et omfang, der fasfsættes af staten, til erstatning af de opslidte
faste fonds, og resten står til virksomhedens rådighed til vedlige
holdelse af de faste fonds, der er i funktion.

I virksomhedens I lydende produktionsfonds indgår: råstoffer,
materialer, brændsel, halvfabrikata og andre arbejdsmaterialer.
Ud over de fonds, der befinder sig i produktionssfæren, råder virk
somheden over midler, der fungerer i omsætningssfæren, eller
omsælningsfonds. Omsætningsfonds består af produkter, der er
færdige til afsætning, og af virksomhedens pengemidler, som er
nødvendige til indkøb af råstoffer og brændsel, til udbetaling af
lønninger o. s. v. De flydende produktionsfonds og omsætnings
fondene udgør, taget i deres helhed, virksomhedens omlobsmidler.
lin vigtig faktor til forhøjelse af udnyttelsesgraden for de faste
og flydende fonds er statens fastsættelse af progressive teknisk
økonomiske normer, som er obligatoriske for virksomheden ved
udnyttelse af maskiner og udstyr, normer for forbrug af rastoffer,
brændsel og andre dele af de flydende fonds malt pr. enhed fær
digprodukt (forbrug af jernmalm og koks pr. ton råjern, sukker
udbytte pr. ton roer o. s. v.) og lagernormer for de flydende fonds
enkelte dele, indbefattet den færdige produktion.
Virksomhedens omlobsmidler deles i egne og lånte midler. Dan
nelsen af egne og lånte omløbsmidler sker efter planen.
Virksomheden får tildelt egne omlobsmidler af staten svarende til dens
minimumsbehov. Dens yderligere eller midlertidige behov for omløbsmidler,
der f. eks. opstår i forbindelse med nødvendigheden af at danne sæsonlagre
af råvarer og brændsel eller i forbindelse med. at varerne er under forsen
delse, dækkes af lånte midler, af kreditter fra statsbanken, for hvilke stats
banken opkræver en fastsat betaling, renter. En sådan fremgangsmåde ved
tildeling af omløbsmidler fremmer deres mest rationelle og økonomiske ud
nyttelse fra virksomhedens side og fremskynder deres omløb.

Forøgelsen af omløbsmidlernes omløbshastighed har stor be
tydning for at virkeliggøre spareregimet og for at frigøre yderli
gere ressourcer til udvidelse af produktionen.
Omlobshastigheden for virksomhedens midler afhænger for det
første af produktionstiden, <1. v. s. af produktionsfasens varighed,
og for det andet af den tid. disse midler befinder sig i omsæt
ningssfæren (i form af lagre af produkter, der er færdige til af
sætning o. s. V.).
Produktionsfasen forkortes ved at fremskynde produktionsprocesserne
gennem anvendelse af en fremskreden teknik og teknologi, ved nt anvende
videnskabens nyeste resultater i produktionen og ved at forbedre arbejdets
organisation. Omløbsmidlernes omsætningstid formindskes ved at forbedre
transportarbejdet og ved en mere rationel organisation af virksomhedens for
syninger og afsætningen af dens produktion.

Midlernes omløbshastighed er et at de vigtigste lal til belysning
af virksomhedens økonomiske aktivitet. Fremskyndelsen af mid'lernes omløb er en vigtig faktor for virksomheden ved opfyldel
sen af planen for produktionen og for akkumulationens vækst.
Den sikrer en opfyldelse af planen med en mindre sum af om
løbsmidler.
Den socialistiske kappestrid har stor betydning for styrkelsen
af den økonomiske drift og for forøgelsen af omløbsmidlernes
omløbshastighed. Statsvirksomhedernes udnyttelse af omlobsmid
lerne er blevet betydeligt forbedret ved en forkortelse af produk
tionsfasen, ved en forbedring af virksomhedernes arbejde med
deres forsyninger og afsætningen af produktionen samt ved styr
kelse af den finansielle disciplin.
Ud over produktionsfonds og omsætningsfonds har virksomhe
derne også faste fonds til forbrugsformål: beboelseshuse, klubber
og andre sociale og kulturelle bygninger med udstyr.
De socialistiske virksomheders økonomiske og effektive udnyt
telse af deres faste og flydende fonds skaber mulighed for at ud
vide omfanget af produktionen og sænke dens selvomkostninger.
Produkternes selvomkostninger. 1 det socialistiske samfund
udgør hele forbruget af samfundsmæssigt arbejde til fremstillin
gen af et bestemt produkt de samfundsmæssige produktionsom
kostninger. De samfundsmæssige omkostninger ved produktionen
af varer udgør disse varers værdi. Omkostningerne ved produk
tionen af produktionsmidler måles også i værdiform, i pengeform.
De samfundsmæssige produktionsomkostninger består af følgende
tre dele: værdien af de forbrugte produktionsmidler, den værdi
af produktet, der er skabt af arbejdet for sig selv, og den værdi
af produktet, der er skabt af arbejdet for samfundet.
De første to dele af de samfundsmæssige produktionsomkost
ninger danner i de socialistiske statsvirksomheder produktionens
selvomkostninger Produktionens selvomkostninger er den del af
de samfundsmæssige produktionsomkostninger, udtrykt i penge,
der dækker virksomhedens udgifter til forbrugte produktionsmid
ler og arbejdsløn. Følgelig afspejler selvomkostningerne fortidigt
arbejde, som er nedlagt i de forbrugte produktionsmidler, og nyt
arbejde, som skaber produktet til sig selv. Selvomkostningerne vi
ser, hvad fremstilling og afsætning af produktionen står den givne
virksomhed i. Beregningen af selvomkostningerne er den vigtigste
betingelse for gennemførelse af den økonomiske drift.
Begrebet selvomkostninger for de socialistiske virksomheders
produkter må ikke sammenblandes med begrebet kapitalistiske

produktionsomkostninger, der angiver forbruget af kapital. Me
dens besparelser i de kapitalistiske produktionsomkostninger sker
ved rovdrift på arbejdskraften og ved forøgelse af udbytningen,
så afspejler en nedsættelse af produktionens selvomkostninger
under socialismen en besparelse i samfundsmæssigt arbejde i hele
samfundets interesse.
I praksis består produkternes selvomkostninger, i overensstem
melse med den økonomiske drifts krav, af udgifterne til de i pro
duktionen forbrugte rå-, hjælpe- og brændstoffer, elektrisk energi,
afskrivningstillæg, arbejdernes og funktionærernes lønninger med
socialafgifter og af forskellige pengeudgifter til administrative
formål. Virksomhedernes socialafgifter er den del af produktet
til samfundet, som bliver stillet til rådighed for socialforsikrin
gens organer, udtrykt i penge.
Der findes lo former for industriprodukternes selvomkostninger: fabrik
kens eller værkets selvomkostninger og de fulde (såkaldte kommercielle) selv
omkostninger. Fabrikkens eller værkets selvomkostninger omfatter virksom
hedens udgifter i forbindelse med produkternes frembringelse. De fulde selv
omkostninger består af fabrikkens eller værkets selvomkostninger og af ud
gifter i forbindelse med produktionens afsætning (opretholdelse af afsæt
ningskontorer, depoter og betaling af transporten samt trusternes og kombinaternes administrative driftsudgifter).
I 1953 faldt omkring % af industriprodukternes selvomkostninger i USSR
på materialeudgifter (udgifter til råstoffer, brændsel, elektrisk energi, afskriv
ninger o. s. v.) og omkring
på arbejdslønninger.

Produktionens selvomkostninger er det vigtigste generelle ud
tryk for kvaliteten af virksomhedens samlede arbejde. 1 produk
tionens selvomkostninger får virksomhedens samlede produk
tions-, forsynings- og afsætningsmæssige arbejde udtryk. Jo lavere
selvomkostningerne er under forudsætning af, at planen er op
fyldt, hvad angår produktionens størrelse og passende kvalitet,
desto højere niveau ligger virksomhedens økonomiske arbejde på.
Staten fastsætter planmæssigt og systematisk opgaverne for ned
sættelse af produktionens selvomkostninger, idet den går ud fra
progressive normer for forbrug af arbejde og udnyttelse af pro
duktionsmidler.
Produktionens selvomkostninger nedsættes som resultat af arbejdsproduktivitetens vækst, de faste og flydende fonds’ rationelle
udnyttelse, fremskyndelse af midlernes omløb og indskrænkning
af udgifterne til opretholdelse af forvaltningsapparatet. Massernes
aktive deltagelse i gennemførelsen af spareregimet har enorm be
tydning for selvomkostningernes nedsættelse. Selvomkostninger

nes nedsættelse betyder, at der spares nutidigt og fortidigt arbejde,
og fører til akkumulationens vækst og er en af de centrale op' gaver for den socialistiske økonomis ledelse.
Produktionens selvonikostninger i USSRs statsindustri sænkes systematisk.
Således faldt produktionens selvonikostninger i sammenligning med det fore
gående Ar: i 1948 med 8,6 pel., i 1949 med 7, i 1950 med mere end 5, i 1951
ligeledes med mere end 5 pet. I 1952 udgjorde nedsættelsen af selvomkost
ningerne med hensyntagen til prisnedsættelsen på råstoffer, materialer,
brændsel og tarifferne for el- og varmeenergi og godstransport mere end
8 pct. og i 1953 mere end 5 pct.

Statsvirksomhedernes nettoindkomst. Statens centrale netto
indkomst. Det produkt til samfundet, der er skabt af de beskæf
tigedes arbejde i den socialistiske produktion, udgør samfundets
nettoindkomst. I statssektoren optræder hele nettoindkomsten i
pengeform og udgør forskellen mellem produktets samfundsmæs
sige produktionsomkostninger eller varens værdi og dens selv
onikostninger. Nettoindkomsten i statssektoren er hele folkets
ejendom og antager to hovedformer: statsvirksomhedens netto
indkomst og statens centrale nettoindkomst.
Statsvirksomhedens nettoindkomst er den del af produktet til
samfundet, der forbliver på den givne virksomhed og akkumuleres
i pengeform. Statens centrale nettoindkomst er den del af produk
tet til samfundet, der inddrages fra virksomheden og koncentreres
i pengeform i statens hænder til dækning af hele samfundets
behov.
Nødvendigheden af disse to former for nettoindkomst er på den
ene side betinget af den økonomiske drifts principper og på den
anden side af den socialistiske økonomis behov for centralisation
af en betydelig del af nettoindkomsten. Herigennem sikrer den
socialistiske stat, at de beskæftigede er interesseret i at hæve
den enkelte virksomheds rentabilitet og i at tilfredsstille hele sam
fundets behov.
1 økonomisk dagligtale kaldes statsvirksomhedernes nettoind
komst »profit«1). Imidlertid er betingelserne for eksistensen af det
økonomiske begreb profit fuldstændig forsvundet i det socialisti
ske samfund, eftersom profitten afspejler det kapitalistiske ud
bytningsforhold. Derfor er statsvirksomhedernes nettoindkomst
i sit væsen ikke profit. Statsvirksomhedens nettoindkomst er for
skellen mellem pengeindtægten ved afsætning af den givne virk
somheds produktion tjl priser, som staten har fastsat, og denne
produktions selvomkostninger. Størrelsen af virksomhedens netto
1) På russisk anvendes for »profit« et ord, der svarer til »vinding«. — О. Л.

indkomst afhænger af produktions- og afsætningsplanens opfyl
delse og af, om planen for selvomkostningernes nedsættelse er
gennemført. Selvomkostningerne og virksomhedens nettoind
komst er snævert forbundet med hinanden: en nedsættelse af
selvomkostningerne forøger virksomhedens nettoindkomst.
Virksomhedernes nettoindkomst anvendes planmæssigt af sta
ten: en del af den går lil produktionens udvidelse pa den givne
virksomhed eller i den givne branche (til kapitalinvestering og
forøgelse af egne omløbsmidler), en anden del danner direktorfoiulen til materiel opmuntring af virksomhedens beskæftigede og
til andre formal. Den del af virksomhedens nettoindkomst, der
bliver tilbage efter dækning af de nævnte behov, inddrages i
statsbudgettet i form af de såkaldte overførsler af profit.
Til direktørfonden overføres fra 1 ti) 5 pct. nf summen af virksomhedens
planlagte nettoindkomst, alt efter de forskellige produktionsgrenes betyd
ning. antallet af beskæftigede og nettoindkomstens storrelse. Eor at anspore
fil overopfyldelse af planen for akkumulation af nettoindkomst er det fastsat,
at der af den nettoindkomst, der nås ud over planen, overfores 15—45 pct.
til direktorfonden.
Disse overførsler kan ske. hvis virksomheden opfylder statsplanen for
vareproduktionen i det fastsatte assortiment og opgaverne for selvomkost
ningernes nedsættelse samt planen for akkumulation af nettoindkomst. Halv
delen af direktørfondens midler går til drift af børneinstitutioner, til indret
ning af feriebjem. sanatorier, kantiner og klubber, til betaling af rejse og
ophold på feriehjem og sanntorier. til udbetaling af individuelle præmier til
arbejdere, ingeniører, tekniske medarbejdere og funktionærer og også til
at yde dem engangshjælp. Den anden halvdel anvendes til udvidelse af pro
duktionen samt til livggeri og reparation af virksomhedens boligbestand.
Virksomhedernes nettoindkomst forøges stadig som folge af produktionens
uafbrudte og hurtige vækst, arbejdsproduktivitetens stigning og selvomkost
ningernes nedsættelse. Den samlede sum af virksomhedernes og de økonomi
ske organisationers nettoindkomster (profit) udgjorde i 1932 i USSR 6,6 mil
liarder rubler, i 1946 31,8 milliarder og i 1953 89,8 milliarder.

Størrelsen af statsvirksomhedens nettoindkomst afhænger di
rekte af virksomhedens eget arbejde, af hvor meget den formind
sker selvomkostningerne pr. styk, og af hvordan den opfylder
produktions- og afsætningsplanen. Væksten i virksomhedens net
toindkomst gør det muligt at forøge overførslerne til direktør
fonden og sikrer omløbsmidlernes og kapitalinvesteringernes
vækst. Statsvirksomhedens nettoindkomst er derfor uløseligt for
bundet med økonomisk drift og er en direkte spore til at forbedre
kvaliteten af virksomhedens arbejde.
Den socialistiske stat planlægger niveauet for virksomhedernes
nettoindkomst, fastsætter rentabilitetsraten (rentabilitetsniveauet)

for de enkelte varer og virksomheder. Virksomhedens rentabilitetsrate er forholdet mellem virksomhedens nettoindkomst og den
' til afsætning bestemte produktions fulde selvomkostninger, ud
trykt i procent.
En socialistisk virksomheds rentabilitetsrate er principielt for
skellig fra profitraten under kapitalismen. I den socialistiske øko
nomi virker loven om den gennemsnitlige profitrate og produk
tionsprisen ikke. Bentabililetsraten fastsættes her af staten ikke
med henblik pa al udligne nettoindkomsten mellem virksomhe
derne, men dels ud fra virksomhedens konkrete arbejdsbetingel
ser med hensyntagen til dens interesse i at opnå en nettoindkomst,
og dels for at sikre rubelkontrollen med virksomhedens aktivitet.
Med dette formål fastsættes der for virksomheden en sådan ren
tabilitetsrate, som ikke tillader den at foretage overflødig akku
mulation af pengemidler, og som stadig ansporer virksomheden
til al styrke den økonomiske drift og sænke produktionens selv
omkostninger. Eftersom nettoindkomsten er en del af prisen, kan
en overdreven forøgelse af rentabilitetsraten være en hindring for
prisnedsættelse. På den måde er enhver statsvirksomhed i over
ensstemmelse med den økonomiske drifts principper interesseret
i al erhverve en nettoindkomst, og denne omstændighed ansporer
til at udvikle produktionen og sænke produktionens selvomkost
ninger.
Hovedparten af statens centrale nettoindkomst optræder for
tiden i form af den såkaldte »omsætningsskat«. Omsætningsskat
ten står ikke til rådighed for virksomheden, men indgår straks
efter produkternes afsætning fuldt ud i statsbudgettet. Omsæt
ningsskatten indgår i engrosprisen med en størrelse, der på for
hånd er fastsat af staten. På grund af dette afhænger størrelsen
af den for hver periode fastsatte omsætningsskat, der palægges
hver produktenhed, til forskel fra virksomhedernes nettoindkomst
ikke direkte af, om virksomheden opfylder planen for selvomkostningerne.
Skønt en del af statens centrale nettoindkomst bærer navnet
»omsætningsskat«, er den i sin natur ikke en skat eller et eller
andet fradrag fra de arbejdendes indtægter. Forholdet er det, at
arbejdslønnens størrelse bestemmes af den socialistiske stat ud fra
nødvendigheden af systematisk at hæve dens realniveau, idet sta
ten tagfer hensyn til priserne på forbrugsvarerne, som indbefatter
omsætningsskatten.
Under fordelingsprocessen overgår en del af statsvirksomhe
dernes nettoindkomst til statens centrale nettoindkomst i form af

overførsler af profitter, socialafgifter til socialforsikringens behov
o. s. v. Desuden indgår en del af de kooperative virksomheders
og kolhozernes nettoindkomst i statens centrale nettoindkomst.
Industriprodukternes pris. Selvomkostningerne, virksomhe
dens nettoindkomst og en del af statens centrale nettoindkomst i
form af den såkaldte omsætningsskat indgår i industriproduk
ternes pris.
1 statsindustrien i USSR findes to grundlæggende prisformer:
fabriks- eller værkspris (den såkaldte virksomhedspris) og indu
striens engrospris. Fabriks- eller vcerksprisen på industriproduk
ter er lig med produktionens planlagte selvomkostninger plus
virksomhedens nettoindkomst. På denne måde sikrer fabriks
eller værksprisen virksomheden, at dens planudgifter dækkes, og
at den får en nettoindkomst.
Industriens engrospris omfatter fabriks- eller værksprisen og
den del af statens centrale nettoindkomst, som optræder i form
af »omsætningsskat«.
Samfundets nettoindkomst skabes i alle produktionsgrene. Men
gennem prismekanismen indgår omsætningsskatten til staten for
trinsvis fra de grene af økonomien, der fremstiller forbrugsvarer.
Priserne på produkterne i de grene, der fremstiller produktions
midler, indeholder derimod som regel ikke omsætningsskat. En
del af den nettoindkomst, der skabes i sværindustrien, realiseres
i letindustrien og i andre grene, der fremstiller masseforbrugs
varer. Dette sikrer et forholdsvis lavt prisniveau for produktions
midler, der anvendes såvel i industrien som i landbruget, frem
mer en forøgelse af produktionens mekaniseringstempo og fører
sluttelig til vækst i produktionen og nedsættelse af forbrugsgen
standenes selvomkostninger.
Den socialistiske stat gennemfører konsekvent en systematisk
nedsættelse af industriprodukternes selvomkostninger og på delte
grundlag en nedsættelse af priserne pa industrivarerne.
Nedsættelse af engrospriserne på industriprodukter fører til
skærpelse af rubelkontrollen med virksomhedernes arbejde. Ved
at sænke engrospriserne tvinger staten virksomhedernes ledere til
at formindske udgifterne for at sikre produktionens rentabilitet,
til at forbedre arbejdets organisation, opdage og anvende skjulte
økonomiske reserver. På denne måde styrker en nedsættelse af
engrospriserne den økonomiske drift, forstærker spareregimet og
skaber det materielle grundlag for en nedsættelse af detailprisernt.

SAMMENFATNING
1. Socialismen sikrer en for kapitalismen uopnåelig bespa
relse i alle produktionsressourcer, hvilket i sidste instans går
ud på en stadig voksende arbejdstidsbesparelse, d. v. s. en
besparelse i nutidigt og fortidigt arbejde. Spareregimet er en
metode for socialistisk økonomisk ledelse, som består i en
spareindstilling til den samfundsmæssige ejendom, rationel
anvendelse af arbejde, materialer og pengemidler, og i fjer
nelse af uøkonomiske forhold.
2. Økonomisk drift er en metode for planmæssig ledelse
af økonomien i de socialistiske statsvirksomheder, som kræ
ver, at produktionsforbruget og produktionsresultaterne sam
menlignes i pengeform, at de opståede udgifter dækkes med
egne midler, og at produktionens rentabilitet sikres. Økono
misk drift forudsætter virksomhedens økonomisk-operative
selvstændighed, dens ansvar for økonomisk anvendelse af de
midler, der er til dens rådighed, og materiel interesse i de
bedst mulige arbejdsresultater.
3. De socialistiske statsvirksomheders produktionsfonds
deles i faste og flydende fonds. De flydende fonds og de
fonds, der befinder sig i omsætningen, udgør virksomhedens
omløbsmidler. Det socialistiske økonomiske system sikrer
muligheden for en mere fuldstændig og formålstjenlig an
vendelse af de faste fonds og omløbsmidlerne.
■i. Produkternes selvom kost ni nger er den del af de sam
fundsmæssige produktionsomkostninger, udtrykt i penge
form, som dækker virksomhedens forbrug af produktions
midler og arbejdslønnen. Produkternes selvomkostninyer er
den vigtigste talstørrelse for kvaliteten af virksomhedens ar
bejde. Staten fastsætter industriprodukternes pris og anven
der prisen til at styrke den økonomiske drift. Den systema
tiske nedsættelse af selvomkostningerne og priserne er et af
de vigtigste grundlæggende principper for den socialistiske
økonomi; det opstår af de krav, som socialismens økonomiske
grundlov stiller.
5. Produktet af arbejdet for samfundet udgør det sociali
stiske samfunds nettoindkomst. Nettoindkomsten i den stats
lige‘produktionssektor optræder i to hovedformer: i form af
statsvirksomhedernes nettoindkomst og i form af statens cen
trale nettoindkomst. Statsvirksomhedens nettoindkomst er
den del af produktet til samfundet, der forbliver i den givne

virksomhed og akkumuleres i pengeform. Statens centrale
nettoindkomst er pengeudtrykket for den del af produktet til
samfundet, som inddrages hos virksomhederne og koncentre
res i statens hænder til dækning af samfundets behov. En
sadan opdeling af samfundets nettoindkomst er betinget dels
af nodvendigheden af den økonomiske drift og dels af den
centrale anvendelse af en betydelig del af samfundets netto
indkomst.

34. KAPITEL

Landbrugets socialistiske system
Landbrugets socialistiske systems plads og rolle i folkehus
holdningen. Landbrugets socialistiske system er baseret på stats
eje (folkeeje) og kooperations- og kolhoz-eje af produktionsmid
lerne. Det omfatter kolhozer, maskin- og traktorstationer og stats
brug.
Det socialistiske landbrug spiller en vigtig rolle ved løsningen
af den hovedopgave, som den socialistiske produktion er under
ordnet — sikring af den maksimale tilfredsstillelse af hele sam
fundets stadigt voksende materielle og kulturelle behov. Det er
levnedsmiddelbasis for befolkningens forsyning med næringsmid
ler og rdstofbasis for letindustrien og næringsmiddelindustrien, der
producerer forbrugsgenstande til befolkningen.
Industrien indtager den førende stilling i forhold til landbruget,
og landbruget forsyner industrien med råstoffer og levnedsmidler.
»Det socialistiske samfund er et produktions- og forbrugsfælles
skab mellem industriens og landbrugets beskæftigede. Hvis indu
strien i dette fællesskab ikke er forbundet med landbruget, som
leverer den råstoffer og levnedsmidler og aftager industriens pro
dukter, hvis industri og landbrug altså ikke udgør en sluttet sam
fundsøkonomisk helhed, opstår der ingen socialisme på dette
grundlag.«1)
!) J. V. Stalin, Spørgsmål og svar, se Værker, bd. 7, s. 171, Forlaget Tiden,
1954.

Det højtmekaniserede storlandbrug er i høj grad afhængigt af
industrien, der producerer traktorer, mejetærskere og andre land
brugsmaskiner og reservedele, brændstof, kunstgødning, kemiske
præparater til skadedyrsbekæmpelse i landbruget o. s. v. Det so
cialistiske landbrugs stadige fremgang kan alene sikres pa grund
lag af en hurtig vækst i fremstillingen af de produktionsmidler,
der leveres landbruget af den socialistiske industri.
Samtidig afhænger udviklingen af industrien og andre grene af
folkehusholdningen af en stadig og hurtig fremgang i landbrugs
produktionen. Forøgelsen af folkets velstand og stigningen i by
befolkningens størrelse kræver en forøgelse af produktionen af
korn, kød, mælk, kartofler, grønsager og andre landbrugsproduk
ter. En forøget produktion af industrivarer er kun mulig pa
grundlag af en stigende produktion af landbrugets råstoffer: bom
uld, hør, uld, sukkerroer, olieplanter o. s. v. til letindustriens og
levnedsmiddelindustriens grene.
Landbrugets socialistiske system sikrer en uafbrudt stigning
i landbrugsproduktionens produktivitet og en forøgelse af dens
vareleveringsdygtighed. Arbejdsproduktiviteten i det socialistiske
landbrug er næsten tre gange sa stor som arbejdsproduktiviteten i
landbruget før revolutionen, hvilket vidner om de store fortrin,
som kolhozernes og statsbrugenes produktionsmåde indebærer.
Landbrugets vareafsætning steg fra 1926-27 til 1952-53 for følgende
varer: korn fra 10,3 til 40,4 millioner tons, kartofler fra 3 til 12,5 millioner
tons, kød (levende vægt) fra 2,4 til 5 millioner tons, mælk fra 4,3 til 13,2
millioner tons. Store resultater er opnået i produktionen af bomuld, sukker
roer og visse andre industriplanter.

Det niveau, som landbrugsproduktionen i USSR har nået, til
fredsstiller endnu ikke befolkningens stadigt voksende behov for
næringsmidler og letindustriens behov for landbrugets rastoffer.
Dette niveau svarer ikke til landbrugets høje stade med hensyn
til teknisk udstyr og til de muligheder, der findes i det socialistiske
landbrugssystem.
Det kommunistiske parti og sovjetstaten har konsekvent gen
nemført en kurs, der sigter mod en alsidig udvikling af sværindu
strien som en nødvendig forudsætning for en vellykket udvikling
af alle folkehusholdningens produktionsgrene. De afgørende mid
ler og de bedste kadrer var sat ind pa løsningen af denne primære
samfundsøkonomiske opgave. Som følge heraf var det ikke muligt
at sikre en udvikling i hastigt tempo af såvel sværindustrien som
landbruget på samme tid. Derfor opstod der et vist misforhold

mellem industri og landbrug. Landbruget sakkede bagud for in
dustrien. Særligt langt bagefter var kornavlen, husdyrbruget og
produktionen af kartofler og grønsager.
De store resultater, der var nået ved udviklingen af sværindu
strien, tillod det kommunistiske parti og sovjet regeringen i 1953
■—54 at skride til iværksættelse af et bredt anlagt program for en
kraftig fremgang i alle landbrugsproduktionens grene.
»Den væsentligste og vigtigste samfundsøkonomiske opgave i
den nuværende etape består i, at der, samtidig med at sværindu
strien også fortsat udvikles på enhver made, hidføres en kraftig
fremgang i alle grene af landbruget, at hele befolkningens forsy
ning med levnedsmiddelprodukter forøges meget stærkt i løbet
af to—tre år, og at kolhozbønderne som helhed samtidig sikres et
højere materielt velstandsniveau.«*1)
For at sikre alle befolkningens behov for forskellige nærings
midler og mivikle de forskellige grene af letindustrien over en
bred front er det ikke blot nødvendigt hurtigt at forøge landbrugs
produktionen som helhed, men også at forbedre dens struktur (for
øge husdyrbrugets og de forædlede afgrøders andel o. s. v.).
I den forbindelse har en forøgelse af kornproduktionen særlig
stør betydning. Kornavlen er grundlaget for hele landbrugspro
duktionen. For på kortest mulig tid at løse husdyrproblemet er
det nødvendigt at sikre hele kvægbestanden foderkorn: majs, byg
og havre. En udvidelse af produktionen af bomuld, hør, sukker
roer, solsikker og andre industriplanter kræver, at de mennesker,
der er beskæftiget ved produktionen af disse afgrøder, bliver for
synet med brød. Udviklingen af alle landbrugets grene afhænger
saledes på den ene eller den anden måde af en fremgang i korn
produktionen.
Opnåelsen af et højt niveau for landbrugsproduktionen forud
sætter en alsidig udvikling af husdyrbruget, der spiller en stor
rolle ved udvidelsen af folkets forbrug. Kød, fedtstoffer, mælk
og mælkeprodukter spiller en større rolle i forbruget, jo større fol
kets velstand bliver. Derfor er det hurtigst mulige opsving i hus
dyrbruget af vital betydning for en forbedring af forbrugets sam
mensætning. llovedmidlet til løsning af husdyrproblemet er og
bliver en udvidelse af det fællesdrevne husdyrbrug i kolhozerne
og i statsbrugene: dette betyder skabelse af en solid foderbasis,
gode stalde til kvæget, omfattende mekanisering af arbejdet i hus
1) N. S. Hrustjov, Om foranstaltninger til yderligere udvikling af landbruget
i USSR, Beretning på SUKP's centralkomitémøde 3. september 1953, se
>For varig fred og folkedemokrati« 25. september 1953.

dyrbruget, kvalitativ forbedring af kvæget, opdræt af nye, yde
dygtige kvægracer, for at kvægbestanden på dette grundlag kan
> øges og bestandens ydeevne samtidig forhøjes.
En alsidig tilfredsstillelse af befolkningens behov for levneds
midler og en forbedring af ernæringens sammensætning kræver
fortsat udvikling også af alle andre grene af landbruget: kartoffel
dyrkning, grønsagsdyrkning, frugtavl, vinavl o. s. v. Det sociali
stiske landbrug råder over store og langt fra udnyttede mulig
heder for på kort tid at skabe overflod af landbrugsprodukter
i landet.
En af de vigtigste betingelser for fremgang i alle landbrugs
produktionens grene er, at jorden, hovedproduktionsmidlet i land
bruget, udnyttes så fuldstændigt og alsidigt som muligt. Nar jorden
er privatejendom, skal bonden i årenes løb spare penge op og på
drage sig gæld for at kunne købe en stump jord. Kolhozerne og
statsbrugene, der er oprettet på nationaliseret jord, er fritaget for
nødvendigheden af uproduktivt at skulle bruge penge til køb og
forpagtning af jord. Den jord, som kolhozerne anvender, er sikret
dem til vederlagsfri anvendelse på ubegrænset tid. Kolhozerne
råder taktisk over denne jord som deres ejendom, alene med den
indskrænkning, at de ikke kan sælge eller bortforpagte den. Sam
fundsejet af jorden er en vigtig faktor til billiggørelse af produk
tionen af landbrugsprodukter og uafbrudt forbedring af de sovjeti
ske bønders materielle stilling.
I Rusland før revolutionen ejede fattig- og middelbonderne ca. 135 millio
ner ha landbrugsjord. Som følge af den socialistiske Oktoberrevolution og
kolhozsystemets sejr rådede kolhozbonderne allerede i 1937 over mere end
370 millioner ha landbrugsjord, d. v. s. næsten tre gange så meget. 1 øjeblikket
råder kolhozbonderne over 397 millioner ha landbrugsjord, når kolhozerne
i de vestlige områder af den ukrainske og den hviderussiske sovjetrepublik
og i de vestlige rayoner af den moldauiske sovjetrepublik og i de baltiske
sovjetrepublikker medregnes, og det samlede areal bliver 578 millioner ha
jord, når medtages skove og andre jorder, der hidtil ikke er udnyttet af land
bruget og som er tildelt kolhozerne til evig benyttelse. Herudover har kol
hozerne 180 millioner ha af statens jordfond og skovfond, hvoraf 06 millioner
ha udgør landbrugsjord, til vederlagsfri anvendelse på lang tid.
Statsbrugene har ca. 70 millioner ha landbrugsjord; virksomheder og
institutioner, der driver landbrug ved siden af, og andre, der anvender jord,
råder over mere end 19 millioner ha jord.

Kolhozerne og statsbrugene har store reserver af uudnyttede,
frugtbare, nye og heitliggende jorder. Opdyrkningen uf disse jor
der åbner mulighed for på meget kort lid at forøge produktionen
af landbrugsprodukter betydeligt.

Den samfundsøkonomiske nødvendighed af at forøge produk
tionen af korn og andre landbrugsprodukter krævede en gennem
førelse af store fællesstatslige arbejder for at opdyrke landets jord
rigdomme så fuldstændigt som muligt. I overensstemmelse med
de beslutninger, der blev truffet af SUKP’s centralkomitémøde i
februar-marts 1954: »Om fortsat forøgelse af kornproduktionen i
landet og om opdyrkning af nye og henliggende jorder«, og de
følgende beslutninger truffet af det kommunistiske parti og sovjet
staten, er der vedtaget et storslået program for opdyrkning af nye
og henliggende jorder, hovedsagelig i landets østlige områder, så
ledes at det areal, der på de nyindvundne jorder er tilsået med
korn eller andre landbrugskulturer, skal nå op på 28—30 millio
ner ha i 1956. En vellykket gennemførelse af denne tolkeopgave
gjorde det muligt allerede i 1954 at inddrage mere end 17 millioner
ha meget frugtbare, nye og henliggende jorder under kolhozer og
statsbrug.
Store jordarealer, koncentreret pa de enkelte kolhozer og stats
brug, muliggør den mest produktive udnyttelse af traktorer, meje
tærskere og andre komplicerede landbrugsmaskiner, muliggør
indførelse af rigtige sædskifter, gennemførelse af en rationel ud
nyttelse af jorden, anlæg af overrislings- og udtørringskanaler,
skovplantning o. s. v. Som Marx skrev, forbedres jorden stadig,
hvis man behandler den rigtigt. Det socialistiske samfund byder
alle muligheder for at skabe et rationelt landbrugssystem, der
sikrer en systematisk forbedring af jordens frugtbarhed og den
største produktivitet i landbrugsproduktionen.
El rationelt landbrugssystem forudsætter landbrugets intensi
vering. Intensivering af landbruget betyder yderligere investering
af produktionsmidler på et givet jordstykke og forbedring af
driftsmetoderne for at opnå den maksimale produktmængde pr.
ha landbrugsjord. Intensivering forudsætter anvendelse af kunst
gødning og staldgødning, opdræt af ydedygtige kvægracer, ind
førelse af landbrugets og husdyrbrugets nyeste videnskabelige
resultater i produktionen o. s. v. For at skabe rigelighed af land
brugsprodukter kræves der en alsidig forøgelse af høstudbyttet af
alle landbrugskulturer, en forøgelse af kvægbestanden og en sam
tidig forhøjelse af dens ydeevne. Dette er hovedlinien for det
socialistiske landbrugs udvikling.
Det er kun muligt at forøge landbrugskulturernes høstudbytte
ved at anvende et helt kompleks af foranstaltninger på agerbru
gets område, der tager hensyn til de betingelser og krav, der stilles
ved dyrkningen af hver enkelt kultur, til jordbundsforhold og kli

matiske træk i liver enkelt zone af landet. En skematisk anvendelse
af de samme agerbrugsmetoder overalt kan kun hæmme produk
tivkræfternes udvikling i landbruget.
- Centralkomitémødet i Sl'KP i februar marts 1954 fordømte den praksis,
der var blevet tilladt i planlægningen, at der overalt, uden hensyntagen til
de enkelte egnes karakteristiske træk, skematisk blev anvendt græs-sædskifter,
hvad der førte til, at kornarealerne blev formindsket og erstattet med fler
årige græsarealer, der giver lavt høstudbytte i hel- eller halvtørre egne. En
sådan planlægningspraksis har medført store tab for udviklingen af landets
kornavl og forringet husdyrbrugets foderbasis. Indførelse af rigtige sædskifter
er en forudsætning for at opnå den største produktmængde pr. arealenhed.
Dette kræver, at de bedste grøntgødningsplanter anvendes før såningen af de
vigtigste kulturer (f. eks. kløver før hør, lucerne før bomuld o. s. v.), og
at der fremskaffes et udvalg af kulturer og sorter, som er de mest udbytte
givende under den pågældende egns betingelser.

Det vigtigste økonomiske måltal for resultaterne af de sociali
stiske landbrugsbedrifters arbejde er den største opnåede produkt
mængde pr. 100 ha landbrugsjord (agre, enge og græsgange) med
den mindste arbejdsindsats pr. produceret enhed. Dette kræver
udvikling af en alsidig drift med hensyntagen til hver egns øko
nomiske betingelser og naturforhold. At nå den største produkt
mængde pr. ha landbrugsjord for de forskellige landbrugsproduk
ter er grundlaget for det socialistiske landbrugs planlægning.
Omraderne og egnenes specialisering med hensyn til kulturer
og produktionsgrene betyder et fremskridt for landbrugets ud
vikling. Specialisering forudsætter for det første den mest fuld
komne udnyttelse af hvert områdes og hver egns konkrete for
hold til en planmæssig produktion af et bestemt samfundsnødvendigt produkt (f. eks. bomuld i de centralasiatiske sovjetrepu
blikker), for det andet den rigtige kombination af hoved- og
bigrene, først og fremmest af agerbrug og husdyrbrug, af korn,
industriplanter, foderplanter og grønsager. De enkelte områders
og egnes specialisering med hensyn til kulturer og produktions
grene skal sikre landets befolkning rigelig forsyning med de for
skellige produkter af høj kvalitet, der er produceret under de
gunstigste betingelser, d. v. s. med det mindste forbrug af produk
tionsmidler og arbejdskraft pr. produceret enhed.

Maskin- og traktorstationerne — den industrielle basis for
kolhozproduktionen. Kolhozerne betjenes af statens maskin- og
traktorstationer (MTS), hvori de vigtigste af landbrugets produk
tionsredskaber er samlet.
Denne koncentration af de vigtigste landbrugsredskaber i sta-

tens hand er et meget stort fortrin ved kolhozsystemet. Landbrugs
teknikken forbedres uafbrudt. Ellers ville det socialistiske land
brugs fremadskriden være utænkelig. Konstruktionen af talrige
stadigt forbedrede maskiner kræver meget store kapitalinveste
ringer, som først betaler sig efter en arrække. Sovjetstaten investe
rer i landbruget betydelige og stadigt voksende midler, som ville
være uoverkommelige for de enkelte, selv for de største landbrugs
virksomheder.
Alene i 1953 udgjorde udgifterne fra statsbudgettet og andre statsmidler til
landbrugets udvikling 52 milliarder rubler. I 1954 forøgedes disse udgifter til
74,4 milliarder rubler. Af budgetbevillingerne udgjorde udgifterne til fortsat
styrkelse af maskin- og traktorstationerne 30,8 milliarder rubler.

Maskin- og traktorstationerne er den industrielle, materielle og
tekniske basis for kolhozproduktionen og er den afgørende kraft
i dennes udvikling; de er de vigtigste støttepunkter for den socia
listiske stats ledelse af kolhozerne. Gennem MTS realiseres et
produktionssamvirke mellem industri og landbrug. Forbindelserne
mellem maskin- og traktorstationerne og kolhozerne er udtryk for
de socialistiske produktionsforhold mellem arbejderklassen og
kolhozbonderne.
Ved hjælp af MTS foregar udviklingen af kolhozerne med den
højeste teknik som grundlag. Et højt mekaniseringsniveau i kol
hozproduktionen er grundlaget for en forøgelse af arbejdsproduk
tiviteten i kolhozerne. Mekaniseringen har lettet kolhozbøndernes
arbejde enormt og gjort det muligt at udfore landbrugsarbejderne
inden for de af videnskaben fastsatte frister og at anvende de nye
ste fremskridt med hensyn til dyrkningsmetoder. En udstrakt an
vendelse af MTS’s maskiner i kolhozproduktionen betyder en stor
besparelse i arbejdsindsats ved fremstillingen af landbrugspro
dukter.
Maskin- og traktorstationerne rådede i begyndelsen af 1953 over 80 pct.
af den samlede drivkraft (ink), elektriske motorer), der befandt sig på MTS
og kolhozerne. Over 80 pct. af kolhozernes vigtigste markarbejder, herunder
næsten al pløjning, blev i 1953 udført af MTS. Det arbejde, der blev udført
af MTS i 1953 ved hjælp af traktorer og mejetærskere, beslaglagde 21.9
millioner helårsarlæjdere mindre end det tilsvarende arbejde ville have kræ
vet under enkellbiug.

I begyndelsen af deres virksomhed hjalp maskin- og traktor
stationerne fortrinsvis til ved kolhozernes korndyrkning. Derpå
begyndte de efterhånden at omfatte alle sider af kolhozproduk
tionen: dyrkning af industriplanter, husdyrbrug og dettes foder

basis, kartoffel- og grønsagsdyrkning. Der er skabt el vidt for
grenet net af specialiserede maskin- og traktorslat ioner, tilpasset
kolhozernes produktionsgrene i landets enkelte egne.
»Maskin- og traktorstationernes vigtigste opgave er en alsidig
forøgelse af alle landbrugskulturers hostudbytte i kolhozerne, en
sikring af den fællesejede kvægbestands vækst med samtidig for
øgelse af dens ydeevne, en forøgelse af bruttoproduktionen og
vareproduktionen i agerbruget og husdyrbruget i de betjente kol
hozer.«1)
Den vigtigste betingelse for losning af denne opgave er fuld
førelsen af en alsidig mekanisering af alle grene af kolhozproduktionen: kornavlen, avlen af industri- og foderplanter, kartoffelog grønsagsdyrkningen og af den arbejdskrævende pasning af
kolhozernes besætninger. Den socialistiske industri er i stand til
at sikre landbruget alle mulige landbrugsmaskiner af nyeste kon
struktion. På maskin- og traktorstationerne og de specialiserede
stationer er der skabt kvalificerede mekaniseringskadrer af faste
funktionærer: traktorførere, traktor-brigadeformænd, mejetærske
førere og personel til betjening af andre komplicerede landbrugs
maskiner. Dette muliggør den mest fuldstændige og produktive
anvendelse af det righoldige og komplicerede landbrugstekniske
udstyr.
Som statslige storvirksomheder af industriel type har maskinog traktorstationerne under deres betjening af kolhozerne til op
gave at fremme en høj agerbrugskultur og organisere kolhozproduktionen. Gennem maskin- og traktorstationerne udøver sovjet
slaten sin ledende rolle i den organisatoriske og økonomiske styr
kelse af kolhozerne. MTS betjener kolhozerne i deres agerbrug
og husdyrbrug, yder dem bistand til planlægningen af fællesdrif
ten ved den rigtige organisation af arbejdet, ved uddannelse af
kadrer og i det økonomiske, politiske og kulturelle liv i de sovjeti
ske landsbyer. Dette kræver en kvalificeret ledelse, kyndighed i
at lede driften ud fra den moderne agerbrugs- og husdyrbrugs
videnskabs resultater, sammenfatning og indførelse i produktionen
af de erfaringer, som foregangsmændene i det socialistiske land
brug har høstet. Til løsning af disse opgaver råder MTS over
leder-, ingeniør- og teknikerkadrer med høj uddannelse, højt kva
lificerede landbrugsspecialister, agerbrugs- og husdyrbrugskon
sulenter, ,der til stadighed arbejder i kolhozerne.
»Om foranstaltninger til yderligere udvikling af landbruget i USSR«, fra
SUKP's centralkomitémøde 7. september 1953 efter N. S. Hrustjovs beret
ning, se »For varig fred og folkedemokrati« 18. september 1953.

Indtil 1953 blev det rige og komplicerede tekniske udstyr, der findes i MTS,
i sæsonen betjent af kolhozmedlemmer, som kolhozerne kun stillede til
rådighed for MTS i den tid, markarbejdet stod på. I overensstemmelse med
de beslutninger, der blev truffet på SUKP’s centralkomitémøde i september
1953, blev der pa maskin- og traktorstationerne skabt faste mekaniserings
kadrer: lil MTS's slab hører der nu ca. 1.250.000 faste arbejdere, herunder
870.000 traktorførere, 187.000 traktor-brigadelormænd med assistenter og
24.000 mekanikere til de komplicerede landbrugsmaskiner. For at uddanne
mekanisk personel til landbruget er der oprettet et net af læreanstalter af
samme type som skolerne for fabriks- og værkstedsoplæring. Mere end 100.000
agerbrugs- og liusdyrbrugskonsulenter er sendt ud til betjening af kolhozerne.

Maskin- og traktorstationerne betjener kolhozerne på grundlag
af indgåede kontrakter, der har lovkraft for begge parter. Det
vigtigste økonomiske måltal for en maskin og traktorstations virk
somhed er den største produktmængde og pengeindkomst pr. 100
hektar landbrugsjord i de kolhozer, der betjenes af den pågæl
dende maskin- og (raktorstation.
I overensstemmelse med de kontrakter, maskin- og traktor
stationerne indgår med kolhozerne, betaler kolhozerne de arbej
der, som maskin- og traktorstationerne udfører, i naturalier, land
brugsprodukter, for nogle arbejders vedkommende dog i penge.
Naturalvederlaget for MTS’s arbejde er en del af kolhozens brutto
produktion, som dækker de omkostninger, maskin- og traktorsta
lionerne bar ved fremstilling af kolhozernes produktion. Natural
vederlaget repræsenterer det fortidige arbejde, der rummes i de af
MTS forbrugte produktionsmidler, og det nyanvendte arbejde, der
er ydet af de beskæftigede på MTS, og som består af arbejde for
sig selv og arbejde for samfundet. De satser for naturalvederlaget,
der gælder for maskin- og traktorstationernes arbejde, er faste
satser, der er differentieret for landets zoner efter de økonomiske
og naturgivne betingelser. Ilvis planerne for landbrugskulturernes
høstudbytte overskrides, får MTS en naturalpræmie, d. v. s. en
bestemt del af det høstudbytte, der nås ud over planen.
Ved nt afsætte de landbrugsprodukter, der kommer fra kolhozerne som
naturalvederlag, får staten de pengemidler, som dækker udgifterne til de af
MTS forbrugte produktionsmidler og til arbejdsløn til de i MTS beskæftigede.
Gennem denne afsætning af landbrugsprodukter, der indgår som natural
vederlag, får staten også en nettoindkomst, som anvendes til udvidelse af de
beståendi- maskin- og traktorstationer og til bygning af nye samt til andre
samfundsbehov.
Fastsættelsen af faste satser for naturalvederlaget skabte de økonomiske
betingelser for, at MTS kunne gå over fra finansiering over statsbudgettet til
økonomisk drift, således at hver maskin og traktorstation indretter sine ud
gifter efter de opnåede indtægter. For at opnå en fortsat fremgang i kolhoz-

produktionen kræves en alvorlig forbedring af MTS's arbejde og en mere
fuldstændig og effektiv udnyttelse af maskinteknikken.

Det princip, at de beskæftigede skal have materiel interesse i
jesultaterne af deres arbejde, gennemføres i MTS i særlige for
mer, der adskiller sig fra de vederlagsformer, der anvendes i
andre statsvirksomheder og i kolhozerne. Traktorbrigadernes faste
arbejdere og sæsonarbejdere modtager deres arbejdsløn i penge
form og naturalform på grundlag af akkordsystemet. Herved be
regnes arbejdslønnen i den tid, markarbejdet står på, efter præ
sterede produktionsnormer og efter gradueringen i normaldage.
Staten udbetaler gennem maskin- og traktorstationerne et garan
teret minimum til traktorbrigadernes faste arbejdere og sæson
arbejdere i penge eller naturalier (korn), og dettes størrelse af
hænger af, om der er sket en opfyldelse eller overskridelse af
planopgaven for landbrugskulturernes høstudbytte i de betjente
kolhozer.
Herudover får traktorbrigadernes arbejdere et vederlag fra den kolhoz, de
arbejder for; dette vederlag ydes for de normaldage, de har præsteret på
kolhozen, og udgor forskellen mellem den faktiske tildeling af korn pr. nor
maldag og det garanterede minimum, ligesom arbejderne får alle andre land
brugsprodukter på lige fod med kolhozmedlemmerne. I den tid, arbejderne
ikke er beskæftiget ved markarbejde, men i reparationsværksteder, ved det
mekaniserede arbejde i staldafdelingerne eller ved byggearbejde i MTS, får
de af MTS udbetalt deres arbejdsløn i penge efter akkordsatser. Ved opfyldel
sen af de fastsatte planer for henholdsvis landbrugskulturernes høstudbytte
og husdyrbrugets produktivitet får landbrugs- og husdyrbrugskonsulenter for
uden den af staten udbetalte arbejdsløn tilskrevet et antal normaldage, der
udgør 10—20 pct. af det antal normaldage, der tilskrives formanden for den
pågældende kolhoz i løbet af året. Det ledende personel i MTS får foruden
deres gage pengepræmier for opfyldelse og overskridelse af produktionspla
nerne og af planerne for naturalvederlag til staten.

Det aflønningssystem, der anvendes for de beskæftigede på
MTS, gør dem materielt interesserede i den bedst mulige anven
delse af landbrugsteknikken og i en stigning i kolhozproduktionen.
Kolhozernes fællesdrift. Kolhozernes produktionsmidler. Nor
maldagen. Kolhozerne, der er fri for at skulle anvende betydelige
pengemidler til køb og forpagtning af jord og også for at skulle
købe de vigtigste produktionsredskaber, har mulighed for at an
vende deres voksende indtægter til udvikling af deres fællesdrift.
Kolhozens fællesdrift er en socialistisk kollektiv økonomi omfat
tende de bønder, der har sluttet sig sammen i et landbrugsartel.
Denne drift er organiseret på statens jord og sker ved hjælp af
den moderne teknik, som er koncentreret i MTS, og som er folke

eje. Artelets produktionsmidler og de i kolhozerne fremstillede
produkter er kooperativ kolhoz-ejendom.
Kolhozens produktionsmidler består hovedsageligt af kvæg, me
get simple maskiner, inventar, driftsbygninger, fro o. s. v. Sva
rende til landbrugsartelets natur som en virksomhed af kooperativ
type indgår de fælles produktionsmidler i kolhozens udelelige fond.
Kolhozens ndelelige fond består af kolhozens arbejdsredskaber,
tra’kdyr og husdyr, bygninger, transportmidler, hjælpevirksom
heder, flerårige tilplantninger, overrislingsanlæg, materialer og
pengemidler til udvikling af fællesdriften. I den udelelige fond
indgår også bygninger med kulturelt og socialt formål (kolhozklubber, læsestuer, børnehaver o. s. v.). Den stadige forøgelse af
de udelelige fonds er den vigtigste betingelse for udviklingen af
kolhozernes fællesdrift og for stigningen i kolhozernes velstand.
Kolhozernes kapitalinvesteringer anvendes til opførelse af driftsbygninger,
staldbygninger, overrislings- og afvandingskanaler og damme, til rydning af
jord, til bygning af egne elektricitetsværker og andre anlæg. Kolhozernes
kapitalinvesteringer i deres fællesdrift ved hjælp af egne midler og kolhozbondernes arbejde (ikke medregnet udgifter til udvidelse af husdyrbestanden)
udgjorde i årene 1946—50 ca. 40 milliarder rubler, i årene 1951—53 36 mil
liarder rubler. 1 årene 1946 50 anvendte kolhozerne til forøgelse af den fæl
lesejede husdyr- og fjerkræbestand mere end 11 milliarder rubler, i årene
1951 53 mere end 5 milliarder rubler.

Som socialistiske storforetagender kræver kolhozerne en plan
mæssig økonomisk ledelse; de kan ikke eksistere og udvikle sig
tilfældigt. Den statslige planlægning leder kolhozernes udvikling
med henblik pa en forøgelse af landbrugskulturernes høstudbytte,
husdyrbestanden og dennes produktivitet og for at få de resultater,
der er opnået af den moderne teknik og den fremskredne viden
skab, indført i landbruget.
Den bedst mulige udnyttelse af planøkonomiens fortrin kræver
en planlægning af kolhozproduktionen, der på den ene side skal
sikre opfyldelse af kolhozernes forpligtelser over for staten med
hensyn til aflevering at de pågældende landbrugsprodukter, og på
den anden side maksimalt skal fremme udviklingen af kolhozernes
aktivitet og initiativ med hensyn til at udvide produktionen af de
kulturer, som kolhozerne har de mest naturlige og økonomiske
betingelser for.
Et af de afgørende økonomiske fortrin ved det kollektive stor
brug er, at det rader over de største muligheder for alsidig drift.
Alsidig drift giver mulighed for at anvende arbejdskraften ra

tionelt i kolhozerne og opnå den storste produktmængde pr. hektar
fællesjord. 1 de kolhozer, der på rette made kombinerer produk
tionen af korn, industriplanter, fodermidler og grønsager samt
husdyrbrug efter de enkelte egnes økonomiske og naturlige for
bold. bliver kolhozbøndernes arbejdskraft i årets løb anvendt
jævnere. Kolhozer med alsidig drift har også mere regelmæssige
indtægter i årets løb, hvilket gør det muligt rettidigt at finansiere
de foranstaltninger, der skal gennemføres i kolhozerne.
Hovedformen for arbejdsorganisation i kolhozerne er den faste
produktionsbrigade, der opstilles af kolhozens ledelse til udførelse
af arbejde i en bestemt gren af fællesdriften.
Produktionsbrigader findes på folgende områder: markarbejde, husdyr
brug. foderfremstilling, gronsagsdyrkning, frugtavl, byggeri m. fl.
Markbrigaden får af kolhozens dyrkede marker tildelt arealer af en stør
relse. der sikrer den mest produktive udnyttelse af traktorer, mejetærskere
og andre af MTS's maskiner ved udførelsen af alle landbrugsarbejder. Enhver
markbrigade får tildelt trækdyr, det nødvendige landbrugsinventar og drifts
bygninger. Inden for markbrigaden skabes sjak for mere produktivt at kunne
udnytte den manuelle arbejdskraft ved dyrkning af arbejdskrævende land
brugskulturer. Sjakkene er direkte undergivet markbrigadens formand. SUKP's
centralkomitémøde i juni 195-1 fandt det nødvendigt at styrke produktions
brigaderne i kolhozerne og samtidig opmuntre til dannelse af sjak ved række
plantede kulturer og industriplanter samt yde disse sjak al mulig hjælp for
at opnå stort høstudbytte på de tildelte arealer.
Husdyrbrigader organiseres til arbejdet i kolhozernes stalde. Hver husdyr
brigade får sædvanligvis tildelt en slaldafdeling med de for husdyrenes pas
ning nødvendige bygninger og produktionsmidler.

En viglig betingelse for den mest effeklive udnyttelse af maskinog traktorstationernes komplicerede teknik er et godt organiseret
samarbejde mellem MTS og kolhozerne. Dette opnås ved at kom
binere det arbejde, der udfores af MTS’s traklorbrigade og kol
hozens faste produktionsbrigader. Hver traktorbrigade i MTS be
tjener i en årrække en eller liere af kolhozens brigader.
I overensstemmelse med kooperations- og kolhoz-ejendommens
karakter bliver kravene i den økonomiske lov om fordeling efter
arbejdsydelse i kolhozerne opfyldt ved hjælp af normaldagen.
Normaldagen er et mål for kolhozbøndernes arbejdsydelse i kol
hozens fællesdrift, et mål, der samtidig bestemmer hver kolhozbondes andel i kolhozens indtægter. Kolhozbøndernes arbejdsvdelse i fællesdriften vurderes i normaldage: kolhozen fordeler
den del af indtægterne, der anvendes til personligt forbrug, mellem
kolhozbonderne efter normaldage.

For hvert arbejde i kolhozen fastsættes der for en arbejdsdag en produk
tionsnorm, der kan nås nf den samvittighedsfuldt arbejdende kolhozbonde,
idet der tages hensyn til trækdyrenes og maskinernes tilstand og jordens
kvalitet. I overensstemmelse med produktionsnormen bestemmes gradueringen
i normaldage efter den kvalifikation, der kræves af den beskæftigede, efter
hvor kompliceret, hårdt og vigtigt arbejdet er for artelet. Opfyldelse af den
daglige produktionsnorm for relativt enkle markarbejder takseres til en nor
maldag. Alle andre slags arbejder i kolhozen takseres lavere eller hojere end
dette. I løbet af en arbejdsdag kan kolhozmedlemmet få tilskrevet een normaldag, en del af en normaldag eller flere normaldage — efter arten af det
udforte arbejde og efter, om produktionsnormen er udført eller overskredet.
En normaldag adskiller sig altså fra en arbejdsdag.
I)e forskellige arbejder i kolhozen og deres graduering i normaldage opde
les i højest ni grupper. Til den første gruppe hører de enkleste arbejder, der
ikke kra'ver nogen kvalifikation hos den beskæftigede. Opfylder kolhozmed
lemmet den fastsatte daglige produktionsnorm for sådanne arbejder, får han
tilskrevet ca. 0,5 normaldag. Under den niende gruppe hører arbejder, der
kræver de højeste kvalifikationer. Ved opfyldelse af den daglige produktions
norm på disse felter tilskrives der ca. 2,5 normaldage.
Staten fastsætter standard-produktionsnormer for kolhozmedlemmer og
omregningen af disse i normaldage. Ledelsen af hver kolhoz udarbejder ud
fra de lokale forhold egne produktionsnormer og gradueringer (men ikke
lavere end de af regeringen anbefalede), der forelægges kolhozmedlemmerncs
generalforsamling lil vedtagelse. Produktionsnormerne skal være progressive,
d. V. s. de skal være orienteret efter de bedste kolhozmedlemmers ydelser.
Kolhozerne planlægger i begyndelsen af året forbruget af arbejdsdage i de
enkelte produktionsgrene og landbrugskulturer og gennemfører en streng
kontrol med, at normaldagene tilskrives rigtigt i overensstemmelse med det
arbejde, der er udført af brigaden, sjakket og de enkelte kolhozmedlemmer.

Således tages der i normaldagen hensyn til såvel arbejdets kvan
titet som kvalitet ved forskelligt arbejde; herved bliver det muligt
at sammenligne de forskellige arbejder i kolhozen. Kvalificeret
arbejde vurderes hojere i normaldage end ukvalificeret, mere in
tensivt arbejde højere end mindre intensivt. Normaldagen gør
det også muligt at sammenligne ydelser af forskellig produkti
vitet ved ensartede arbejder. Ved overskridelse af produktions
normen får kolhozmedlemmet tilskrevet et tilsvarende større
antal normaldage. I normaldagen er det enkelte kolhozmedlems
arbejde udtrykt som en del af det totale, direkte samfundsmæs
sige arbejde i kolhozen. Hvert kollektivmedlems personlige indsats
i kolhozproduktionen får således en samfundsmæssig vurdering.
Normaldagen er udtryk for de socialistiske produktionsforhold
mellem kolhozmedlemmerne inden for den pågældende kolhoz
og er et vigtigt økonomisk instrument for organisering af kolhozens produktion.
Da eksistensen af to hovedformer for socialistisk produktion

bevirker eksistensen af vareproduktion og vareoinsætning, kan
kolhozerne ikke nøjes med at beregne omkostningerne ved kolhoz
produktionen i normaldage. De fører deres eget finansielle regn
skab, idet de beregner kolhozproduktion og indtægter i penge og
akkumulerer penge: vederlaget for normaldage i kolhozerne gives
ikke blot i naturalier, men også i penge.
Normaldagen er udtryk for lighedsprincipperne under socialis
men: hele den arbejdende befolknings befrielse for udbytning,
den enkeltes pligt til at arbejde og ret til vederlag i overensstem
melse med arbejdets kvantitet og kvalitet. Normaldagen sikrer
mænd og kvinder samme vederlag. Kolhozsystemet har gjort ende
pa den århundredgamle økonomiske ulighed, som bondekvinden
har levet under. Først i kolhozen har bondekvinden fået mulighed
for at blive ligeberettiget med manden.
Normaldagen er således et nyt økonomisk begreb, der er affødt
af kolhozsystemet.
Kolhozproduktionens produkt. Kolhozindtægterne. Alle de i
artelets fællesdrift frembragte produkter er gruppeejendom, koope
rations- og kolhoz-ejendom. Imidlertid deltager ikke blot holhozerne i frembringelsen af kolhozproduktet og -indtægterne, men til
lige maskin- og traktorstationerne, der udfører de vigtigste arbej
der i kolhozerne. I kolhozproduktets værdi indgår i stigende grad
industriarbejderes arbejde.
Kolhozernes bruttoproduktion indeholder for det første for
brugt fortidigt arbejde, der var nedlagt i de produktionsmidler,
som MTS og kolhozerne har forbrugt — for det andet nvanvendt
levende arbejde, som er udført af kolhozmedlemmerne og de be
skæftigede i maskin- og traktorstationerne.
Som det allerede er sagt, bliver statens udgifter ved frembrin
gelsen af kolhozproduktionen dækket af det naturalvederlag, som
betales af kolhozerne for maskin- og traktorstationernes arbejde.
Således indgår en del af kolhozproduktet som naturalvederlag fra
kolhozerne til staten uden at antage vareform.
Kolhozerne dækker deres eget forbrug af produktionsmidler til
fremstillingen af kolhozproduktet hovedsagelig i naturalform ved
at reproducere produktionsmidlerne i deres egen fællesdrift. Til
sådanne produktionsmidler hører: udsæd, foder, trækdyr og hus
dyr, staldgødning o. s. v. En vis del af de forbrugte produktions
midler dækker kolhozerne ved køb hos statens og kooperationens
organisationer. Til sådanne produktionsmidler hører: mindre in
ventar, små motorer, meget simple maskiner, kunstgødning, avls
kvæg, byggematerialer o. s. v.

Det arbejde, kolhozmedlemmerne har nyanvendt ved fremstil
ling af kolhozens produktion, danner kolhozens bruttoindkomst.
Bruttoindkomsten skabes af kolhozmedlemmernes arbejde for sig
selv og for samfundet. Den del af kolhozens bruttoindkomst, der
skabes af kolhozmedlemmernes arbejde for sig selv i fællesdriften,
udgør kolhozmedlemmernes personlige indkomst, som fordeles
efter normaldage. Herudover har kolhozmedlemmerne personlige
indtægter af deres små personlige brug. Den del af bruttoindkom
sten, der skabes af kolhozmedlemmernes arbejde for samfundet
(for kolhozens fællesdrift og for samfundet som helhed) danner
kolhozens nettoindkomst. Nettoindkomsten anvendes af kolhozer
ne til socialistisk akkumulation inden for kolhozen, hovedsagelig
til udvikling af fællesdriften, til sociale og kulturelle foranstalt
ninger i kolhozerne og til tilfredsstillelse af kolhozmedlemmernes
behov. En vis del af kolhozens nettoindkomst stilles til rådighed
for staten hovedsagelig gennem fremskaffelsessystemet, ved opkøb
og gennem indkomstskatten, d. v. s. den forvandles til statens cen
trale nettoindkomst og anvendes til samfundets behov, herunder
kolhozproduktionens og kolhozmedlemmernes behov.
Kolhozens indtægter deles i naturalindtægter og pengeindtægter.
Den væsentlige del af arbejdsvederlaget modtager kolhozmedlem
merne i naturalier (korn, grønsager, frugt, kød, mælk m. m.). For
øgelsen af kolhozernes udsæds- og foderfonds og af andre fælles
fonds sker ligeledes i naturalform. En del af kolhozernes bruttoproduklion er vareproduktion, d. v. s. den sælges til staten og
kooperationen gennem statens fremskaffelses- og opkøbssystem
eller direkte til befolkningen pa kolhozmarkedet.
En betydelig del af kolhozernes vareproduktion stilles til rådig
hed for staten ved statsfremskaffelse af landbrugsprodukter, hvor
til hører pligtleverancer og kontraktleverancer. Fremskaffelse i
form af pligtleverancer finder sted for de forskellige kornsorter,
animalske produkter, kartofler og en række forskellige grønsager.
Fremskaffelse i form af kontraktleverancer finder fortrinsvis sted
for industriplanter.
Grundlaget for det kommunistiske partis og sovjetstatens økono
miske politik med hensyn til statsfremskaffelse og -opkøb af land
brugsprodukter er en konsekvent gennemførelse af det princip, at
kolhozerne og kolhozmedlemmerne skal have materiel interesse
i en forøgelse af produktionen af landbrugsprodukter. Dette opnas
ved, at der for hvert omrade fastsættes faste normer for pligt
leverancer, og ved fremskaffelsespriser og opkøbspriser, der yder

garanti for, at omkostningerne ved produktionen af landbrugs
produkterne dækkes, og at kolhozernes pengeindtægter forøges.
» Statsfremskaffelser i form af kolhozernes pligtleverancer af
landbrugsprodukter gennemføres pa grundlag af hektarprincippet,
d. v. s. at der leveres efter det areal, kolhozen rader over. Hver
kolhoz er forpligtet til som pligtleverancer at sælge staten en
bestemt mængde vegetabilske produkter pr. ha agerjord og en
bestemt mængde animalske produkter pr. ha jordtilliggende. Hek
tarnormerne for pligtleverancer er faste. Den progressive betyd
ning af et sådant pligtleverancesystem for landbrugsprodukter lig
ger i, at det forøger kolhozmedlemmernes interesse i at udvikle det
fællesdrevne agerbrug og husdyrbrug og i at udnytte kolhozens
fællesjorder mest muligt.
Med faste, konstante normer for pligtleverancer har kolhozer,
der har opnået et højere høstudbytte for landbrugskulturerne og
en højere produktivitet i husdyrbruget, og som mere produktivt
udnytter fællesjorden, fuld sikkerhed for, at de efter opfyldelsen
af forpligtelserne over for staten kan råde frit og uindskrænket
over resten af kolliozproduktionen.
I overensstemmelse med de beslutninger, der blev truffet af SL’KP’s cen
tralkomité i 1953, og de følgende beslutninger af det kommunistiske parti og
sovjelstaten er der gjort ende på den urigtige fremskaffelsespraksis, hvorefter
der for de førende kolhozer blev fastsat forhøjede normer for pliglleverancer,
hvilket formindskede kolhozernes og kolhozmedlemmernes materielle interesse
i at forøge produktionen. Normerne for pligtleverancer til staten er også
sænket for en række landbrugsprodukter. Der er fastsat nye områdenormer
for disse leverancer som ikke kan forhøjes af de lokale organisationer.

Kolhozernes pligtleverancer af landbrugsprodukter til staten er
ikke en skat i dette ords økonomiske betydning, eftersom staten
betaler for disse produkter. Sovjetstaten fastsætter planmæssigt
faste fremskaffelsespriser for de landbrugsprodukter, der indgår
ved de centrale fremskaffelser. Ved planlægningen af disse priser
tager staten hensyn til det pågældende landbrugsprodukts værdi
og dets betydning for folkehusholdningen samt til kolhozens øko
nomiske fordel ved produktionen af det. Samtidig fastsættes frem
skaffelsespriserne på et niveau, der garanterer, at en del af kol
hozernes nettoindkomst tilfalder staten til tilfredsstillelse af fæl
lesstatslige behov. Statens indtægter ved realisation af de produk
ter, der erhverves ved fremskaffelse, anvendes til samfundsbehov:
til udvikling af den socialistiske industri, som forsyner landbruget
med maskiner og gødning, til undervisnings- og sundhedsvæsnet

o. s. v. For en række landbrugsprodukters vedkommende betaler
staten et kontant præmietillæg til fremskaffelsesprisen og sælger
som modydelse for disse produkter korn, industrivarer og levneds
midler. Ved dette salg afhændes nogle af disse varer til favorable
statspriser, der er lavere end de sædvanlige priser.
Foruden pligtleverancer og kontraktleverancer fremskaffer sta
ten fra kolhozer og kolhozmedlemmer landbrugsprodukter ved
statsopkøb til opkøbspriser, der er betydeligt højere end frem
skaffelsespriserne. Ved opkob af landbrugsprodukter sælger staten
til kolhozerne og kolhozmedlemmerne som modydelse industri
varer til brug i driften.
Endelig realiserer kolhozerne en vis del af deres vareproduktion
pa kolhozmarkedet til priser, der dannes på dette marked under
indflydelse af efterspørgsel og udbud.
Stalsfremskaffelser og statsopkøb af landbrugsprodukter er for
kolhozerne den vigtigste kilde til pengeindtægter, som anvendes
til supplering af den udelelige fond, til vederlag for kolhozmedlem
mernes normaldage og til andre formål.
I systemet af økonomiske foranstaltninger til forøgelse af kol
hozernes og kolhozmedlemmernes materielle interesse i kolhoz
produktionens udvikling har spørgsmålet om fremskaffelsespri
sernes og opkøbsprisernes højde meget stor betydning. Det blev
saledes pa septembermødet i SVKP's centralkomité fastslået, at
det tidligere eksisterende niveau for fremskaffelses- og opkøbs
priser for en række landbrugsprodukters vedkommende ikke til
skyndede kolhozerne og kolhozmedlemmerne til at forøge deres
produktion. Det viste sig objektivt nødvendigt at forhøje disse pri
ser i overensstemmelse med værdilovens krav.
For at forege kolhozmedlemmernes personlige materielle interesse i land
brugsproduktionens fortsatte fremgang skete der ved beslutning af september
mødet i SLKP’s centralkomité en betydelig forhøjelse af fremskaffelses- og
opkøbspriserne, normerne for pligtafleveringer blev sænket, og den del af
opkøbene, der skete til højere opkøbspriser, blev forøget; landbrugsskalten
for kolhozmedlemmernes små personlige brug blev nedsat. Som følge heraf
udgjorde kolhozernes og kolhozmedlemmernes ekstraindtægt i penge i 1953
13 milliarder rubler og i 1954 ikke mindre end 24 milliarder rubler. Som følge
af, at pligtafleveringerne af landbrugsprodukter er nedsat, har kolhozerne og
kolhozmedlemmerne mulighed for at sælge en betydelig del af vareproduk
tionen til staten til forhøjede opkøbspriser.

Men forhøjelsen af fremskaffelses- og opkøbspriserne er ikke
del vigtigste middel til forøgelse af kolhozernes indtægter. Det
afgørende middel til et yderligere kraftigt opsving i alle grene af

landbruget ligger i en forhøjelse af kolhozproduktionens niveau,
en forøgelse af brutto- og vareproduktionen og i en sænkning af
omkostningerne pr. produktenhed. Dette vil bevirke, at alle grene
af kolhozproduktionen med det givne niveau for fremskaffelsesog'opkøbspriser vil give høje indtægter.
Natural- og pengeindtægterne i de enkelte kolhozer er forskellige
og bestemmes først og fremmest af del opnåede niveau for arbejds
produktiviteten. Arbejdsproduktiviteten i kolhozerne afhænger af
mange forskellige økonomiske forhold. De vigtigste er: mekanise
ring af kolhozproduktionen, kolhozernes egen yderligere anven
delse af produktionsmidler og arbejde pr. arealenhed, forhøjelse
af kolhozmedlemmernes og MTS-personellets kvalifikationer og
rigtig arbejdsorganisation, udvikling af den socialistiske kappe
strid i kolhozerne og maskin- og traktorstationerne, indførelse af
de nyeste fremskridt, som agerbrugs- og husdyrbrugsvidenskaben
og landbrugets foregangsmænd har nået.
Forskels-jordrenten under socialismen. 1 kolhozerne findes
økonomiske og naturlige betingelser for dannelse af en forskels
jordrente.
Forskels-jordrentens eksistens i kolhozerne hænger først og
fremmest sammen med, at der under socialismen findes kolhozejendom og vareproduktion. Kolhozernes jorder er forskellige med
hensyn til frugtbarhed, beliggenhed og den større eller mindre
udnyttelsesproduktivitet, som hovedsagelig hænger sammen med
landbrugets mekanisering. Da mængden af de bedste jorder er
begrænset, er det socialistiske samfund for at kunne tilfredsstille
sit behov for landbrugsprodukter nødt til også at dyrke dårligere
jorder. Det arbejde, som kolhozmedlemmerne præsterer under
forskellige produktionsbetingelser, har en forskellig produktivitet.
Kolhozer med forskelligt niveau for arbejdsproduktivitet opnår en
forskellig nuvngde landbrugsprodukter pr. ha. Dette betyder, at
de for hver produceret enhed ikke anvender den samme mængde
arbejde.
De kolhozer, der arbejder pa de bedre jorder, under gunstigere
produktions- og afsætningsforhold, opnår en ekstraindtægt i sam
menligning med de kolhozer, der arbejder pa dårligere jorder, un
der ugunstigere forhold. Denne indtægt består i sin naturalform af
forskellige landbrugsprodukter: korn, bomuld, kød, mælk, uld
o. s. v. En'del af denne ekstraindtægt bruges i naturalform, resten
realiseres i pengeform.
Da hele den produktion, som kolhozerne frembringer, er kolhoz-ejendom, vil de ekstraindtægter, der er et resultat af højere

arbejdsproduklivilet, f. eks. på de bedre, mere frugtbare jorder,
tilfalde de enkelte kolhozer.
De af kolhozernes ekstraindtægter, der realiseres i pengeform,
er forbundet med prisdannelsens særlige træk i landbruget. Hele
den ekstraindtægt, der skabes i kolhozen, og som udtrykkes i vær
diform, i pengeform, er forskellen mellem landbrugsproduktels
samfundsmæssige produktionsomkostninger (eller deis samfunds
mæssige værdi) og landbrugsproduktets individuelle produktions
omkostninger (eller dets individuelle værdi). 1 hvilken grad denne
forskel kan realiseres af kolhozerne afhænger af prisernes niveau.
De bedre jorders begrænsede areal kan ikke undgå at påvirke
prisniveauet for landbrugsprodukter. Ved planlægningen af pri
serne tages der hensyn til, at det skal være fordelagtigt at dyrke
bestemte kulturer ikke alene under de bedste, men også under de
dårligste produktionsbetingelser.
De produkter, der er fremstillet af kolhozer med forskellige
betingelser for arbejdsproduktivitet, afsættes af dem til samme
fremskaffelses- eller opkøbspris for en bestemt zone eller til samme
pris på kolhozmarkedet. Som følge heraf far kolhozer med en
højere arbejdsproduktivitet ekstra pengeindlægter.
Kolhozernes forskels-jordrente er den ekstra nettoindkomst i
natural- eller pengeform, der realiseres af kolhozer, der rader
over mere frugtbare eller bedre beliggende jorder end andre, eller
som udnytter jorden mere produktivt end andre kolhozer.
Forskels-jordrenten under socialismen adskiller sig fundamen
talt fra forskels-jordrenten under kapitalismen. Den opstår ikke
ved udbytning, men er et resultat af kolhozmedlemmernes kollek
tive arbejde for sig selv, for deres fællesdrift, og ligeledes et resultat
af det arbejde, som de beskæftigede i MTS udfører for kolhozerne.
Under socialismen antager den ikke form af forpagtningsafgift
for jorden og tilfalder ikke en klasse af store jordbesiddere, men
kolhozerne, kolhozmedlemmerne og delvis den socialistiske stal.
Der må skelnes mellem to former for forskels-jordrente: 1 og 11.
Forskels-jordrente l er en ekstra nettoindkomst, der skabes af
de kolhozer, der råder over de bedre jorder, og af de kolhozer, der
ligger nærmere ved produktionens afsætningssteder. Under iøvrigt
lige forhold, samme mekaniseringsniveau og samme dyrknings
system opnår de kolhozer, der anvender deres arbejdskraft pa
bedre jorder, en større produktion pr. ha end de kolhozer. der lig
ger på dårligere jorder. Da arbejdsproduktiviteten er hojere i de
kolhozer, der ligger pa de bedre jorder, får disse også højere
indtægter.

De kolhozer, der ligger nærmere ved jernbanestationer, havne,
fremskaffelsescentrer, byer og andre afsætningssieder, har mindre
arbejde og omkostninger ved transport af landbrugsprodukterne.
Derfor er omkostningerne pr. produceret enhed i disse kolhozer
ifiindre end i de kolhozer, der ligger længere fra afsætningsstederne. Kolhozer, der har en fordelagtig beliggenhed, opnår altså en
ekstraindtægt.
l'orskels-jondrente II er en ekstra nettoindkomst, der skabes
i de kolhozer, der driver en mere intensiv fællesdrift som følge af
yderligere indsats af produktionsmidler og af kolhozmedlemmer
nes og MTS-personellets arbejde.
Nar kolhozer har et højere mekaniseringsniveau, anvender mere
arbejde pr. ha jord, forøger jordens ydeevne ved hjælp af jord
forbedringsarbejder, kunstgødning o. s. v., råder over en stor
ydedygtig husdyrbestand og altså driver et mere intensivt land
brug, opnar de en større produktion pr. hektar end kolhozer med
mindre intensiv drift. Som følge af den større arbejdsproduktivitet i den intensive drift bruges der mindre arbejde pr. produkt
enhed og opnas større natural- og pengeindtægter. Dette er en
vigtig spore for kolhozerne til intensivering al landbruget.
Den overvejende del af forskels-jordrenten forbliver i kolhozerne
og anvendes til udvikling af fællesdriften og til forbedring af kolhozmedlemmernes materielle og kulturelle leveniveau. En vis del
af forskels-jordrenten tilfalder staten ad forskellige kanaler. For
det første gennem naturalvederlaget til MTS, idet der i dette veder
lag er indbefattet den ekstra nettoindtægt, der er skabt ved MTSpersonellets indsats, og idet satserne for naturalvederlaget er dif
ferentieret eller zoner, og idet der tillige er fastsat præmier for
MTS’s overskridelse af planerne for høstudbytte. For det andet
gennem systemet af statsfremskaffelser, idet fremskaffelsespri
serne forudsætter en omfordeling af en del af kolhozernes netto
indtægt til fællesstatslige udgifter, og idet normerne for kolhozer
nes pligtleverancer til staten er forskellige, svarende til produk
tionsbetingelserne i de enkelte områder. For det tredje indgår en
vis del af forskels-jordrenten som indkomstskat fra kolhozerne,
idet skattebeløbet afhænger af kolhozindtægternes størrelse.
Fordelingen af kolhozproduktionen og kolhozhidtægterne.
Stigningen i kolhozbondernes velstand. Svarende til de særlige
trak ved kooperations- og kolhoz-ejendommen er formerne for
fordelingen af den fremstillede produktion i kolhozerne ander
ledes end i statsvirksomhederne.
Kolhozerne er en uadskillelig del af den socialistiske folkehiis-

holdning. Kolhozbonderne er vitalt interesseret i økonomiens og
kulturens blomstring i det socialistiske samfund og i en styrkelse
af dettes kræfter. Staten yder kolhozerne en stor materiel hjælp
såvel ved betjening af kolhozerne som ved en alsidig udvikling
af kulturlivet i kolhozlandsbyen. Som følge heraf er det kolho
zernes vigtigste opgave rettidigt at opfylde forpligtelserne over
for staten.
Ifølge landbrugsartelets statut sælger kolhozerne en del af hø
sten og deres animalske produkter til staten til faste planpriser
som pligt- og kontraktleverancer. For det arbejde, der udføres af
MTS, erlægger kolhozerne et naturalvederlag til staten. Af de op
nåede pengeindtægter afdrager kolhozerne pengelån fra staten og
betaler renter af disse. Kolhozerne betaler også en ringe indkomst
skat og præmier til ejendomsforsikringen. En rettidig og fuldstæn
dig opfyldelse af kolhozernes forpligtelser over for staten sikrer
den rigtige kombination af de enkelte kolhozers interesser og
statens, samfundets interesser.
For at sikre en uafbrudt fremgang i kolhozernes produktion
og en stigning i kolhozmedlemmernes velstand har kolhozens
fællesfonds, der dannes i natural- eller pengeform, stor betydning.
P'ællesfonds. der har til formål at erstatte de produktionsmidler,
kolhozerne har forbrugt, dannes i form af grundfonds af udsæd og
foder. Som allerede nævnt erstattes en del af de forbrugte produk
tionsmidler i kolhozerne direkte gennem kolhozmedlemmernes
arbejde, medens nogle produktionsmidler indkøbes for penge.
Efter at de forbrugte produktionsmidler er erstattet, bruger
kolhozerne den resterende bruttoindkomst til dannelse af fælles
akkumulations- og forbrugsfonds og til fordeling mellem kolhoz
medlemmerne efter normaldage.
Kolhozens fælles akkumulationsfonds dannes af nettoindkom
sten. Disse fonds vokser først og fremmest ved de årlige henlæg
gelser af pengeindtægter, som fraregnet den del af dem, der an
vendes til afskrivninger, indgår i den udelelige fond. Yderligere
kilder til forøgelse af de udelelige fonds er kolhozmedlemmernes
egen arbejdsindsats ved opførelse af driftsbygninger, ved frem
stilling af landbrugsinventar til brug for kolhozen, ved anlæg af
damme og vandreservoirer, ved forøgelse af den fælles husdyr
bestand. ved forbedring af dennes kvalitet o. s. v. En del af netto
indkomsten anvendes til akkumulation i naturalform. Hertil hører
udsæd og foder, der henlægges til forøgelse af udsæds- og foder
fonds i forbindelse med en udvidelse af de tilsåede arealer og en
forøgelse af den fælles husdyrbestand og en forbedring af dennes

ydeevne, og endvidere forsikringsfonds af udsæd og foder, der
skabes med henblik på misvækst og fodermangel.
' Af stor betydning for højnelsen af kolhozmedlemmernes vel
stand er også de fcelles forbrugsfonds, som kolhozerne danner af
nettoindkomsten: levnedsmiddelfonden med henblik på misvækst;
hjælpefonden, hvis midler anvendes til invalider, der midlertidigt
er berøvet arbejdsevnen, til indkaldtes familier, til drift af vugge
stuer og underhold af forældreløse; kulturfonden, d. v. s. en fond,
hvis midler anvendes til kolhozlandsbyens kulturelle behov (ud
dannelse af kolhozernes kadrer, opførelse af klubber o. s. v.).
Arbejdsvederlaget i kolhozerne bygger pa principper, der yder
garanti for, at kolhozmedlemmerne har personlig materiel inter
esse i at forøge produktionen af korn, animalske produkter og
andre landbrugsprodukter.
Når kolhozen har opfyldt alle forpligtelser over for staten og
dannet de fastsatte fællesfonds, fordeler den alle de øvrige produk
ter og pengeindtægter mellem artelels medlemmer efter normal
dage. De indtægter, som kolhozmedlemmerne får for normaldage,
skal de ikke betale skat af.
Hvert kolhozmedlems indtægt fra artelels fællesdrifl afhænger
af to faktorer: 1) antallet af præsterede normaldage og 2) størrel
sen af vederlaget for en normaldag. Antallet af normaldage, der
er præsteret i løbet af et år, bestemmes af huert enkelt kolhoz
medlems arbejde. Størrelsen af vederlaget for en normaldag, d. v. s.
den mængde produkter og den pengesum, som kolhozmedlemmel
får for en normaldag, afhænger af det arbejde, der ydes af (die
kolhozens medlemmer. Jo bedre kolhozen arbejder som helhed,
jo gunstigere dens fællesdrift udvikler sig, desto højere er såvel
kolhozens sandede indkomst som den del af den, der anvendes til
fordeling efter normaldage. I fordelingen efter normaldage indgår
også en del af kolhozens nettoindkomst, der bliver tilbage efter
opfyldelsen af forpligtelserne over for staten og efter dannelsen
af de fastsatte fællesfonds. Desuden forøges kolhozmedlemmernes
indtægter fra fællesdriften også ved de omtalte fælles forbrugs
fonds. Alt dette fremmer hvert kolhozmedlems materielle inter
esse i udviklingen af kolhozens fællesdrift.
For mere konsekvent at kunne gennemføre de krav, der stilles
af den økonomiske lov om fordeling efter arbejdsydelse, er der
i kolhozerne fastsat et sådant system for arbejdsvederlaget, at
kolhozmedlemmer, der opnår højere produktionsresultater. får et
højere arbejdsvederlag end kolhozmedlemmer, der opnår relativt
ringere resultater.

Et vigtigt middel til forøgelse af kolhozmedlemmernes person
lige interesse i resultaterne af deres arbejde er et ekstra arbejds
vederlag (i naturalier eller penge), der ydes for overskridelse af
den plan, der er sat for brigader og sjak, med hensyn lil høstud
bytte af landbrugskulturerne og husdyrbrugets produktivitet.
F. eks. får markbrigadernes kolliozniedlcmnier for overskridelse af liøstudbytteplanen på hele det kornareal der er tildelt den. som ekstra vederlag
fra en fjerdedel og indtil halvdelen af det korn, som brigaden har indhostet
ud over plantallet for udbyttet.
Der kan også tilskrives brigader og sjak et ekstra antal normaldage for
overskridelse af planen for landbrugskulturernes udbytte eller fradrages et
vist antal nornialdage for manglende opivldelse af denne plan.
Vederlaget til de kolhozmedlemmer, der arbejder i kolhozernes staldafdelinger. er fastsat efter mælkeudbytte. efter uldudbvfte. avl og opdræt af ung
kvæg og etter tilvæksten i kvægets levende vægt o. s. v.
Efter generalforsamlingens afgørelse kan kolhozen udbetale kolhozmedlem
memo et forskud på ca. 25 pct. af de pengeindlægter. der indvindes ved afsæt
ning af kvæg og animalske produkter, og indtil 25 pct. af de indtægter, der
fremkommer ved afsætning af kartofler og gronsager. Vnder høhøsten og
bjergningen af halm far kolhozmedlemmerne og traktorbrigadernes personale
udbetalt 10 pct. af den første afgrøde og 20 pct. af den anden afgrøde (af
den samlede mængde fremskaffede hø og halm) og desuden 30 pct. af ho
høsten ud over planen.

Således sker der ved hjælp af normaldagen og fordelingssyste
mel for kolhozernes indtægter en rigtig kombination af kolhoz
medlemmernes personlige interesser og kolhozens fællesinteresser.
Det kommunistiske parti og soviet statens foranstaltninger, der sig
ter på at forstærke kolhozernes og kolhozmedlemmernes materielle
interesse i en fortsat fremgang af landbruget, befæster det for
bund mellem arbejderklassen og kolhozbonderne. der er grund
laget for den socialistiske slats styrke.
Den hurtige udvikling af kolhozernes fællesdrift er den hoved
faktor, som sikrer en fortsat uafbrudt stigning i kolhozmedlem
mernes velstand og en stadig bedre tilfredsstillelse af samfundets
behov for landbrugsprodukter. 1 landbrugsartelel eksisterer ved
siden af kolhozens fællesdrift der har afgørende betydning, kolhozmedlemmets lille personlige brug på en lod ved huset. Derved
opnås en rigtig kombination af det fælles og del personlige i
artelel, således al del personlige er underordnet del fælles. Enhver
tilsidesættelse af princippet om den rigtige kombination af det
fælles og del personlige i kolhozerne undergraver landbrugsartelets fundament og ødelægger grundlaget for arbejderklassens og
bøndernes venskabsforbund.

Kolhozernes pengeindtægter steg fra 5.7 milliarder rubler i 1933 til 20.7
milliarder rubler i 1940 og 49,6 milliarder rubler i 1933. Herudover får kol
hozmedlemmerne pengeindtægter fra deres små personlige brug på huslod
derne. For pengeindtægterne fra fællesdriften og deres personlige brug køber
kolhozmedlemmerne industrivarer til den statslige og kooperative handels
planpriser, der systematisk sienkes Kolhozmedlemmernes penge- og naturalindtægter (udtrvkt i pengeværdi) voksede i den femte femårsplan med mindst
40 pct.

Med kolhozsystemet som grundlag har de sovjetiske landsbyer
fuldstændig skiftet udseende. I stedet for den gamle landsby er der
opstået en ny med bygninger til fællesdriftens formål, med elek
tricitetsværker, biblioteker, klubber, radio og vuggestuer. Den
sovjetiske bonde er en ny bondetype, der har part i videnskabens
og kulturens goder. Der er udgået talrige kadrer af sovjetiske
intellektuelle af kolhozbondernes midte — ingeniører, læger, land
brugskonsulenter, husdyrbrugskonsulenter, lærere og organisato
rer af den socialistiske storproduktion. Millioner af kolhozmedlem
mer har tilegnet sig de nyeste landbrugsmetoder og behersker
kunsten at opnå høje landbrugsafgrøder og stor produktivitet i
husdyrbruget.
Følgende kendsgerninger vidner om den dvblgående kulturelle revolution
i den sovjetiske landsby. Det samlede antal elever i grundskoler, svvarsskoler
og middelskoler på landet er vokset fra 6,1 millioner i 1914—15 til 21 1 millio
ner i 1951—52. Når man medtager alle former for oplæring, d. v. s. også ud
dannelse og forbedring af kvalifikationer for kadrerne i de forskellige pro
fessioner. specialisterne o. s. v„ var 29 millioner under uddannelse i lands
byerne i 1952. Den 1. januar 1953 fandtes på landet 264.000 kultur- og oplysningsinslitutioner: kulturhuse, landsbvklubber læsestuer, biblioteker og film
anlæg. I de sovjetiske landsbyer er der ikke blot gennemfort en obligatorisk
grundskoleuddannelse, men den almindelige syvårs-skoleundervisning gen
nemfores også med godt resultat.

Statsbrugenes udvikling og midlerne til forbedring af deres
rentabilitet. Efter deres samfundsøkonomiske natur udgør stats
brugene den højeste organisationsform for det socialistiske land
brug. Statsbrugene er socialistiske statsvirksomheder, der produ
cerer korn, kød, mælk, uld og forskellige industriplanter. Alle
deres produktionsmidler såvel som de fremstillede produkter er
folkeejendom.
Som storvirksomheder i landbruget har slatsbrugene mulighed
for i højeste grad at udnytte den moderne landbrugsleknik, an
vende en rationel arbejdsdeling og gennemføre besparelser ved
opførelsen af driftsbygninger, ved teknisk udstyr o. s. v. Statsbru
genes størrelse bestemmes af arten af deres produktion, af de

økonomiske og naturlige betingelser i de egne, hvori de ligger, af
det opnåede tekniske stade og af den nødvendige alsidige og pro
duktive udnyttelse af hver hektar jord.
De mest rationelle «tørrelser for statsbrug er følgende: ved kornprodu
cerende statsbrug et agerareal pa 20- 25.000 ha, og hvis arealet i betydelig
grad anvendes til rækkeplantede kulturer 15.000 ha, ved kodpmducerende
statsbrug fra 3.000 til 8.000 stykker stort hornkvæg, ved mælkeproducerende
statsbrug indtil 1.000 malkekøer ved statsbrug med fårehold op til 50.000
dyr, ikke over 10.000 avlsdyr, ved statsbrug med svineproduktion fra 400 ind
til 1.000 søer. Den vigtigste økonomiske ledetråd for bestemmelse af slats
brugenes størrelse inden for en bestemt slags produktion er størrelsen af den
brutto- og vareproduktion, der fremstilles i statsbruget.

Statsbrugene er højt mekaniserede landbrugsbedrifter. De er ud
styret med den nyeste landbrugsteknik, der gør det muligt at
mekanisere næsten alle produktionsprocesser, hvad der er den
nødvendige forudsætning for en høj arbejdsproduktivitet. Det
højeste mekaniseringsniveau er nået i kornavlen, hvor alle de vig
tigste produktionsprocesser udføres ved hjælp af maskiner. I
statsbrugene gennemføres en alsidig mekanisering af alle produk
tionsgrene.
Statsbrugenes store fortrin er deres betydelige vareleverings
dygtighed. Vareproduktionen af korn i de kornproducerende stats
brug udgør i gennemsnit ca. 70 pct. af deres samlede produktion.
Statsbrugene leverer staten en betydelig mængde landbrugspro
dukter.
Statsbrugenes vældige muligheder udnyttes dog aldeles util
strækkeligt. Der findes endnu et antal statsbrug, der som følge af
dårlig ledelse behandler store arealer uøkonomisk, kun leverer
en ringe mængde korn, kød, mælk og andre produkter og drives
med tab. En overvindelse af disse mangler, en dygtig udnyttelse
af statsbrugenes fortrin som højt mekaniserede, socialistiske stor
bedrifter gør det muligt på korteste tid at forøge produktionen og
afleveringen til staten af landbrugsprodukter stærkt.
Ved udviklingen af det socialistiske landbrug under den grad
vise overgang fra socialisme til kommunisme vokser statsbrugenes
betvdning for landets forsyning med levnedsmidler mere og mere.
Alene i 1954- -55 stiger statsbrugenes arealer med hvede og hirse 4,3 mil
lioner ha. Ved at indvinde nye og henliggende jorder og forøge høstudbyttet
af kom skal statsbrugene i løbet af de næste 2- -3 &r forøge afleveringen af
korn til staten med mindst 8,2 millioner tons om året, hvilket er tilstrækkeligt
til 40 millioner menneskers brødfor»yning.

Statsbrugene rader over alle de nødvendige betingelser ior at
være højt produktive og rentable brug, der er forbilleder på ratio
nel organisation af landbrugsproduktionen, stort hektarudbytte og
stor produktivitet i husdyrbruget.
Til forbedring af statsbrugenes rentabilitet er en fuldstamdig
og rationel udnyttelse af deres jordfonds af største betydning.
Hvilken hovedproduktionsretning der er mest hensigtsmæssig
for et statsbrug, d. v. s. om det skal specialisere sig i produktion
af korn, kød, mælk, uld bomuld, hør, sukkerroer o. s. v., afhænger
af den pågældende egns naturlige og økonomiske betingelser. Ved
siden af de vigtigste produktionsgrene kræves også en alsidig ud
vikling af supplerende produktionsgrene: grønsagsdyrkning, frugt
avl vinavl, fjerkræavl og biavl. For de specialiserede statsbrug
er en enkelt af disse produktionsgrene den vigtigste. I hvilken grad
hver enkelt af disse supplerende produktionsgrene skal udvikles,
afgøres således, at man tager hensyn til muligheden for at sikre
disse produktionsgrenes leveringsdygtighed og afkastning.
En ensidig specialisering i produktion af en enkelt kultur eller
opdræt af en enkelt slags kvæg gør det ikke muligt at udnytte
jorden produktivt, medfører urentabel drift og giver staten tab.
Når statsbruget udvikler sin produktion alsidigt, i flere retninger,
samtidig med at det bevarer sin specialisering i en hovedgren, op
nås den største mængde landbrugsprodukter pr. ha ager, eng og
græsgang.
En forøgelse af brutto- og vareproduktionen pr. ha. landbrugs
jord betyder nedsættelse af produkternes selvomkostninger og
forbedring af statsbrugets rentabilitet. Som højt mekaniserede
storvirksomheder kan statsbrugene producere landbrugsprodukter
med den mindste arbejdsindsats og forsyne landet hermed til de
laveste priser. Sænkning af produkternes selvomkostninger op
nås på følgende mader ved en fortsat mekanisering af produk
tionen, ved en mere effektiv udnyttelse af maskin- og traktor
parken. ved indførelse af de resultater, der er nået af landbrugs
videnskaben og gennem foregangsmændenes arbejdserfaringer, i
alle grene af statsbrugenes produktion, ved anvendelse af hele
komplekset af agerbrugs- og husdyrbrugsforanstaltninger, ved for
bedring af arbejdets organisation, ved overholdelse af spareregi
met. Alt dette fører til en stigning i arbejdets produktivitet, som
giver sig udslag i en stigning i høstudbyttet og i husdyrbrugets
produktivitet.
Statsbrugene arbejder på grundlag af økonomisk drift. Stats
brugets rentabilitetsniveau bestemmes af den opnåede nettoind

komsts størrelse. Statsbrugets nettoindkomst er forskellen mellem
selvomkostningerne og prisen på det landbrugsprodukt, der af
leveres lil staten eller for en vis dels vedkommende sæles på mar
kedet.
For at styrke statsbrugenes materielle interesse i at udvikle produktionen
blev de hidtil eksisterende statstilskud til statsbrugene ophævet i 1954, og der
blev indfort nye afleveringspriser på korn, olieplanter og de vigtigste animal
ske produkter for at sikre hvert enkelt statsbrug mulighed for at opnå en
nettoindkomst, hvis det sænker selvomkostningerne. Statsbrugene afleverer
produkterne fra de vigtigste produktionsgrene til staten til en fast afleverings
pris gennem fremskaffelsesstederne. Produktionen fra de supplerende produk
tionsgrene. herunder hvad der videreforarbejdes inden for bruget, sælges af
statsbrugene direkte til forbrugerne til statslige detailpriser. Ophævelsen af
statstilskud ti) statsbrugene og deres overgang til økonomisk drift er en meget
vigtig økonomisk foranstaltning for statsbrugene og har skabt et fast grund
lag for en rationel ledelse af statsbrugenes økonomi.
For al forøge den materielle interesse i en sænkning af selvomkostningerne
og øge akkumulationen i statsbrugenc står ikke mindre end 20 pct. af stats
brugenes realiserede nettoindkomst til rådighed for dem, medens den reste
rende del tilfalder staten som central nettoindkomst.

Den nettoindkomst der star til rådighed for statsbruget, og som
akkumuleres i pengeform, anvendes til styrkelse og udvidelse af
driften, til forbedring af den kulturelle og sociale betjening af de
beskæftigede på statsbrnget (lil børneinstitutioner, til indretning
af klubber, feriehjem og sanatorier o. s. v.). Til dette formal dan
nes der specielle fonds: fonden til styrkelse og udvidelse <if stats
brugets drift, forsikringsfonden og direktorfonden.
Udviklingen af statsbrugenes produktion afhænger i høj grad
af en styrkelse af de socialistiske former for arbejdets organisation
og af en konsekvent gennemførelse af det socialistiske princip om
vederlag efter arbejdsydelse.
Hovedformen for arbejdsorganisationen i statsbrugets afdelin
ger og staldafdelinger er den faste produktionsbrigade. Ved mark
arbejdet findes traktormarkbrigader, som har fået tildelt dyrkede
markarealer og traktorer, mejetærskere og andre landbrugsma
skiner, transportmidler og driftsinventar. Inden for brigaden ska
bes specielle sjak, der skal dyrke de landbrugskulturer, hvis pro
duktion i ringe grad er mekaniseret. I statsbrugenes staldafdelin
ger skabes husdyrbrugsbrigader, der får tildelt husdyr, det nød
vendige inventar lil dyrenes pasning, staldbygninger o. s. v.
Det princip, at de beskæftigede skal have materiel interesse i at
forøge høstudbyttet i statsbrugene, husdyrbrugets ydeevne og drif
tens rentabilitet, gennemføres ved hjælp af akkordløn, der udbeta

les i pengeform. Der udbetales pengepræmier for høstudbytte ud
over planen, for høje resultater med hensyn til husdyrbrugets pro
duktivitet: mælkeydelse, uldudbytte og opdræt og pasning af ung
kvæg. De der er beskæftiget ved mejetærskere ved indbostningen
(mejetærsker førere, deres assistenter, traktorførere og andre) får
foruden en kontant arbejdsløn naturalløn og som tillæg naturalpramier i korn. For de ledende funktionærer og specialister i stats
brugene er der fastsat kontantpræmier for opfyldelse og overskri
delse af planerne for produktion og aflevering til staten.
Den materielle interesse, som statsbruget som helhed og dets
enkelte beskæftigede har i arbejdsresultaterne, er den vigtigste
betingelse for en uafbrudt stigning og forbedring af statsbrugenes
produktion.

SAMMENFATNING

<

1. Landbrugets socialistiske system i form af kolhozer,
maskin- og traktorstationer og statsbrug er den højeste og
mest progressive form for organisation af landbrugsproduk
tionen. Landbrugets opgave under socialismen er en alsidig
tilfredsstillelse af befolkningens behov for næringsmidler og
industriens behov for råstoffer. Stigningen i arbejdsproduk
tiviteten i det socialistiske landbrug kommer til udtryk i en
større produktmængde pr. ha landbrugsjord med mindre ar
bejdsindsats pr. produktenhed.
2. Maskin- og traktorstationerne er den industrielle og ma
terielle produktionsbasis for kolhozproduktionen; de er den
socialistiske stats støttepunkter ved ledelsen af kolhozerne.
Hovedopgaven for maskin- og traktorstationerne er at forøge
hostudbyttet i alle kolhozernes landbrugskulturer mest muligt,
at sikre en forøgelse af de fællesejede besætninger og en sam
tidig stigning af deres produktivitet, at forøge brutto- og
vareproduktionen i de betjente kolhozers agerbrug og husdyr
brug. Maskin- og traktorstationerne spiller den afgørende
rolle for udviklingen af kolhozproduktionen.
3. Landbrugsartelet er den eneste rigtige form for kollektiv
landbrug under socialismen. Som socialistiske kooperative
virksomheder drives kolhozerne ved kolhozmedlemmernes
kollektive arbejde ved hjælp af de grundlæggende produk
tionsmidler, der ejes af den socialistiske stat, og visse produk
tionsmidler, som ejes af kolhozerne. 1 USSR har kolhozerne

fået den jord, de dyrker, fra staten til enig og vederlagsfri
benyttelse. Sovjetstaten stiller store midler til rådighed til
finansiering af landbruget og til tilfredsstillelse af kolhoz
medlemmernes kulturelle behov.
4. Kolhozernes fællesdrift er den vigtigste kilde til forbed
ring af kolhozernes rigdom og kolhozbøndernes velstand. I
kolhozerne gennemføres de krav, der stilles af loven om
fordeling efter arbejdsydelse, ved hjælp af normaldagen.
Normaldagen er et særligt mdl for arbejdsydelse og forbrug;
det er affødt af kolhozsystemet, og kombinerer kolhozmed
lemmernes personlige materielle interesser med kolhoz-fællesdriftens interesser. En konsekvent gennemførelse af det prin
cip, at kolhozmedlemmerne skal have personlig materiel
interesse i kolhozproduktionens fremgang, udgør en vigtig
løftestang for yderligere opsving i landbruget.
5. Det kollektive storbrug sikrer opnåelsen af store indtæg
ter. De ekstra indtægter, der opnås i kolhozer, der ligger på
bedre jorder eller udnytter jorden mere produktivt, danner
forskels-jordrenten. Kolhozernes forskels-jordrente tilfalder
kolhozerne og kolhozmedlemmerne; en del overgår til statens
rådighed.
6. Kolhozens produkter og pengeindtægter anvendes i over
ensstemmelse med landbrugsartelets statut til opfyldelse af
kolhozens forpligtelser over for staten, til dannelse af fælles
fonds og til aflønning af kolhozmedlemmerne efter normal
dage. 1 overensstemmelse med socialismens økonomiske
grundlov sikrer kolhozsystemet en uafladelig stigning i kol
hozbøndernes materielle velstand og kulturelle niveau.
7. Statsbrugene er de største og mest mekaniserede land
brugsvirksomheder, hvis betydning ved fremstillingen af
landbrugsprodukter stadig stiger. Statsbrugene arbejder på
grundlag af økonomisk drift. Arbejdsproduktivitetens uafla
delige stigning og statsbrugenes og deres beskæftigedes mate
rielle interesse i arbejdsresultaterne er nødvendige betingelser
for at gøre alle statsbrug til forbilledlige, højtydende og ren
table virksomheder.

35. KAPITEL

Vareomsætningen under socialismen
Hundelens natur og rolle under socialismen. Handelen under
socialismen, der i USSR liar faet betegnelsen sovjetisk handel, er
i sin natur fundamentalt forskellig fra kapitalistisk handel. Sovje
tisk handel er handel uden kapitalister. I USSR afsættes varerne
af statslige og kooperative virksomheder og organisationer, af
kolhozer og for en relativt lille dels vedkommende af kolhozbønder. l)e sovjetiske handelsvirksomheders midler er socialistisk
ejendom. Efterhånden som den socialistiske ejendom er blevet ene
rådende pa alle omrader af USSR’s folkehusholdning, er betingel
serne for, at begreber som handelskapital, handelsprofit o. lign,
kan eksistere, fuldstændig forsvundet.
Under socialismen er handelen stillet i folkets tjeneste. Den
drives i overensstemmelse med kravene i socialismens økonomiske
grundlov — med det formal at tilfredsstille samfundets voksende
behov så fuldstændigt som muligt, i modsætning til den kapitalisti
ske handel, der som en funktion af handelskapitalen drives af
hensyn til kapitalisternes berigelse.
I det socialistiske samfund når hovedparten af de producerede
personlige forbrugsgenstande frem til befolkningen gennem vare
omsætningen, handelen. Den overvejende del af befolkningens ind
tægter anvendes til køb af personlige forbrugsgenstande — lev
nedsmidler, klæder, fodtøj, kulturelle forbrugsgenstande, hushold
ningsartikler og husgeråd. Kun en forholdsvis lille del af de per
sonlige forbrugsgenstande fordeles direkte, uden om vareomsæt
ningen, f. eks. de produkter, der i naturalform udleveres til kolhozbønder efter normaldage.
Gennem handelssystemet erhverver kolhozerne artikler, der an
vendes i produktionen — landbrugsmaskiner, forskelligt inventar,
elektrisk udstyr, brændsel, byggematerialer, biler o. s. v. Til vare
omsætningen hører også statens og kooperationens fremskaffelse
og opkøb af landbrugsprodukter i kolhozerne og hos kolhozbon
derne.
Det fremgår heraf, at handelen under socialismen er hovedfor
men for fordeling af masseforbrugsgenstande mellem samfundets
medlemmer, hovedformen for tilfredsstillelse af den arbejdende
befolknings voksende personlige behov.
Den sovjetiske handel er, som Lenin har påpeget, en form for

økonomisk samvirke mellem by og land. Den er et særdeles vigtigt
led i systemet at' produktionsmæssige og økonomiske forbindelser
mellem statsindustrien og kolhozlandbruget. En udvikling af
bandelssamvirket mellem by og land er en nødvendig betingelse
for en fortsat styrkelse af forbundet mellem arbejderklassen og
bønderne, for by- og landbefolkningens forsyning med forbrugs
genstande og industriens forsyning med landbrugets råstoffer.
Den sovjetiske handel, der er baseret pa den socialistiske pro
duktion, er samtidig en nødvendig betingelse for dennes udvikling
og styrkelse. Stigningen i industri- og landbrugsproduktionen og
befolkningens forøgede efterspørgsel efter varer er ikke i sig selv
tilstrækkeligt til at sikre den socialistiske økonomis uafladelige
fremgang. »For at landets økonomiske liv kan pulsere livligt og
industri og landbrug blive stimuleret til vderligere forøgelse af
produktionen, behøves der endnu en betingelse, nemlig en bredt
anlagt vareomscetning mellem by og land, mellem landets egne og
omrader, mellem de iorskellige grene af folkehusholdningen. Det
er nødvendigt, al landet bliver dækket af et rigt net af handels
punkter, butikker og udsalgssteder. Det er nødvendigt, at der uop
hørligt cirkulerer en strøm af varer fra frembringelsesstedet lil
forbrugerne igennem disse handelspunkters, butikkers og udsalgs
steders kanaler.«1)
Den sovjetiske handel er bindeleddet mellem den socialistiske
produktion og folkets forbrug, den bringer industriens og land
brugets stigende produktion ud til forbrugerne og bringer befolk
ningens stigende efterspørgsel i forbindelse med den socialistiske
produktion. Under kapitalismen etableres forbindelsen mellem
produktion og forbrug gennem konkurrencens spontane meka
nisme og gennem kriser. Under socialismen bevirker loven om
folkehusholdningens planmæssige (proportionelle) udvikling, al
handelen har mulighed for at koordinere produktion og forbrug
planmæssigt.
Den sovjetiske handel støtter sig pa den ene side til den sociali
stiske produktions stadige udvidelse og på den anden side til en
uafladelig stigning i massernes behov og købeevne. Forhøjelsen af
befolkningens velstand, stigningen i den arbejdende befolknings
pengeindtægter og den systematiske prisnedsættelse pa varer ska
ber en stadig udvidet efterspørgsel efter industriens og landbrugets
produkter. Som følge heraf kender den sovjetiske handel ikke de
>) J. V. Stalin, Beretning på 17. partikongres om SUKP(b)’s centralkomités
arbejde, se Leninismens Problemer, s. 458—459, Forlaget Tiden 1949.

for kapitalismen karakteristiske realisationsvanskeligheder og afsælningsk riser.
Sovjetslalen og dens organer bestemmer produktionens omfang
og struktur med hensyn til masseforbrugsgenstande, varefondenes
kilder og storrelse, de rationelle veje for varebevægelserne, de
planlægger handelsnettet og dets territoriale fordeling. De fordeler
vareressourcerne efter områder, idet de tager hensyn til befolk
ningens købeevne og dens indtægters og udgifters sammensætning.
Af selve den sovjetiske handels væsen følger nødvendigheden
af, at der på alle mader tages hensyn til befolkningens efterspørg
sel, udviklingen i forbrugernes ønsker, til de nationale og lokale
særegenheder, til klima- og sæsonforhold o. s. v. Kun derved kan
man sikre en rigtig planlægning af vareomsætningen, således at
den mængde varer, der kommer frem til hvert omrade, svarer lil
efterspørgslen, ikke blot i samlet pris, d. v. s udtrykt i værdi, men
også i det konkrete assortiment, d. v. s. i brugsværdi.
En rigtigt organiseret planlægning af vareomsætningen forud
sætter et omfattende initiativ fra de lokale sovjetorganer og de
lokale handelsorganisationer med hensy n til mobilisering af vare
ressourcerne for at forsyne befolkningen med varer og udelukker
en overdreven centralisation af varefordelingen.
Den relative formindskelse af den centrale fordeling af forbrugs
genstande og den relative forøgelse af de varer, der fordeles lokalt,
medfører en større overensstemmelse mellem de tilførte varer og
den lokale efterspørgsel og styrker handelsorganisationernes be
vægelighed og foretagsomhed. Handelens opgave er på alle måder
at bidrage til, at stadig nye supplerende lokale ressourcer inddrages
i vareomsætningen.
Befolkningens store købeevne i USSR betyder på ingen made, at
enhver vares afsætning automatisk er sikret. Samtidig med, at
folkemassernes velstand vokser, bliver behovene mere og mere
differentieret, og forbrugernes krav til varernes kvalitet stiger. Det
er nødvendigt, at handelsorganisationerne forstår at tilpasse sig
hurtigt til forandringer i efterspørgslen, at de ikke tillader en me
kanisk fordeling af varerne eller fejl i leverancerne til de enkelte
omrader, at de uafladeligt forbedrer kundebetjeningen, at de tilrettehegger indkøbene bekvemt for kunderne og sparer disses tid.
Varebevægelserne i landet er betinget af produktionens territo
riale fordeling og af forbrugsefterspørgslens størrelse og sammen
sætning i de enkelte områder. I den forbindelse har det stor betyd
ning, at transportvæsenet, som i mangt og meget bestemmer vare
omsætningens hastighed, arbejder gnidningsfrit.

Det er den sovjetiske handels opgave aktivt at påvirke produk
tionen med henblik på at forøge varefremstillingen i overensstem
melse med befolkningens efterspørgsel, at forbedre varernes kva
litet og at udvide og forbedre assortimentet. De vigtigste midler,
hvormed den sovjetiske handel øver indflydelse på produktionen,
er: økonomiske kontrakter mellem handels- og industriorganisa
tionerne om levering af produkter i et bestemt assortiment og af
en bestemt kvalitet, vid anvendelse af systemet med forudbestillinger fra handelsorganisationerne hos industrien, omhyggelig
kontrol med leverede varer og anvendelse af sanktioner ved brud
på kontraktbetingelserne, evt. afvisning af artikler af ringe kva
litet.
Den sovjetiske handel virker aktivt ind på forbrugsefterspørgs
lens dannelse og fremmer kendskabet til og udbredelsen af nye
varer. Den anvender reklamen som et middel til samvittighedsfuld
forbrugeroplysning om de forskellige varers kvalitet og rette an
vendelse i modsætning til den kapitalistiske reklame, der forfølger
profitformal pa forbrugerens bekostning. En vigtig faktor ved
dannelsen af efterspørgslen er prisniveauet og prisrelationerne for
de varer, der sælges til befolkningen.
• Arbejdsdelingen mellem produktions- og handelsorganisationer
ne, således at vareomsætningens funktioner påhviler handels- og
fremskaffelsesorganisationerne, betyder store besparelser for det
socialistiske samfund, idet omsætningen af nationalproduktet
fremskyndes, og de midler, der er beslaglagt i omsætningssfæren,
reduceres. Dette muliggør en forøgelse af de midler, der anvendes
til udvidelse af den socialistiske produktion.
Foruden vareomsætningens funktioner tager handels- og frem
skaffelsesorganisationerne sig også af transport, sortering og em
ballering af varerne, hvilket er en fortsættelse af produktionspro
cessen i omsætningssfæren.
Udvikling af handelen har stor betydning for at give den arbej
dende befolkning i by og på land personlig materiel interesse i re
sultaterne af deres arbejde, i forøgelse af dets produktivitet. Den
sovjetiske handel er en nødvendig betingelse for at gennemføre den
økonomiske lov om fordeling efter arbejdsydelse: den arbejdende
befolkning realiserer sine pengeindtægter gennem den sovjetiske
handel. Det afhænger i mange henseender af den sovjetiske han
dels udvikling og af kundebetjeningens kvalitet, om den arbej
dende befolknings behov tilfredsstilles i overensstemmelse med de
opnåede indtægter.
Handelen sikrer, at statens og kolhozernes sektorer regelmæssigt

far de pengemidler, der er nødvendige lil en fornyelse og udvidelse
af produktionen. Af den hastighed, hvormed varerne afsættes, af
hænger i mangt og meget midlernes omslagshastighed for hele
folkehusholdningen. Gennem den sovjetiske handel far den socia
listiske industri, der producerer forbrugsvarer, de pengemidler,
der dækker de afholdte udgifter, og som danner virksomhedernes
nettoindkomst og statens centrale nettoindkomst. En kontinuerlig
vareafsætning gennem den sovjetiske handel bevirker, at de penge
midler, der er bestemt lil anvendelse i hele folkehusholdningen,
indbetales rettidigt i den fællesstatslige fond. Kolhozernes og kolhozmedlein tuernes salg af deres vareproduktion skaffer dem de
pengeindtægter, der anvendes til styrkelse og udvikling af kolhoz
ernes fællesdrift og til tilfredsstillelse af kolhozmedlemmernes per
sonlige behov.
Udvikling af den sovjetiske handel og forøgelse af den mængde
varer, der sælges til faste planpriser, er overordentlig vigtige be
tingelser for at styrke stabiliteten i det sovjetiske pengevæsen.
Efterhånden som den socialistiske produktion udvikles og be
folkningens velstand stiger, udvides vareomsætningen, og dens
sammensætning forbedres. Varer af en bedre kvalitet tager relativt
til, og de mere værdif ulde sorter bliver relativt hyppigere, assorti
mentet bliver mere righoldigt.
Detailhandelsomsætningen i USSR steg fra 1928 til 1940 (i sammenlignelige
priser) med 130 pct., medens vareomsætningen i de kapitalistiske lande i
samme periode ikke engang steg, men lige for den anden verdenskrig lå
under niveauet for 1929. I 1953 var detailhandelsomsælningen i USSR (i sam
menlignelige priser) i forhold til 1940 steget med 80 pct. og i forhold til 1950
med 50 pct., medens vareomsætningen i 1953 i USA lå på samme niveau som
i 1950, i England endog var faldet noget.
1 1953 var varesalget til befolkningen i statens og kooperationens butikker
større end i 1940: kod og kødvarer 2,5 gange så stort, fisk og fiskeproduk
ter 2 gange, animalske fedtstoffer 2,5 gange, planteolie og andre fedtstoffer
næsten 3 gange, sukker mere end 2,5 gange, tekstiler mere end 2 gange, her
under uldstoffer 2,5 gange, silkestoffer næsten 5 gange, fodtøj næsten 2 gange,
ure 5 gange, symaskiner 6 gange, cykler 9,6 gange og radiomodtagere 11 gange
så stort som i 1940.
I forbindelse med den i 1953—54 fremskyndede udvikling af den sovjetiske
handel blev den femte femårsplans opgaver med hensyn til vareomsætningen
opfyldt på fire år. Fra 1950 til 1955 er den varemængde, der stilles lil rådig
hed for befolkningen gennem statens og kooperationens handelsnet, steget til
omtrent det dobbelte.

De fundamentale opgaver, som stilles ved den gradvise overgang
fra socialisme til kommunisme, kræver en omfattende udvidelse
af handelsomsætningen og udfoldelse af den sovjetiske handel. Det

kommunistiske parti og sovjetregeringen gennemfører omfattende
forholdsregler, der tilsigter en yderligere, afgørende fremgang i
den sovjetiske handel i by og pa land. Vareomsætningen og kapi
talinvesteringerne i handelen forøges i betydeligt omfang. Hande
lens materielle og tekniske basis styrkes, nettet af lagre og han
delssteder udbygges stærkt, især nettet af specialbutikker. Uddan
nelsen af handelens kadrer forøges, handelens organisation og
planlægning og lønsystemet for handelsmedhjælperne forbedres.
Alt dette bidrager til at løse opgaverne med hensyn til på enhver
måde at forbedre by- og landbefolkningens forsyning med almin
delige masseforbrugsvarer.
Handelens hovedformer under socialismen. Under socialismen
findes tre former for handel: 1) statshandel, 2) kooperationens
handel og 3) kolhozhandelen.
Afgørende betydning i engros- og i detailhandelsomsætningen
har statshandelen. I den socialistiske stats hænder koncentreres
den overvejende del af de af landets vareressourcer, der indgår i
den sovjetiske handel. Handelsorganisationerne får hovedparten
af deres varer fra statens industri. Disse varer, der som regel pas
serer engroshandelen, nar så ud i detailhandelen og sælges til be
folkningen.
Hovedkilden til forsyning af den industri, der forarbejder mas
seforbrugsartikler, med råstoffer og grundlaget for befolkningens
levnedsmiddelforsyning er statens fremskaffelser og opkøb af
landbrugsprodukter hos kolhozerne. 1 betydelig udstrækning stam
mer levnedsmidler og landbrugsråstoffer også fra statsbrugenes
produktion og naturalvederlaget for MTS’s arbejde. Statshandelen
omfattede i 1953 61,2 pct. af landets samlede detailhandelsomsæt
ning. Den forsyner overvejende bybefolkningen og industriegnene.
Statshandelen med personlige forbrugsvarer drives over handelsnettet (vare
huse, butikker, lagre o. s. v.) under USSR’s og unionsrepublikkernes handels
ministerier, over arbejderforsyningens forvaltning i transportvæsenet, i kul
og olieindustrien, i den metallurgiske industri og i andre industribrancher
samt gennem det specialiserede handelsnet, der hører under nogle ministerier,
som herigennem afsætter deres virksomheders produktion.

Kooperationens handel drives af handelsvirksomheder, der om
fatter brugsforeninger og håndværkskooperation. De kooperative
organisationers midler er andelshavernes kooperative ejendom. De
kooperative handelsorganisationer får stillet store kreditter til rå
dighed af sovjetstaten. Den kooperative handels andel i den sam
lede detailhandelsomsætning var i 1953 25,4 pct. Den overvejende
del af den kooperative handels omsætning falder på brugsforenin

gerne, resten på håndværkskooperationen. Brugsforeningerne for
syner hovedsageligt landbefolkningen og er den vigtigste handels
organisation på landet. Herudover køber landbefolkningen en del
af deres varer i byerne. Brugsforeningerne har faet tildelt en stor
rolle ved fremskaffelse og opkøb af landbrugsprodukter. De har
til opgave pa enhver made at være kolhozerne og kolhozbonderne
behjælpelige ved afsætningen af deres produkter og derved bi
drage til en produktionsstigning i alle landbrugets grene og til en
forbedring af den arbejdende befolknings materielle velstand.
Til statens og kooperationens vareomsætning hører også den
omsætning, der sker i den offentlige bespisnings virksomheder —
d. v. s. fabrikskøkkener, marketenderier, restaurationer, buffeter
o. s. v., der sælger deres produkter til befolkningen. Udviklingen
af den offentlige bespisning giver store besparelser i arbejdstid i
folkehusholdningen. Den erstatter det lidet produktive huslige
arbejde med et mere produktivt fællesarbejde og giver befolknin
gen betydeligt bedre levevilkår. Den offentlige bespisning frigør
millioner af kvinder, der er beskæftiget med husholdningsarbejde,
så de kan deltage i den socialistiske produktion og i samfundslivet.
Den offentlige bespisning gør det muligt at udnytte levnedsmiddel
ressourcerne mere rationelt og økonomisk og basere ernæringen
pa et videnskabeligt og hygiejnisk grundlag.
Statens og kooperationens handel udgør et organiseret marked,
der planlægges direkte af den socialistiske stat. Det organiserede
marked spiller en dominerende og bestemmende rolle i USSRs
vareomsætning. Foruden det organiserede marked eksisterer der
i USSRs vareomsælning et uorganiseret marked i form af kolhoz
handelen.
Kolhozhandelen er en form for sovjetisk detailhandel, hvor
kolhozerne og kolhozbonderne optræder som sælgere af landbrugs
varer til befolkningen til priser, der dannes pa markedet under
indflydelse af efterspørgsel og udbud. Kolhozbonderne realiserer
på markedet en vis del af de produkter, som de far i kolhozerne
efter normaldage, eller en del af produktionen fra deres små per
sonlige brug. Kolhozhandelen planlægges ikke direkte af staten.
Staten giver ikke kolhozerne og kolhozbonderne planopgaver med
hensyn til afsætning af deres produktion på kolhoztorvene og fast
sætter ikke priserne på de landbrugsvarer, de sælger. Men kolhoz
handelen er under økonomisk indflydelse af statens og koopera
tionens handel. Eri udvidet vareomsætning og detailprisnedsæt
telse i statens og kooperationens handel medfører også en sænk
ning af prisniveauet på kolhozmarkedet.

Pa kolhozmarkederne gør der sig inden ior visse grænser et mar
kedsanarki gældende. Hvis statens regiderende økonomiske ind
flydelse svækkes, kan de spekulative elementer blive aktiviseret på
et og andet kolhozmarked. De benytter sig af en midlertidig man
gel pa enkelte varer på det pågældende marked og driver markeds
priserne op. 1 fterhanden som en større del af kolhozernes vare
produktion gennem fremskaffelser og opkob kommer staten i
hænde, efterhånden som statsbrugenes produktion udvikles, efter
banden som mængden af fødevarer i statens og kooperationens
handelsnet forøges, bliver statens økonomiske indflydelse på det
uorganiserede marked stadig stærkere.
En del af landbrugsprodukterne sælger kolhozerne og kolhoz
bønderne gennem brugsforeningerne på kommissionsbasis.
Kolhozhandelen er et vigtigt middel til stimulering af landbrugs
produktionen og levnedsmiddelforsyningen til byer og industri
bebyggelser, idet den skaffer befolkningen en betydelig mængde
produkter som grønsager, kartofler, kød og mejeriprodukter o. s. v.
Kolhozhandelens andel i den samlede detailhandelsomsælning var
i 1953 10,1 pel., for levnedsmidlers vedkommende omkring 20 pet.
Priser og (imsætningsomkostninger i statens og kooperationens
handel. Da foikeejendom er fremherskende inden for produk
tions- og vareomsætningssfæren, kan den socialistiske stat plan
lægge priserne inden for alle grene af folkehusholdningen. 1 USSR
fastsættes priserne på det organiserede marked planmæssigt: frem
skaffelses- og opkøbspriserne for kolhozernes og kolhozmedlem
mernes vareproduktion, som de sælger til statens og kooperatio
nens organisationer
engrospriserne for industrien og handelsorganisationerne
detailpriserne i den statslige og den koope
rative handel, d. v. s. de endelige priser, til hvilke befolkningen
køber forbrugsgenstande. Priserne deles i unionspriser (ens for
hele landet) og zonepriser (differentieret efter områder). For nogle
varer fastsættes sæsonpriser.
Den systematiske nedsættelse af detailpriserne er et af hoved
midlerne lii forbedring af folkemassernes velstand. De syv pris
nedsættelser, der er gennemført siden 1947, har i stort omfang
forøget den arbejdende befolknings købeevne og realindkomst i
by og på land. Prisnedsættelsen er en vigtig faktor lil planmæssig
påvirkning af efterspørgslen. Ved prisnedsættelser tages der hen
syn til de forskellige varers betydning for det almindelige forbrug.
Prisnedsættelsen anvendes som middel til at udvide forbruget af
bestemte varer. Nedsættelsen af detailpriserne er baseret på en
nedskæring af produktions- og handelsomkostningerne og på en

forøgelse af den varemængde, der af staten bestemmes til salg til
befolkningen.
Takket være den systematiske nedsættelse af de statslige detailpriser
kunne man i USSR købe den varemængde, der i 1947 kostede 1000 rubler,
for 433 rubler i 1954. I 1954 var priserne på brød og smør faldet til en tredie
del. på kød til næsten en trediedel og på sukker til godt to femtedele af 1947niveauet. I samme tidsrum skete der i USA, England, Frankrig og de fleste
andre borgerlige lande en betydelig prisforhøjelse på disse varer i forhold til
1947.

Varerne indgår i handelnettet til engrospriser. De sælges af
handelsorganisationerne til detailpriser til befolkningen. Forskel
len mellem detailpris og engrospris udgør handelstillægget. Af
dette handelsti’læg dækkes handelsorganisationernes omsætnings
omkostninger og dannes deres nettoindkomst. Handelsorganisa
tionernes detailpris er således lig med engrosprisen + handelstil
læggel. Handelstiilægget beregnes i regelen som et bestemt procent
fradrag fra detailprisen, i nogle tilfælde som et tillæg til engros
prisen. Handelstillæggene planlægges af staten, og en nedsættelse
af dem foranlediger handelsorganisationerne til at forbedre deres
arbejde og formindske omsætningsomkostningerne.
Omlaetniiufsomkos'tinnfjerne i den sovjetiske handel er penge
udtrykket for de omkostninger, handelsvirksomhederne har ved
at bringe varerne frem til forbrugerne. Omsætningsomkostnin
gerne i den statslige og kooperative handel planlægges af staten.
I omsætningsomkostningerne indgår: afskrivninger (på lokaler og
inventar), udgifter til opbevaring, sortering og emballering af va
rer, transport og aflønning af handelspersonellet o. s. v.
I den sovjetiske handel findes to slags omsætningsomkostninger.
For det første findes der omkostninger, som hænger sammen med
produktionsprocessens fortsættelse i omsætningssfæren (transport,
opbevaring og emballering af varer) ; i modsætning til den kapi
talistiske handel er det disse omkostninger, der er overvejende i
den sovjetiske handel. For det andet findes der omkostninger, som
hænger sammen med produkternes vareform (formidling af køb
og salg, udgifter ved handelsvirksomhedernes kasse- og regnskabs
væsen o. s. V.). Disse to slags omsætningsomkostninger bliver dæk
ket på hver sin måde.
Den første slags omsætningsomkostninger dækkes af handels
personellets arbejde, for så vidt det fortsætter produktionsproces
sen i oinsadningssfæren. Dette arbejde forøger varernes værdi
hvilket gør det muligt at dække de udgifter ved transport, opbe
varing, emballering og andre produktive funktioner, der udføres

af handelsorganisationerne. Den anden slags omsætningsomkost
ninger, d. v. s. de omkostninger, der hænger sammen med produk
ternes vareform, dækkes af den nettoindkomst, der skabes i pro
duktionsgrenene. Industriens engrosprisniveau fastsættes således,
at en del af industriens nettoindkomst tilfalder handelsorganisa
tionerne.
Takket være det socialistiske plansystems fortrin er omsætnings
omkostningernes niveau, d. v. s. forholdet mellem omsætnings
omkostninger og vareomsætning flere gange lavere i USSR end
i de kapitalistiske lande, og disse omkostningers niveau formind
skes stadigt. Den sovjetiske handel er fri for de store uproduktive
udgifter, der udgør størstedelen af de kapitalistiske omsætnings
omkostninger, og som er betinget af produktionsanarki, kriser,
konkurrence, spekulation og kolossalt overdreven reklame. I det
socialistiske samfund har varestrømmenes bevægelser en planmæs
sig karakter; der er sikret produktionen et stadig voksende inden
landsk marked. Alt dette gør, at omsætningestiden og antallet af
mellemled, som varerne passerer på deres vej fra produktion til
forbruger, er stærkt reduceret i USSR i forhold til de borgerlige
lande. Varernes omsætningshastighed er omtrent tre gange så stor
i USSR som i de kapitalistiske lande, hvad der giver en betydelig
besparelse af ressourcer.
I modsætning til kapitalismen, der er karakteriseret ved sin op
hobning af uhyre lagre af overskydende varer, er varelagrenes
størrelse under socialismen planbestemt i overensstemmelse med
vareomsætningens behov og nødvendigheden af at sikre en jævn
og regelmæssig strøm af varer til handelsnettet. Herved bliver
det muligt at forebygge, at der dannes lagre af overskydende
varer. Efterhånden som den sovjetiske handel udvikles, bliver
omsætningsomkostningerne mindre og mindre.
I USSR var omsætningsomkostningerne i engros- og detailhandelen lige for
den anden verdenskrig ca. 10 pct. af detailvareomsætningen. I 1953 udgjorde
omsætningsomkostningerne i den statslige og kooperative handel i USSR
8 pct. af detailvareomsætningen.

Sænkningen af omsætningsomkostningerne og den samtidige
forbedring af kundebetjeningen er en vigtig kilde til besparelser
i samfundsarbejde. Det gør det muligt at frigøre yderligere midler
til forøgelse af den materielle produktion, til udvidelse af vare
omsætningen og forbedring af handelskulturen. Sænkningen af
omsætningsomkostningerne sker ved mekanisering af arbejdspro
cesserne i den sovjetiske handel, ved forbedring af arbejdsproduk-

tiviteten og udfoldelse af den socialistiske kappestrid mellem han
delens personel for at forbedre handelsnettets arbejde og anvende
arbejdskraften rigtigt. Ved hjælp af akkord- og præmielønsystemer
ansporer sovjetstaten materielt handelens personel til at opnå
højere måltal i arbejdet. Sænkning af omsætningsomkostningerne
kræver en fortsat forbedring af vareomsætningens planlægning og
af studiet af befolkningens efterspørgsel, en rigtig organisation af
vareleveringen til handelsnettet og en udvidelse af handelen med
varer i standardpakninger. En vigtig faktor ved sænkningen af om
sætningsomkostningerne er kampen mod tab i handelen og frem
skaffelsessystemet, hvad der er forbundet med en udvidelse af
nettet af lagerbygninger, siloer, køleanlæg samt en rationalisering
af varernes transport og opbevaring. Stor betydning for en sænk
ning af omsætningsomkostningerne har det, at varernes vej fra
producent til forbruger forkortes, at antallet af mellemled i han
delsnettet formindskes, og at transportvæsenet udnyttes mere ra
tionelt.
Nedsættelse af omsætningsomkostningerne er uløseligt forbun
det med en konsolidering af økonomisk drift i handelsvirksomhe
derne, som kræver, at handelsvirksomhederne arbejder rentabelt,
d. v. s. opnår en nettoindkomst (profit) ved nøje overholdelse af
de fastsatte priser. De socialistiske handelsvirksomheders netto
indkomst adskiller sig fundamentalt fra den kapitalistiske handels
profit: den skabes af handelspersonellet ved dets arbejde, der er
befriet for udbytning (for så vidt dette arbejde er en fortsættelse
af den materielle produktionsproces i omsætningssfæren) og ved
det arbejde, der ydes af de beskæftigede i den socialistiske produk
tion (en del af handelstillægget hidrører fra den materielle pro
duktionssfære). Denne indtægt anvendes til fællesstatslige behov
(ved overførsler til budgettet), til udvidelse af handelsnettet, til
forøgelse af handelsorganisationernes midler og til forbedring af
de materielle og kulturelle forhold for de beskæftigede i den sovje
tiske handel.
Udenrigshandelen. Udenrigshandelen under socialismen anven
des til en mere fuldstændig tilfredsstillelse af samfundets voksende
behov. Den er en ekstra hjælpekilde til udvikling af produktionen
og forbedring af befolkningens forsyning med forbrugsgenstande.
Udenrigshandelen er den socialistiske stats monopol. I USSR er
alle udenrigshandelsforretninger koncentreret hos eet organ, Mini
steriet for Udenrigshandel, der er underordnet den socialistiske
opbygning, og afvikles på grundlag af statslige eksport-importplaner, der udgør en uadskillelig del af folkehusholdningsplanen.

Udenrigshandelsmonopolet er en nødvendig betingelse for den so
cialistiske økonomis eksistens og udvikling.
Udenrigshandelsmonopolet i USSR opfylder for tiden to hoved
funktioner. For det forste giver det socialismens land økonomisk
uafhængighed af den kapitalistiske omkredsning, ved at beskytte
dets folkehusholdning og dels indre marked mod den udenland
ske kapitals indtrængen og mod den skadelige indflydelse fra det
kapitalistiske verdensmarkeds økonomiske kriser og anarki. Fol
det andet formidler dette monopol det økonomiske samarbejde
mellem USSR og de folkedemokratiske lande og er et redskab,
hvormed Sovjetunionens hjælp til disse lande gennemføres. Denne
nye funktion for udenrigshandelsmonopolet opstod med dannelsen
af den demokratiske lejrs verdensmarked, hvis lande ikke bygger
deres handelsrelationer pa konkurrencekampens princip, men på
grundlag af gensidig broderlig hjælp.
Udenrigshandelsmonopolet gav USSR's økonomi en sikker be
skyttelse mod de imperialistiske landes økonomiske aggression. Det
har betydet meget for industrialiseringen af USSR’s folkehushold
ning ved at sikre industrivirksomhedernes forsyning med et anse
ligt antal importerede maskiner. Da USSR blev forvandlet til en
industrimagt, forandredes strukturen i dens udenrigshandel væ
sentligt: i den sovjetiske eksport blev industrivarerne fremher
skende. medens landbrugsrastoffer var fremherskende i eksporten
fra Rusland før revolutionen. Under den fjerde og femte femårs
plan har USSR forøget udførslen af sværindustriens produkter
endnu stærkere.
I sin udenrigshandel gennemfører Sovjetunionen konsekvent
principperne om respekt for alle landes nationale suverænitet, om
parternes fulde ligeberettigelse og om gensidig fordel. Med ud
gangspunkt i muligheden for de to systemers
det socialistiske
og det kapitalistiske systems
fredelige sameksistens betragter
sovjetstalen en udvidelse af handelsforbindelserne med udlandet
som et af de vigtigste midler til at knytte folkene nærmere sam
men, til at mindske den internationale spænding og styrke fredens
sag.
Som følge af den vældige stigning i den socialistiske produktion
i USSR og dannelsen af den demokratiske lejrs nye verdensmar
ked, vokser Sovjetunionens omsætning i udenrigshandelen år for
år. Sovjetunionens udenrigshandel med den demokratiske lejrs
lande tager hurtigt til. Denne handel er stærkt fremherskende i
Sovjetunionens totale omsætning i udenrigshandelen. I 1952 ud
gjorde handelsomsætningen med de kapitalistiske lande Vt og med

den demokratiske lejrs lande % af Sovjetunionens totale omsæt
ning i udenrigshandelen.
Den formindskelse i USSRs vareomsætning med de kapitalistiske lande,
der er sket i de senere år, blev mere end opvejet af den udvidede handel
med de folkedemokraliske lande.
Sovjetunionen sigter ufravigeligt mod at udvikle økonomiske forretnings
forbindelser med de kapitalistiske lande på grundlag af gensidig fordel. Den
diskriminationspolitik, der drives under tryk af aggressive kredse i USA. for
hindrer dog en udfoldelse af USSRs vareomsætning med de kapitalistiske
lande. USA går ind for afvisning af handelsforbindelser med USSR og de
folkedemokratiske lande og vil tvinge alle borgerlige lande, der er afhængige
af det, lil at holde denne linie. Denne politik lider skibbrud, da den er til
alvorlig skade for de staters interesser, som følger den. I 1953- -54 sporedes
i en række borgerlige stater en tendens til at udvide handelsforbindelserne
med Sovjetunionen og de folkedemokratiske lande.
I 1953 havde USSR handel med 51 stater; handelen med 25 af disse lande
skete på grundlag af et- eller flerårige handelsaftaler. USSRs udenrigshandelsomsa'tning nåede i 1953 23 milliarder rubler og var (i sammenlignelige priser)
næsten fire gange så stor som for krigen. Ved siden af den forøgede vare
omsætning i forholdet mellem USSR og den demokratiske lejrs lande skete
der en betydelig stigning i handelsomsætningen med en række lande i Vest
europa og det Nære og Mellemste Østen samtidig med, at antallet af ekspor
terede og importerede varer blev større.

SAMMENFATNING
1. Handelen i det socialistiske samfund er en handel uden
kapitalister med det formål at tilfredsstille den arbejdende be
folknings behov på bedst mulig måde. Den sovjetiske handel
drives planmæssigt og er bindeleddet mellem den voksende
socialistiske produktion og folkets stigende forbrug; den for
binder by og land, folkehusholdningens forskellige grene og
landets områder.
2. I USSR findes to markeder: et organiseret marked i form
statens og kooperationens handel, og et uorganiseret marked,
hvortil kolhozhandelen horer. Det organiserede marked plan
lægges direkte af staten. Det har den afgørende betydning i
handelsomsætningen. Det uorganiserede marked planlægges
ikke direkte, men reguleres økonomisk af staten.
3. Varepriserne i statens og kooperationens handel fastsæt
tes planmæssigt. Priserne på kolhozmarkederne dannes på
grundlag af forholdet mellem efterspørgsel og udbud og er
under regulerende indflydelse fra statspriserne. Sovjetstaten

gennemfører en systematisk nedsættelse af detailpriserne,
hvilket medfører en stadig stigende købeevne hos arbejdere,
funktionærer og bønder og et øget folkeforbrug.
i. Den sovjetiske handel er baseret pd den økonomiske
drifts principper og er betydelig mere økonomisk end den ka
pitalistiske handel, eftersom den er fri for de store uproduktive udgifter, som skyldes kapitalismens privatejendom, kon
kurrencen og produktionsanarkiet.
5. Udenrigshandelen under socialismen er statsmonopol og
tjener til styrkelse og yderligere udvikling af den socialistiske
økonomi. Udenrigshandelsmonopolet i USSR beskytter den
socialistiske økonomi mod udenlandsk kapitals indtrængen og
er et redskab for Sovjetunionens økonomiske samarbejde med
landene i den demokratiske lejr.

36. KAPITEL

Nationalindkomsten i det socialistiske samfund
Det totale nationalprodukt og nationalindkomsten under so
cialismen. Det totale nationalprodukt under socialismen består
af alle de materielle goder — produktionsmidler og forbrugsgen
stande —- der er produceret i samfundet i løbet af en bestemt pe
riode, f. eks. et år.
Det totale nationalprodukt skabes gennem det arbejde, der ydes
af de beskæftigede i den materielle produktions grene: industri,
landbrug, byggeri, transportvæsen, for så vidt dette betjener pro
duktionen, og tillige det arbejde, der ydes af handelens personel,
der udøver funktioner, som er en fortsættelse af produktionspro
cessen i omsætningssfæren (opbevaring, færdigbehandling, trans
port, vareemballering o. s. v.). Foruden håndens arbejdere deltager
også de åndsarbejdere (forskere, ingeniører o. s. v.), der er beskæf
tiget i den materielle produktions grene, direkte i skabelsen af ma
terielle goder.
De ikke-producerende grene deltager ikke i skabelsen af det
totale nationalprodukt. De beskæftigede i den ikke-producerende
sfære (statsforvaltningen, kulturlivet, den sociale og medicinske
betjening af befolkningen) frembringer ikke materielle goder. Men

det arbejde, der ydes af de beskæftigede i de ikke-producerende
grene, er nødvendigt for det socialistiske samfund, for den ma
terielle produktion; det er samfundsnyttigt arbejde. Den social
istiske stat yder det for samfundet livsnødvendige økonomisk-organisatoriske og kulturelt opdragende arbejde. Under socialismen
vokser videnskabens betydning for teknikkens udvikling og pro
duktionens fremgang umådeligt. Af stor betydning er det arbejde,
der ydes ved uddannelse af kvalificerede kadrer til produktionen.
Videnskab, oplysning og kunst tilfredsstiller den arbejdende be
folknings kulturelle behov. Den sociale og medicinske betjenings
forskellige grene skaber betingelserne for, at menneskene i det
socialistiske samfund kan udføre et vellykket arbejde. I det so
cialistiske samfund eksisterer der således en gensidig udveksling
af ydelser mellem dem, der er beskæftiget ved den materielle pro
duktion, og dem, der arbejder i den ikke-producerende sfære.
Grundlaget for det socialistiske som for ethvert andet samfunds
system er produktionen, d. v. s. den sfære, hvori de materielle
goder fremskaffes, som er nødvendige for det socialistiske sam
funds eksistens og udvikling. Derfor har en forøgelse af den an
del, som de beskæftigedes arbejde i den materielle produktions
sfære udgør, ved en formindskelse af den andel, som de beskæf
tigedes arbejde i en række ikke-producerende grene udgør, over
ordentlig stor samfundsøkonomisk betydning. Overdreven ansæt
telse af personel i statens forvaltningsapparat, overflødigt forvalt
ningspersonel i kolhozerne, store omsætningsomkostninger — alt
dette fører til, at arbejdsressourcer, i første række kvalificerede
kadrer, trækkes bort fra den materielle produktions sfære. En så
dan fjernelse af kadrer fra produktionssfæren hæmmer national
indkomstens stigning og skader folkehusholdningen.
En systematisk, relativ forøgelse af arbejdet i den materielle
produktionssfære, en gennemgribende forenkling og billiggørelse
af forvaltningsapparatet og nedsættelse af omsætningsomkostnin
gerne bidrager til at forøge samfundsrigdommen og skabe den
rigelighed af produkter, der er nødvendig for opbygningen af det
kommunistiske samfund.
Lenin anså det for en overordentlig vigtig opgave for sovjet
magten »systematisk at formindske og billiggøre sovjetapparatet
ved en reduktion af det, ved en bedre organisation, ved afskaf
felse af slendrian og bureaukratisme og ved en formindskelse af de
uproduktive udgifter.«1)
!) V. 1. Lenin, Værker, bd. 33, s. 406, russisk.

I produktionsprocessen anvendes en del af del totale national
produkt til erstatning af de forbrugte produktionsmidler. Denne
del af det totale nationalprodukt rummer det forbrugte fortidige
arbejde, der er overført på produktet fra de anvendte produktions
midler. Når den del. som erstatter de forbrugte produktionsmidler,
trækkes fra det totale nationalprodukt, bliver den del af national
produktet tilbage, der udgør samfundets nationalindkomst.
Nationalindkomsten under socialismen er en del af det totale
nationalprodukt, som er skabt af de beskæftigede i den socialisti
ske produktion, nemlig den del, som bliver tilbage, når de i den
pågældende periode forbrugte produktionsmidler er erstattet, og
som rummer det nyanvendte arbejde.
Nationalindkomsten i naturalform består af den samlede mæng
de i landel producerede forbrugsgenstande, der anvendes til til
fredsstillelse af samfundets behov, og den del af de fremstillede
produktionsmidler, der anvendes til udvidelse af den socialistiske
produktion i by og på land.
Samtidig fremtræder nationalindkomsten i pentjeform. Da der
under socialismen eksisterer vareproduktion, måles nationalind
komsten som helhed og i sine bestanddele, uanset hvilken natural
form de har, i værdi, de udtrykkes i penge. Derfor udtrykkes
ikke blot den samlede mængde personlige forbrugsvarer, men også
den del af nationalindkomsten, der består af produktionsmidler, i
pengeform.
Da priserne ændrer sig, foretages udregningen af nationalindkomsten ikke
blot i lobende priser, men også i sammenlignelige priser (uforandrede, faste
priser). Som basis anvendes priserne i et eller andet bestemt år. Udregningen
af nationalindkomsten i sammenlignelige priser gor det muligt at fastslå de
reelle ændringer i nationalindkomstens størrelse over en årrække.

Under kapitalismen skabes nationalindkomsten af de beskæfti
gede, der er underkastet udbytning, og står til rådighed for kapi
talister og godsejere; disse personer tilegner sig størstedelen af na
tionalindkomsten i form af arbejdsfrie indtægter, og kun en min
dre del tilfalder den arbejdende befolkning. Under socialismen
skabes nationalindkomsten af beskæftigede, der er befriet for ud
bytning, og tilhører i fuld udstrækning den arbejdende befolkning.
Socialismen udelukker eksistensen af arbejdsfri indtægter.
Det socialistiske samfunds nationalindkomst består af produktet
til sig selv og produktet til samfundet. Det produkt, som den mate
rielle produktions beskæftigede skaber til sig selv, fordeles mellem
dem efter arbejdsydelse. Det anvendes til at tilfredsstille de person

lige behov hos de beskæftigede i den socialistiske produktion og
deres familier. Det produkt til samfundet, der skabes af de beskivfligede i den materielle produktion, er det socialistiske sam
funds nettoindkomst, der anvendes til udvidelse af produktionen,
udvikling af kulturen, sundhedsvæsenet, dækning af statsforvalt
ningens udgifter o. s. v.
Nationalindkomstens uafladelige stigning under socialismen.
I det socialistiske samfund foregår en uafbrudt og hurtig stigning
i nationalindkomsten. Denne stigning er resultatet af en uaflade
lig fremgang i den socialistiske produktion, der udvikler sig i
overensstemmelse med de krav, der stilles af socialismens økono
miske grundlov. Nationalindkomsten i det socialistiske samfund
vokser flere gange hurtigere end i det kapitalistiske samfund.
Udtrykt i sammenlignelige priser var USSRs nationalindkomst i forhold til
1913 ca. 6 gange så stor i 1940, 10 gange så stor i 1950 og i 1953 13 gange
så stor.
I perioden 1930—53 blev USA’s nationalindkomst 2,3 gange så stor (målt
i sammenlignelige priser), medens USSR’s nationalindkomst (ligeledes målt i
sammenlignelige priser) blev over 8 gange så stor i samme periode til trods
for de kæmpeskader, der blev tilføjet folkehusholdningen af de fascistiske
okkupanter i krigsårene.

Nationalindkomstens vækst under socialismen skyldes to fakto
rer: 1) stigningen i samfundsarbejdets produktivitet og 2) stig
ningen i antallet af de i produktionen beskæftigede. Stigningen i
nationalindkomsten i det socialistiske samfund skyldes hovedsage
lig forøgelsen af arbejdsproduktiviteten. F. eks. skyldes 20 pct. af
væksten i nationalindkomsten under den fjerde femårsplan stig
ningen i antallet af beskæftigede i produktionen, medens 80 pct.
skyldes stigningen i arbejdsproduktiviteten.
Arbejdsproduktiviteten hos de beskæftigede i den socialistiske
produktion stiger hurtigt som følge af indførelsen af den nyeste
teknik i alle produktionsgrene (også i landbruget), forbedring af
organisationen af arbejde og produktion, stigning i arbejderes,
kolhoz-bønders og intellektuelles kvalifikationer, systematisk for
højelse af den arbejdende befolknings velstand og udvikling af
den socialistiske kappestrid.
Stigningen i samfundsarbejdets produktivitet kræver en plan
mæssig og rationel udnyttelse af de materielle og arbejdsmæssige
ressourcer og i særdeleshed en økonomisering med produktions
midlerne. En økonomisering med produktionsmidlerne formind
sker den del af det totale nationalprodukt, der anvendes til dæk
ning af forbrugte produktionsmidler. Herigennem er det muligt al

forøge den anden del af det totale nationalprodukt, som udgør na
tionalindkomsten.
En vigtig vækstfaktor for nationalindkomsten er en stigning i
antallet af beskæftigede i den materielle produktions grene. I det
socialistiske samfund, der i modsætning til det kapitalistiske ikke
kender udbyttende klasser og deres talrige håndlangere, eksisterer
der ikke arbejdsløshed; der sker ingen ekstraordinær overflytning
af arbejdskraft til omsætningssfæren o. s. v. En betydelig større
del af den voksne arbejdsdygtige befolkning er beskæftiget i de
materielle produktionsgrene, der skaber det totale nationalprodukt.
Under socialismen vokser samtidigt antallet af de personer, der er
beskæftiget med videnskab, oplysning, kunst og sundhedsvæsen.
I det socialistiske samfund tilhører alle materielle og åndelige kul
turgoder folket, medens de under kapitalismen er monopoliseret
af de udbyttende klasser.
I USSR er arbejdsløsheden forlængst forsvundet, medens de arbejdsløse i
USA i 1950—52 gennemsnitligt udgjorde 13 pct. af den arbejdsdygtige befolk
ning (antallet af arbejdsløse omregnet til helårs-arbejdsløse).
Af den arbejdsdygtige befolkning, der er beskæftiget i ikke-producerende
grene, er i USSR mere end halvdelen beskæftiget på det kulturelle område og
ved sundhedsvæsenet, medens der i USA på kulturens og sundhedsvæsenets
område kun er beskæftiget % af de personer, der arbejder i de ikke-produce
rende grene.

Under socialismen er nationalindkomstens vækst det vigtigste
måltal for stigningen i den arbejdende befolknings velstand, idet
den er ledsaget af forøgede indtægter for arbejdere, bønder og
intellektuelle. Under kapitalismen kan en stigning i national
indkomsten ikke være et måltal for en tilsvarende stigning i den
arbejdende befolknings levestandard, eftersom kapitalister og
store jordbesiddere tilegner sig en stadig større del af national
indkomsten, medens den arbejdende befolknings andel i denne
bliver mindre og mindre.
Sovjetunionens nationalindkomst målt i sammenlignelige pri
ser var i 1952 150 pct. større end i 1945 og samtidig steg arbej
dernes og funktionærernes realløn med 120 pct. I USA var natio
nalindkomsten i 1952 kun steget med 10 pct. i forhold til 1945
(ligeledes målt i sammenlignelige priser), og samtidig faldt arbej
dernes og funktionærernes realløn, medens monopolernes profit
ter fordobledes.
Fordelingen af nationalindkomsten. Den under den sociali
stiske produktionsproces skabte nationalindkomst fordeles og an

vendes i sidste instans til folkets forbrug eller til socialistisk akku
mulation. I modsætning til kapitalismen fordeles nationalindkom
sten under socialismen »ikke for at berige de udbyttende klasser
og deres talrige parasitvedhæng, men med det formål systematisk
at forbedre arbejdernes og bøndernes materielle stilling og udvide
den socialistiske produktion i by og på land.«1)
Fordelingen af nationalindkomsten i det socialistiske samfund
foregår på følgende måde. Til at begynde med antager national
indkomsten forskellige indkomstformer i de grene, hvor den ska
bes, d. v. s. i den materielle produktionssfære: folkehusholdnin
gens statssektor og kooperations- og kolhozsektoren.
Den nationalindkomst, der skabes i folkehusholdningens stats
sektor, falder i to hoveddele. Den ene del af denne indkomst re
præsenterer det produkt til sig selv, som de beskæftigede i den ma
terielle produktion har frembragt, og tager form af arbejdsløn til
arbejderne og funktionærerne i statens produktionsvirksomheder.
Den anden del af nationalindkomsten, der skabes i statens pro
duktionssektor, repræsenterer produktet til samfundet eller netto
indkomsten. Nettoindkomsten i statens produktionssektor optræ
der i to grundformer: 1) som statsvirksomhedernes nettoindkomst
(virksomhedernes såkaldte profit) og 2) som statens centrale
nettoindkomst (den såkaldte omsætningsskat, overførsler af profit,
socialafgifter til socialforsikringens behov o. s. v.).
Den nationalindkomst, der er skabt i kolhozernes fællesdrift,
er kolhozernes ejendom og består ligeledes af to hoveddele: den
ene del repræsenterer produktet til sig selv, den anden del produk
tet til samfundet. Produktet til sig selv, der er skabt ved kolhoz
medlemmernes arbejde i kolhozernes fællesdrift, antager form af
naturalindtægter og pengeindtægter, der fordeles mellem kolhoz
medlemmerne efter normaldage. Desuden opnår kolhozmedlem
merne naturalindtægter og pengeindtægter ved deres arbejde på
de små personlige brug. Produktet til samfundet, der skabes i
kolhozen, repræsenterer kolhozens nettoindkomst. En del af kolhozens nettoindkomst anvendes til udvikling af kolhozproduk
tionen, til tilfredsstillelse af fælles kolhozbehov og til kolhozmed
lemmernes materielle og kulturelle behov. Den anden del af den
nettoindkomst, der skabes i kolhozsektoren, forvandles ved hjælp
af prismekanismen og indkomstskatten til statens centrale netto*) J. V. Stalin, Centralkomitéens politiske beretning på SUKP(b)’s 16. kon
gres, se Værker, bd. 12, s. 321, russisk.

indkomst. På denne måde deltager kolhozerne i statens samfunds
udgifter til udvidelse af produktionen i by og på land, udvikling
af kulturen, styrkelse af landets forsvar o. s. v.
Følgelig rummer statens samlede centrale nettoindkomst ikke
blot den del af arbejdet for samfundet, der er ydet af arbejder
klassen, men også den del af arbejdet for samfundet, der er ydet
af kolhozbonderne.
Det produkt til sig selv, der er skabt af de beskæftigede i de
håndværksmæssige produktionsarteler, tager form af deres ar
bejdsløn, medens produktet til samfundet tager form af nettoind
komsten i de kooperative håndværksvirksomheder. En del af
denne indkomst anvendes til udvidelse af produktionen og til
tilfredsstillelse af medlemmernes behov i disse håndværksarteler.
En anden del bliver ved hjælp af omsætningsskatten og indkomst
skatten lil statens centrale netttoindkomst.
Saledes dannes i det socialistiske samfund de forskellige former
for indkomst, der opnas direkte i den materielle produktionssfære.
Den ene del af nationalindkomsten, der udgør det produkt til sig
selv, de beskæftigede i produktionen har frembragt, fordeles efter
arbejdsydelse og antager forskellige former — arbejdsløn til de
arbejdere og funktionærer, der er beskæftiget i produktionen,
personlige indkomster for kolhozmedlemmerne og arbejdsløn til
de beskæftigede i håndværkskooperationen. Den andel del af
nationalindkomsten, der repræsenterer produktet til samfundet,
som er frembragt af de beskæftigede, eller samfundets nettoind
komst, tager følgende former: nettoindkomst i statsvirksomheder
ne, nettoindkomst i kolhozerne og de kooperative virksomheder
og statens centrale nettoindkomst. Som nævnt forvandles en vis
del af virksomhedernes nettoindkomst under fordelingen af natio
nalindkomsten til central nettoindkomst for staten.
Under den fortsatte fordeling af nationalindkomsten — hoved
sagelig over statsbudgettet — bliver en del af den til indtægter
for de ikke-producerende grene og de der beskæftigede.
I det socialistiske samfund anvender staten betydelige midler
for at tilfredsstille en række samfundsmæssige behov: oplysning,
sundhedsvæsen, opretholdelse af statsapparatet, styrkelse af lan
dets forsvarsevne o. s. v. Det socialistiske samfund kan ikke ud
vikle sig uden år efter ar at akkumulere og udvide samfundspro
duktionen. Ellers ville det ikke kunne tilfredsstille befolkningens
voksende behov. Derfor er det økonomisk nødvendigt at koncen
trere en betydelig del af nationalindkomsten hos staten i form af
en fond af pengemidler til de nævnte formål. Denne fond dannes

næsten udelukkende af statens centrale nettoindkomst. Kun en
meget ubetydelig del af den dannes af midler fra befolkningen
(skatter og lån). Ved koncentrationen af midlerne hos staten og
ved deres fordeling til de forskellige samfundsformål spiller stats
budgettet den afgørende rolle.
Den del af samfundets nettoindkomst, som staten anvender til
sociale og kulturelle formal og til administration, optræder som
arbejdsløn til de personer, der er beskæftiget inden for videnskab,
oplysning og sundhedsvæsen, og som løn til statsapparatets funk
tionærer og til hærens personel. En betydelig del af by- og landbe
folkningens kulturelle og sociale behov (oplysning og sundheds
væsen) tilfredsstilles vederlagsfrit på statens regning. En del af de
kulturelle og sociale institutioner og virksomheder dækker deres
udgifter ved det vederlag, der betales af befolkningen for de
pågældende tjenesteydelser. Staten udbetaler befolkningen pen
sioner, understøttelser og stipendier og udreder forskellige ydelser,
betalt ferie o. s. v. Herved forøges arbejdernes og funktionærernes
realløn og bøndernes realindtægter.
I sidste instans deles det socialistiske samfunds totale national
indkomst i forbrugsfonden og akkumulationsfonden.
Forbrugsfonden er den del af nationalindkomsten, der anven
des til at tilfredsstille arbejdernes, bøndernes og intelligensens
voksende materielle og kulturelle behov. Forbrugsfonden dannes
først og fremmest af det produkt, soin de beskæftigede i produk
tionen har skabt ved arbejdet for sig selv. Desuden danner staten,
kolhozerne og de kooperative sammenslutninger en væsentlig del
af forbrugsfonden ved hjælp af det produkt til samfundet, der
anvendes til sociale og kulturelle formal. Forøgelsen af forbrugs
fonden er grundlaget for stigningen i den arbejdende befolknings
indtægter.
Den uafladelige stigning i arbejdernes, bondernes og intelligen
sens indkomst under socialismen sker af følgende årsager: 1) den
uafladelige udvidelse af produktionen gør det muligt hvert år at
beskæftige den nye tilgang fra den voksende befolkning, hvilket
medfører en forøgelse af den arbejdende befolknings totale ind
komst, 2) gennemsnitsfortjenesten for arbejdere og funktionærer
og gennemsnitsindkomsten for kolhozbønderne stiger hvert år,
3) statens budgetbevillinger til kultur, oplysning og sundhedsvæ
sen forøges, 4) der sker en forøgelse af de midler, der udbetales
den arbejdende befolkning i form af socialforsikring, socialforsorg
o. s. v. 'Filmed vokser de realindtægter, som den arbejdende be
folkning oppebærer i det socialistiske samfund, hurtigere end de

nominelle indtægter (pengeindtægterne), idet staten gennemforer
systematiske prisnedsættelser for forbrugsgenstande.
Den stadige vækst i den arbejdende befolknings materielle og
kulturelle niveau skyldes den hurtige og uafbrudte produktions
stigning. For at sikre en sådan produktionsstigning er det nød
vendigt at overføre en del af nationalindkomsten til akkumula
tionsfonden.
Akkumulations fonden er den del af det socialistiske samfunds
nationalindkomst, der anvendes til udvidelse og forbedring af
den socialistiske produktion i by og på land, til forøgelse af ikkeproduktionsmæssige fonds med kulturelt og socialt formål (her
under boligfonden), og til skabelse af reserver. Akkumulations
fonden sikrer således de materielle betingelser for en forøgelse og
forbedring af den socialistiske produktion på basis af den højeste
teknik og for en yderligere forøgelse af folkets velstand.
Den arbejdende befolkning i USSR får ca. % af nationalind
komsten til tilfredsstillelse af sine personlige materielle og kul
turelle behov såvel på grundlag af produktet til sig selv som på
grundlag af produktet til samfundet. Resten af nationalindkom
sten anvendes til socialistisk akkumulation i by og på land.

SAMMENFATNING
/. Nationalindkomsten i det socialistiske samfund er en del
af det totale nationalprodukt, nemlig den del, der rummer
det nyanvendte arbejde, som er ydet af de i produktionen
beskæftigede arbejdere, bonder og intellektuelle. Til forskel
fra kapitalismen tilhorer hele nationalindkomsten under so
cialismen den arbejdende befolkning.
2. Nationalindkomsten under socialismen vokser betydeligt
hurtigere end under kapitalismen, fordi socialismen er fri for
produktionsanarki, spild og økonomiske kriser, der er karak
teristiske for kapitalismen, og samtidig sikrer en planmæs
sig og rationel udnyttelse af materiale- og arbejdsressourcer.
Stigningen i nationalindkomsten opnås for det første ved en
forøgelse af samfundsarbejdets produktivitet, for det andet
ved en forøgelse af antallet af beskæftigede i de materielle
produktionsgrene.
3. Fordelingen af nationalindkomsten sker i overensstem
melse med de krav, der stilles af socialismens økonomiske

grundlov og forer til en hurtig stigning i arbejderklassens,
bøndernes og intelligensens indkomster. En af de vigtigste
vækstfaktorer for den arbejdende befolknings indkomster er
de udgifter, der afholdes af staten, kolhozerne, de kooperative
sammenslutninger og samfundsorganisationerne til befolk
ningens sociale og kulturelle behov. Stigningen i nationalind
komsten under socialismen er et af de vigtigste måltal for
højnelsen af den arbejdende befolknings velstand.
4. Det socialistiske samfunds nationalindkomst deles i for
brugsfonden, der anvendes til tilfredsstillelse af folkets stadigt
voksende materielle og kulturelle behov, og akkumulations
fonden, der skaber de materielle betingelser for en hurtig
stigning og forbedring af den socialistiske produktion på
basis af den højeste teknik.

37. KAPITEL

Statsbudget, kredit og pengeomsætning
under socialismen
Socialismens finanssystem. Eksistensen af vareproduktion og
vareomsætning under socialismen fører til, at alle socialistiske
virksomheders produktion ikke blot udtrykkes i naturalform,
men også i pengeform (værdiform). De socialistiske virksom
heder, såvel de statslige som de kooperative og kolhozvirksomhederne, modtager penge for deres produkter, som de anvender
til dækning af afholdte udgifter (afskrivninger, køb af råvarer,
brændsel, hjælpestoffer, arbejdsvederlag o. s. v.) og til udvidelse
af produktionen. Pa denne måde dannes og forbruges bestemte
pengefonds i de socialistiske virksomheder. Dette er den finansielle
side af de socialistiske virksomheders økonomiske aktivitet.
En del af virksomhedernes pengemidler går til den fællesstats
lige fond, der fordeles centralt til tilfredsstillelse af samfunds
mæssige behov, til udvikling af folkehusholdningen og kulturen.
Virksomhedernes midlertidigt frie pengemidler mobiliseres og
anvendes centralt gennem kreditorganerne.
Alt dette betyder, at der under socialismen findes et forgrenet
finanssystem. Socialismens finanssystem er systemet for den

planmæssige dannelse og fordeling af pengefondene i den sociali
stiske folkehusholdning. Det omfatter statsbudgettet, kreditvæse
net, den statslige socialforsikring, den statslige ejendoms- og per
sonforsikring og statsvirksomhedernes, kolhozernes og hånd
værkskooperationens finanser.
Finanssystemets materielle grundlag er den socialistiske pro
duktion. Finanssystemet er baseret på væksten i industriens og
landbrugets produktion og på vareomsætningens udvidelse.
Ved finanssystemets hjælp foregår fordelingen af det totale
nationalprodukt i pengeform mellem den socialistiske produk
tions sektorer, mellem brancher og virksomheder, mellem sam
fundet som helhed og dets medlemmer. Her har finanssystemet
den opgave at sikre den mest rationelle udnyttelse af den sociali
stiske økonomis ressourcer til fremme af produktionens uaf
brudte vækst, stadig forhøjelse af folkets materielle og kulturelle
leveniveau og den socialistiske stats styrkelse. Gennem finans
systemet fører den socialistiske stat en rubelkontrol med hele
den økonomiske aktivitet hos økonomiens virksomheder og
brancher. Finanssystemet forstærker spareregimet, den økonomi
ske drift og finansdisciplinen i folkehusholdningen.
Den socialistiske stats budget. Statsbudgettet indlager en fø
rende plads i socialismens finanssystem. Statsbudgettet er under
socialismen hovedformen for planmæssig dannelse og anvendelse
af den centrale pengefond til tilfredsstillelse af hele samfundets
voksende behov. Statsbudgettet har en indtægtsside, som består
af de pengemidler, der er til statens centrale rådighed, og en
udgiftsside, der bestemmer disse midlers anvendelse til samfun
dets behov. Over statsbudgettet foregår fordelingen af en betyde
lig del af nationalindkomsten.
Statsbudgettet udgør hovedfinansplanen, der afspejler planen
for folkehusholdningen. Ved hjælp af budgettet mobiliserer den
socialistiske stat folkehusholdningens pengemidler og fordeler
dem mellem virksomhederne og brancherne efter planopgaverne
og forløbet af deres opfyldelse.
Statsbudgettet er baseret på hele den socialistiske folkehusholdnings udvikling. Frem for alt er det uløseligt forbundet med
statsvirksomhedernes finanser, deres indtægter og udgifter. Den
overvejende del af samfundets nettoindkomst, der skabes på disse
virksomheder, indgår i statsbudgettet. Kapitalinvesteringerne i
alle folkehusholdningens grene samt væksten i statsvirksomhe
dernes faste og flydende fonds finansieres i betydelig grad af
budgettets midler. Den gensidige forbindelse mellem statsbudget

tet og kolhozerne har slor betydning. En del af kolhozernes
nettoindkomst indgår i budgettet og anvendes til samfundets
behov. Over budgettet yder staten kolhozsektoren finansiel hjælp
til produktionens udvikling, den driver skoler, sygehuse og andre
sociale og kulturelle institutioner, som betjener kolhozmedlem
merne.
USSRs statsbudgets indtægtsside dannes overvejende af sam
fundets nettoindkomst, nemlig af den del af den, som udgør
statens centrale nettoindkomst. I 1953 udgjorde indtægterne fra
samfundets nettoindkomst (indtægter fra den socialistiske øko
nomi) 85 pct. af alle budgettets indtægter.
Statens centrale nettoindkomst tilfalder statsbudgettet i form
af den såkaldte omsætningsskat, overførslerne fra statsvirksom
hedernes nettoindkomst (profit), bidragene til socialforsikringen,
indkomstsskatten på kolhozerne og andre kooperative virksom
heder o. s. v. De to første former for indtægter udgør den over
vejende del af alle indtægterne på USSRs statsbudget.
En yderligere indtægtskilde for statsbudgettet er de af befolk
ningens midler, der indgår i budgettet i form af skatter og lån.
Skatter på befolkningen er en form for pligtig overførsel til bud
gettet af en del af samfundsmedlemmernes personlige indkom
ster. Til forskel fra kapitalismen udgør skatterne på befolkningen
i det socialistiske samfund kun en meget ubetydelig del af den
arbejdende befolknings indtægter og anvendes til samfundets
behov. Befolkningens skattebetalinger udgjorde i 1953 kun 8,5
pct. af alle USSRs statsbudgets indtægter. Alle former for udbeta
linger og understøttelser, som befolkningen får fra budgettet,
overstiger summen af skatter på befolkningen flere gange. Så
ledes modtog USSRs arbejdende befolkning i 1953 3 gange så
meget fra statsbudgettet, som den indbetalte i torm af skatter,
afgifter og ved tegning af lån.
1 USSR er en del af den arbejdende befolkning fuldstændig fritaget for
betaling af skatter, og raterne for skattepålægningen afhænger af indtægternes
størrelse. Landbrugsskatten på bønderne udgjorde i 1954 mindre end 1 pct.
af statsbudgettets indtægter; i 1954 formindskedes landbrugsbefolkningens
skattebyrde til mindre end 40 pct. af skattebyrden i 1952.

Statslån er i det socialistiske samfund en form, hvormed staten
tiltrækker befolkningens midler til anvendelse til hele samfundets
behov, således at staten er forpligtet til at tilbagebetale disse mid
ler efter udløbet af et bestemt tidsrum. Ved at tegne sig for lån
overgiver den arbejdende befolkning frivilligt en del af sine per
sonlige indkomster til statens midlertidige anvendelse. Samtidig

er lånene en form for opsparing fra den arbejdende befolknings
side og giver den en indtægt i form af præmier og renter. På
USSRs statsbudget udgjorde indbetalingerne fra denne kilde i
1954 3 pct. af alle indtægter.
Budgettets udgiftsside indeholder statens finansiering, d. v. s.
dens bevilling af penge, som ikke skal tilbagebetales, til følgende
hovedformål: 1) udvikling af folkehusholdningen, 2) sociale og
kulturelle foranstaltninger, 3) sikring af statens forsvarsevne og
4) opretholdelse af statsadministrationens organer. Den største
del af USSRs statsbudgets midler går til finansiering af folkehus
holdningen og til sociale og kulturelle foranstaltninger. I efter
krigsårene er der til disse formål anvendt mere end to trediedele
af alle USSRs statsbudgets udgifter.
Finansiering med budgetmidler er en af de vigtigste faktorer i
udviklingen af Sovjetunionens økonomi. I årene 1946—53 ud
gjorde statsbudgettets udgifter til folkehusholdningen ca. 1.248
milliarder rubler. Budgettets midler anvendes til udvikling af
sværindustrien, til udvidelse af produktionen af masseforbrugs
varer og til fremme af landbruget. Den socialistiske stat anvender
hvert år enorme budgetmidler til kapitalinvesteringer i alle øko
nomiens grene. Af USSRs statsbudget finansieres den omfattende
kapitalinvestering i nye værker, miner, fabrikker, elektricitets
værker, statsbrug, maskin- og traktorstationer, jernbaner, kom
munale foretagender, boliger, skoler, sygehuse, sanatorier o. s. v.
En del af budgetmidlerne går til udvidelse af de eksisterende
virksomheders omløbsmidler ud over de summer, virksomheder
ne beholder til disse formål af deres egne nettoindkomster. Af
budgettets midler skabes materielle statsreserver, som er nødven
dige for den planmæssige ledelse af folkehusholdningen og for
landets forsvar.
En betydelig del af budgettets midler anvendes til sociale og
kulturelle foranstaltninger, der bidrager væsentligt til den syste
matiske forhøjelse af folkets materielle og kulturelle leveniveau.
Hertil udbetales der af budgettet midler til videnskabens udvik
ling, til undervisning, sundhedsvæsen, sport, til pensioner, under
støttelser o. s. v.
Sovjetstaten brugte til sociale og kulturelle formfil alene i de fem efterkrigsir (1946—50) 524,5 milliarder rubler af budgettets midler og i de første
tre år af den femte femårsplan 371 milliarder rubler.

En del af budgetmidlerne anvendes i det socialistiske samfund
til opretholdelse af statsapparatet, der udfører en mangesidig

virksomhed inden for den økonomiske og kulturelle opbygning.
Gennemførelsen af spareregimet til gavn for produktionens ud
videlse og til tilfredsstillelse af folkets voksende behov kræver
en omfattende billiggørelse af administrations- og forvaltnings
apparatet. Ud fra dette gennemfører den socialistiske stat konse
kvent en rationalisering af administrations- og forvaltningsappa
ratet og en formindskelse af udgifterne ved dets opretholdelse.
I USSR udgjorde udgifterne til opretholdelse af statsforvaltningens organer
i 1932 4.2 pct., i 1940 3,9 pct. og i 1953 2,8 pct. af alle budgettets midler.
En del af budgettets midler anvendes til styrkelse af landets forsvar. I Sovjet
unionen, der konsekvent fører en fredspolitik, er udgifterne til de væbnede
styrker kun en forholdsvis lille del af budgettet. På budgettet for 1954 er der
til disse formål forudset 17,8 pct. af budgettets samlede udgifter, medens ud
gifterne til militære formål i USA i 1953—54 oversteg 70 pct. af det samlede
budget.

Opfyldelsen af budgettet er direkte afhængig af produktionens
gang, af varernes afsætning, af formindskelsen af produktionsog omsætningsomkostningerne, af akkumulationens vækst, og
følgelig af, i hvilken grad indre produktionsreserver og økono
misk drift anvendes i folkehusholdningen.
Under opfyldelsen af budgettet har finansorganerne til opgave
at føre rubelkontrol med. at produktionsplanerne opfyldes, og at
spareregimet og finansdisciplinen i folkehusholdningen overhol
des. Denne kontrol udføres såvel ved fastsættelsen af budgetind
betalingernes størrelse som ved kontrollen med opfyldelsen af
forpligtelserne over for budgettet. Finansorganerne analyserer
virksomhedernes og organisationernes økonomiske arbejde, af
dækker deres mangler og kontrollerer, at de statslige midler er
til stede og bliver rigtigt anvendt, hvordan det står til med bog
holderiet og virksomhedernes regnskabsaflæggelser, og skrider
ind mod ødsel anvendelse af ressourcerne. I forbindelse hermed
bliver udbetalingen af midler til de økonomiske organisationer
ofte gjort afhængig af kvaliteten af deres arbejde.
USSRs statsbudget omfatter: 1) unionsbudgettet og 2) unionsrepublikkernes
statsbudgetter, som igen består af: a) republikbudgetterne og b) de lokale
budgetter. Unionsbudgettet indtager en førende plads i hele budgetsystemet,
idet det omfatter hovedparten af budgetmidlerne. En sådan opbygning af
budgettet sikrer muligheden for at gennemføre den demokratiske centralismes
principper og den rigtig« nationale politik i den mangenationale socialistiske
stat. USSRs statsbudget opstilles for et år ad gangen og lovfæstes af USSRs
Øverste Sovjet. Unionsrepublikkernes budgetter vedtages af disse republikkers
øverstc sovjetter.

På denne måde er statsbudgettets væsen fundamentalt ændret
under socialismen. De kapitalistiske staters budgetter er et red
skab for yderligere udbytning af de arbejdende masser og for be
rigelse af monopolerne og anvendes til militarisering af økono
mien, oprustning og opretholdelse af bourgeoisiets snyltende for
valtningsapparat. I overensstemmelse med socialismens økonomi
ske grundlov har den socialistiske stats budget som opgave at til
fredsstille hele samfundets voksende materielle og kulturelle be
hov og er en stærk faktor for den fredelige økonomis fremgang
og for produktivkræfternes vækst. »De indtægter, som udbytterne
pressede ud af folkets arbejde, kommer nu den arbejdende be
folkning selv til gode og bliver dels anvendt til at udvide produk
tionen og drage nye lag af arbejdende ind i den, og dels til direkte
at forøge arbejdernes og bøndernes indtægter.«1)
Statsbudgettet i det socialistiske samfund vokser systematisk
på grundlag af folkehusholdningens stadige fremgang. National
indkomstens hurtige og uafbrudte vækst under socialismen fører
til en stadig forøgelse også af den del af nationalindkomsten, der
indgår i statsbudgettet. Således er USSRs statsbudgets indtægter
i 1954 mere end 3 gange så store som budgettets indtægter i for
krigsåret 1940. USSRs statsbudget udmærker sig ved stabilitet og
fasthed. De kapitalistiske landes budgetter har som regel under
skud. USSRs budget ikke blot balancerer, men opfyldes til stadig
hed med et betydeligt overskud.
Den centrale fordeling af pengemidler sker for en vis del gen
nem den statslige socialforsikring og den statslige ejendoms- og
person forsikring.
Den statslige socialforsikring er en form for materiel sikring af
arbejdere, funktionærer og deres familiemedlemmer i tilfælde af
midlertidigt eller varigt tab af arbejdsevne. Den omfatter ydelse
af gratis medicinsk hjælp, opretholdelse af feriehjem, sanatorier,
sygehuse o. s. v. Socialforsikringen af arbejdere og funktionærer
administreres i USSR af fagforeningsorganerne for statens eller
de pågældende kooperative organisationers midler. Samfundets
nettoindkomst er kilden til socialforsikringens midler, der frem
kommer i form af virksomhedernes, organisationernes og institu
tionernes bidrag, beregnet som en bestemt procent af den samlede
sum af arbejdsløn til arbejdere og funktionærer (socialafgifter).
Den statslige socialforsikrings midler indgår med såvel indtægter
1) J. V. Stalin, Beretning på 17. partikongres om SUKP(b)’s arbejde, se
Leninismens Problemer, s. 454, Forlaget Tiden 1949.

som udgifter i statsbudgettet og forvaltes af fagforeningerne. Ud
gifterne til socialforsikringen vokser uafbrudt og hurtigt. I 1953
var summen af disse udgifter næsten 2,6 gange så stor som i 1940.
Den statslige ejendoms- og personforsikring er en form for
dækning og forebyggelse af tab, som borgere, virksomheder og
organisationer lider ved naturkatastrofer og ulykkestilfælde.
Ejendoms- og personforsikringen er i USSR et statsmonopol og
tegnes af forsikringsorganerne først og fremmest hos befolknin
gen, kolhozerne og de kooperative virksomheder. Midlerne til for
sikringsfondene fremkommer overvejende ved befolkningens,
virksomhedernes og organisationernes forsikringspræmier.
Kreditvæsenet under socialismen. Et af det socialistiske sam
funds nødvendige økonomiske instrumenter er kreditten. Kredit
tens eksistens hænger sammen med, at der i folkehusholdningen
på den ene side dannes midlertidigt frie pengemidler, og at der
på den anden side opstår midlertidige behov hos de socialistiske
virksomheder for supplerende midler.
Dette forårsages først og fremmest af, at pengeindbetalingerne
fra produktionens afsætning tidsmæssigt ikke falder sammen med
pengeudgifterne til produktionsformål i de socialistiske virksom
heder. En del af virksomhedernes midler findes til stadighed i
form af penge, men bruges med bestemte mellemrum. Efterhån
den som produktionen afsættes, opsamles der pengemidler, der er
bestemt til køb af råvarer og brændstof, hvis forråd fornyes pe
riodisk. Pengebeholdningen til lønninger opsamles til stadighed,
efterhånden som produktionen afsættes, men arbejdslønnen ud
betales sædvanligvis to gange om måneden. Afskrivningsfonden
opsamles systematisk i pengeform, men bruges kun efter et be
stemt tidsrum til køb af nye maskiner og udstyr, byggeri eller
vedligeholdelse af bygninger. Virksomhedernes nettoindkomst
anvendes til investeringsformål, efter at en tilstrækkelig sum her
til er akkumuleret. På denne måde råder statsvirksomhederne
over midlertidigt frie pengemidler. Midlertidigt frie pengemidler
findes også i kolhozerne i form af overførsler fra pengeindtæg
terne til den udelelige fond, som er bestemt til brug i fremtiden,
og i form af pengeindtægter, som endnu ikke er fordelt mellem
kolhozmedlemmerne, m. m. Under opfyldelsen af budgettet op
står der midlertidigt frie midler, når budgettets indtægter over
stiger dets udgifter, og i form af rester på budgetinstitutionernes
løbende konti og som særlige midler på budgettet. Med væksten
i den arbejdende befolknings indtægter dannes der stadig større
frie pengemidler hos befolkningen.

Samtidig opstår der med mellemrum hos de socialistiske virk
somheder og økonomiske organisationer midlertidige behov for
pengemidler, f. eks. til sæsonbetingede udgifter, fremskaffelse af
råvarer m. m. På denne måde opstår kredittens økonomiske nød
vendighed.
Kredit under socialismen er en form, hvorunder staten på be
tingelse af tilbagebetaling mobiliserer midlertidigt frie penge
midler og anvender dem planmæssigt til at tilfredsstille samfunds
økonomiske behov. I modsætning til kapitalismen findes der i
den socialistiske økonomi ingen lånekapital; den overvejende del
af de pengemidler, der indgår i kreditsystemet, er virksomheder
nes samfundsmæssige ejendom, og den resterende del er den ar
bejdende befolknings personlige ejendom. Disse midler anvendes
til gavn for de socialistiske virksomheder og for de arbejdende
masser. Under socialistiske forhold har kreditgivningen en plan
mæssig karakter. Kredittens størrelse, kilder og anvendelse fast
sættes af kreditplanen.
De midlertidigt frie pengemidler mobiliseres i det socialistiske
samfund af de statslige kreditinstitutioner: bankerne og spare
kasserne. Således er virksomheder med økonomisk drift forplig
tet til at opbevare deres pengemidler på afregningskonto i stats
banken. Kolhozernes pengemidler indbetales på løbende konti i
statsbanken eller i sparekasserne. De socialistiske virksomheders
pengeakkumulation koncentreres ligeledes i specialbanker (f. eks.
statsvirksomhedernes bidrag til nybyggeri, kolhozernes udelelige
fonds o. s. V.). I statsbanken opbevares budgettets frie midler og
statsinstitutionernes, fagforeningernes, forsikringsvæsenets og an
dres pengemidler. Kreditten tjener til at mobilisere befolkningens
frie pengemidler ved at trække indskud til statssparekasserne.
Den kredit, bankerne yder, deles i kortfristet og langfristet:
kortfristet kredit tjener bevægelsen i statsvirksomhedernes, kol
hozernes og andre kooperative virksomheders omløbsmidler;
langfristet kredit betjener først og fremmest kapitalinvesterin
gernes område. Ved langfristet kreditgivning yder staten hjælp til
kolhozer og kooperative sammenslutninger (til indretning af
deres foretagender) og til den arbejdende befolkning (til indivi
duelt boligbyggeri, til kolhozmedlemmerne til køb af køer o. s. v.).
Midlerne til den langfristede kreditgivning til kolhozerne og de
kooperative sammenslutninger kommer endvidere fra deres egen
akkumulation. Statsvirksomhederne modtager midler fra staten til
kapitalinvesteringer, som finansieres af budgettet uden at skulle
tilbagebetales, og gennemfører delvis kapitalinvesteringer med

egne midler: virksomhedernes afskrivningsfonds og nettoind
komster.
I overensstemmelse med planen modtager virksomhederne og
de økonomiske organisationer lån i form af direkte bankkredit.
Det er kun i banken, en virksomhed kan få lån. Handelskredit,
d. v. s. levering af varer fra een virksomhed til en anden på kredit
findes ikke i USSR. Banken giver virksomheden lån til bestemte
økonomiske formål, f. eks. til sæsonopkøb af råvarer, til dannelse
af midlertidige lagre af halvfabrikata eller færdige produkter. En
sådan form for kreditgivning sikrer bankkredittens direkte for
bindelse med produktions- og omsætningsprocessen.
Den direkte kortfristede bankkredit til virksomheder og økono
miske organisationer bygger på følgende grundprincipper: 1) til
bagebetaling af de udlånte midler til en bestemt tid, 2) lånenes
formålsbestemte karakter. 3) sikkerhed for de ydede banklån i
materielle værdier. Kravet om lånenes tilbagebetaling og tidsbe
stemthed stimulerer forøgelsen af omløbshastigheden for de øko
nomiske organisationers og virksomheders midler og fremmer
rubelkontrol fra bankens side. Kravet om sikkerhed for kredit
ten i bestemte materielle værdier tillader banken at føre kontrol
med den rette, formålstjenlige anvendelse af kreditten og knyt
ter kreditten til de materielle ressourcers bevægelse.
Bankerne betaler en bestemt rente for indlån og opkræver en
noget højere rente for udlån. Renten i den socialistiske økonomi
er den del af virksomhedernes nettoindkomst, som betales for
midlertidig anvendelse af lånte pengemidler. I modsætning til
kapitalismen, hvor rentens niveau dannes spontant som følge af
konkurrencen, bestemmes rentens størrelse i den socialistiske øko
nomi planmæssigt af staten. Ved denne fastsættelse går staten ud
fra nødvendigheden af at sikre virksomhedernes og organisatio
nernes materielle interesse i at opbevare frie pengemidler i ban
kerne og i at udnytte egne og lånte midler mere formålstjenligt
og økonomisk.
Kredit, der ydes statsvirksomhederne, har stor betydning for
produktionens organisation. En betydelig del af virksomhedernes
omløbsmidler består af kredit. Kreditten fremmer den socialisti
ske produktions vækst og fremskynder midlernes omløbs
hastighed.
I det socialistiske samfund finder afregning uden kontanter
stor anvendelse. Pengeafregning mellem virksomheder og organi
sationer udføres af bankerne ved overførsel af pengesummer fra
denne ene virksomheds eller organisations konto til den andens

konto efter kontoindehaverens opfordring. Den planmæssige cen
tralisation af afregnings- og kreditfunktionerne tillader, at der i
USSR i en enorm malestok, som er uopnåelig under kapitalis
men, anvendes indre clearing, d. v. s. modregning af de økonomi
ske organisationers gensidige fordringer. I USSR anvendes af
regning i kontante penge mellem virksomheder kun ved små be
talinger. Udviklingen af afregning uden kontanter erstatter de
kontante penge i det økonomiske kredsløb og formindsker der
med den pengemængde, der er nødvendig for omsætningen i
folkehusholdningen. Afregninger uden kontanter fremskvnder
pengemidlernes og hele nationalproduktets omløb og tjener til
styrkelse af pengesystemet.
Kreditten er under socialismen et effektivt redskab for statens
rubelkontrol med virksomhedernes og de økonomiske organisa
tioners aktivitet. Kreditgivningen er forbundet med en forudgåen
de og efterfølgende kontrol af virksomhedens finansielle tilstand.
Herved kontrollerer kreditorganerne opfyldelsen af indtægts- og
akkumulationsplanerne og planerne for anvendelsen af egne og
lånte omløbsmidler til bestemte formål o. s. v. Ved ydelsen af lån
kontrollerer kreditorganerne, hvordan virksomheden anvender
sine midler, hvordan den overholder betalingsdisciplinen, og om
det finansielle grundlag er tilstrækkelig stabilt til, at den kan
opnå kredit. Kreditorganerne tager skridt til at styrke betalings
disciplinen, den økonomiske drift og spareregimet på virksom
hederne.
Bankerne i det socialistiske samfund. Kreditten ydes i USSRs
folkehusholdning af bankerne og sparekasserne. Bankvirksom
heden er koncentreret i den socialistiske stats hænder. Bankerne
er i det socialistiske samfund statsinstitutioner, som planmæssigt
mobiliserer de midlertidigt frie pengemidler og anvender disse
midler til udvikling af den socialistiske økonomi. Under socialis
men har bankerne, samtidig med at de bevarer deres gamle form,
altså ændret indhold og fået funktioner, som er nye i sammenlig
ning med kapitalistiske banker.
Sovjetunionens banksystem omfatter USSRs statsbank og stats
lige specialbanker for langtidsinvesteringer. Statsbanken spiller
den førende rolle i banksystemet.
USSRs statsbank er seddeludstedelsesbanken, banken for kort
fristet kredit og landets afregningscentrum. Den opfylder følgen
de funktioner:
For det første regulerer den pengeomsætningen, de kontante
penges bevægelse i landet; den såvel inddrager penge fra omsæt

ningen som udsteder penge efter planen pa en måde, der er fast
sat af USSRs regering.
For det andet tjener den som kasse for folkehusholdningen,
d. v. s. den koncentrerer i sine kasser de socialistiske virksom
heders og de statslige og samfundsmæssige organisationers kon
tante penge og udbetaler dem kontante penge til løbende be
talinger.
For det tredje yder den kortfristet kredit til de virksomheder
og organisationer inden for alle folkehusholdningens grene (bort
set fra byggeorganisationer), som arbejder efter den økonomiske
drifts principper.
For det fjerde tjener den som afregningscentrum, d. v. s. den
organiserer og foretager pengeafregningerne mellem virksomhe
derne, institutionerne og organisationerne i landet.
For det femte udfører den budgettets kasseoperationer: mod
tager indbetalinger til statsbudgettet, udbetaler budgetmidler nøje
efter deres bestemmelse og inden for rammerne af de åbnede
bevillinger samt fører regnskab med budgettets indtægter og ud
gifter.
For det sjette opbevarer den landets valutabeholdninger og
foretager de internationale afregninger for USSRs vareforretnin
ger og andre økonomiske transaktioner med fremmede lande; en
del af disse afregninger sker over USSRs udenrigshandelsbank.
USSRs statsbank er verdens største bank. Den har afdelinger i
republikkernes, distrikternes, områdernes og i næsten alle ray
onernes hovedbyer i landet. Ved at udføre afregninger over af
regningskonti og kreditoperationer opfylder statsbanken sin rolle
som statens vigtigste organ for rubelkontrol med virksomheder
nes og organisationernes finansielle og økonomiske arbejde.
Bankerne for langtidsinvesteringer betjener de enkelte grene
af den socialistiske økonomi. Deres hovedfunktion er finansiering
af og langfristet kreditgivning til virksomhedernes kapitalinveste
ringer i de pågældende grene. Alle pengemidler, der efter planen
skal anvendes til kapitalinvesteringer, koncentreres i de pågæl
dende banker. Disse banker udfører alle afregninger for anlægs
arbejder, udbetaler midler til udførelse af byggearbejder og fører
kontrol med, at midlerne anvendes i overensstemmelse med
planen.
I USSR findes følgende' specialbanker: banken til finansiering af kapital
investeringer i industriens, transport- og kommunikationsvæsenets statsvirk
somheder og byggeorganisationer (industribanken)', banken til finansiering
af kapitalinvesteringer i landbrugets og skovbrugets statsvirksomheder og

organisationer og til langfristet kreditgivning til kolhozer og til landbefolk
ningen (landbrugsbanken)-, banken til finansiering af handelens og koopera
tionens kapitalinvesteringer (handelsbanken) og den centrale bank til finan
siering af kommunernes foretagender og boligbyggeriet (centralkommunebanken).

Bankerne fører rubelkontrol med produktion og omsætning og
styrker dermed spareregimet og den økonomiske drift. Denne
kontrol udføres for det første ved finansiering og kreditgivning
til sådanne foranstaltninger, som er forudset i planen og i afhæn
gighed af planens opfyldelse; for det andet ved at kræve tilbage
betaling af lån i overensstemmelse med fristerne for opfyldelse
af planopgaverne; for det tredje ved gennemførelse af passende
sanktioner ved brud på reglerne for midlernes anvendelse og
overskridelse af fristen for lånets tilbagebetaling (f. eks. ved at
forhøje renten og inddrage retten til yderligere lån).
En forbedring af virksomhedernes økonomiske aktivitet og
streng gennemførelse af spareregimet kræver en yderligere styr
kelse af rubelkontrollen med produktionen fra bankernes side og
aktiv indgriben over for de virksomheder, der arbejder uøko
nomisk.
Bankerne arbejder på grundlag af den økonomiske drifts prin
cipper. Bankens nettoindkomst består af forskellen mellem på
den ene side de modtagne renter og på den anden side de ud
betalte renter samt udgifterne til opretholdelse af bankapparatet.
På grundlag af den socialistiske økonomis vækst og udviklin
gen af kreditforholdene vokser bankernes omsætning stadig. Den
samlede sum af statsbankens kreditinvesteringer i folkehushold
ningen udgjorde ved slutningen af 1953 208 milliarder rubler, 3,7
gange så meget som i 1940.
Statssparekasserne modtager pengeindskud fra såvel enkelte
borgere som fra kolhozer og samfundsmæssige organisationer og
betaler en bestemt rente for indskuddene. Den systematiske vækst
i befolkningens indskud i sparekasserne er et udtryk for den uaf
brudte forhøjelse af den arbejdende befolknings materielle vel
stand. Ved slutningen af 1953 udgjorde befolkningens indskud i
sparekasserne 38,6 milliarder rubler, hvilket er 5,3 gange så højt
som niveauet i 1940. Sparekasserne udfører også operationerne i
forbindelse med statslånene: udbetaler præmier og renter, samt
betjener den arbejdende befolkning ved at foretage pengeafreg
ninger for den o. s. v.
Pengeomsætningen under socialismen. De sovjetiske penge er
guldtegn. Sovjetpengenes stabilitet sikres, som allerede omtalt,

fremfor alt ved, at staten rader over uhyre varemasser, der brin
ges ud i vareomsætningen til faste priser. Herudover har sovjet
valutaen også gulddækning.
De sovjetiske penge er i omløb i form af banksedler (banknoter) med på
lydende værdier af 10. 25, 50 og 100 rubler. Banknoterne er sikret af guld,
værdifulde metaller og andre aktiver hos USSRs statsbank. Udover banknoter
findes der statskassesedler i omløb med værdier af 1. 3 og 5 rubler og metal
skillemønt.

Pengeomsætningen i den socialistiske økonomi finder sted i
overensstemmelse med den økonomiske lov, efter hvilken den
pengemængde, der er nødvendig for vareomsætningen, bestem
mes af summen af priserne på de varer, der omsættes, og pengenes
omløbshastighed. Afregninger uden kontanter under varernes
omsætningsproces formindsker behovet for pengemidler. Den
samlede pengemængde, som samfundet har brug for i omsætnin
gen i en given periode, er derudover afhængig af summen af lø
bende kontantbetalinger, som udføres i samfundet i løbet af den
givne periode. Til sådanne betalinger i det socialistiske samfund
hører: udbetaling af arbejdsløn, udbetaling af pengeindtægter for
normaldage, betaling af statslånspræmier o. a. Befolkningens lø
bende betalinger er: indbetaling af husleje, betaling af skatter,
spareindskud o. a.
Den pengemængde, der er nødvendig for omsætningen i den
socialistiske økonomi, bestemmes altså af summen af priserne
på de varer, der omsættes for kontante penge, pengeenhedernes
omløbshastighed og summen af de løbende kontantbetalinger.
På grundlag af den økonomiske lov for pengeomsætningen sty
rer den socialistiske stat planmæssigt pengeomsætningen i landet.
Planlægningen af pengeomsætningen i USSR, som udgør en nød
vendig bestanddel af planlægningen af den samlede folkehushold
ning, udføres af regeringen, men den praktiske regulering af
pengeomsætningen foretages af statsbanken. I Sovjetunionen er
pengeudstedelsen strengt centraliseret, idet det er statsbanken, der
sætter pengene i omløb, hvorved udstedelsen af penge, d. v. s.
hver forøgelse fra statsbankens side af den pengemængde, der er
i omløb, sker efter regeringens beslutning. Hovedparten af de
kontante penge, statsbanken udbetaler, går i overensstemmelse
med planen til udbetaling af arbejdslønninger, til pengeudbeta
linger for normaldage, til betaling af fremskaffelser og opkøb af
landbrugsprodukter hos kolhozmedlemmerne. På den anden side
er handelsorganisationernes indtægter den hovedkanal, ad hvilken

de kontante penge betales tilbage til banken, idet disse indtægter
udgør over fire femtedele af alle indtægterne i statsbankens kas
ser, og tillige de kommunale virksomheders og transport- og kom
munikationsvæsenets indtægter, der hver dag skal overføres til
banken.
Fra statsbanken udbetales også kontante penge til betaling af renter, præ
mier og indlosning af statslånsobligalioner, til udbetaling af pensioner, under
støttelser, forsikringserstatninger, lil betaling af mindre regninger o. s. v.
Statsbanken har regelmæssigt tilgang af pengesummer fra skatterne og andre
indbetalinger til budgettet, fra indskuddene i sparekasserne, forsikringspræ
mierne o. s. v. Pengemængden passerer allså uafbrudt statsbankens kasser.

Forholdet mellem på den ene side befolkningens pengeindtæg
ter og på den anden side vareomsætningens størrelse og de betalte
tjenesteydelser, der ydes befolkningen, er en af de hovedfaktorer,
der påvirker pengeomsætningen. For at klarlægge disse størrel
sesforhold og i folkehusholdningsplanen at sikre de nødvendige
proportioner mellem væksten i befolkningens pengeindkomst og
væksten af de dertil svarende varemængder og betalingspligtige
ydelser opstilles balancen for befolkningens pengeindkomster og
-udgifter. 1 denne balance beregnes alle befolkningens pengeind
tægter og -udgifter, der forestår i den planlagte periode. De fast
lagte størrelsesforhold for pengemidlernes bevægelse, der er for
udset for de enkelte bestanddele af planen for folkehusholdnin
gen (lønfonden, vareomsætningen, statsbudgettet og andet), gør
det muligt at opstille de nødvendige planopgaver inden for penge
omsætningens område.
Statsbankens kasseplan, der fastsættes af regeringen, er et vig
tigt instrument for planlægningen af pengeomsætningen. Kasse
planen er en plan for kasseomsætningen i alle statsbankens led.
1 kasseplanen opstilles alle kontante indbetalinger i statsbanken,
anslået for den planlagte periode, og alle pengeudbetalinger fra
bankens kasse. Kasseplanen opstilles under hensyntagen til ba
lancen for befolkningens pengeindtægter og -udgifter. Den om
fatter derfor detailomsætningen, fremskaffelserne af landbrugs
produkter, summen af arbejdernes og funktionærernes lønninger
og andre størrelser, der bestemmer pengeindbetalingernes og -ud
betalingernes omfang. Kasseplanen bestemmer udstedelsen og ind
dragelsen af penge fra omsætningen i afhængighed af forholdet
mellem tilgangen af kontante penge til statsbankens kasser i lan
det som helhed og afgangen af kontante penge.
Statsbanken regulerer også ved kreditplanen pengeomsætnin
gen i landet.

Den planmæssige organisation af pengeomsælningen gør det
muligt at udvide eller indskrænke mængden af kontante penge og
for hvert tidsrum for hver del af landet og i landet som helhed at
have den mængde af kontante penge, som er nødvendig for omsæt
ningen. På denne måde opnås en styrkelse af pengeomsætningen.
Den pengereform, der gennemførtes i slutningen af 1947, havde
stor betydning for styrkelsen af USSRs pengesystem.
Pengereformen bestod i, at de gamle penge, der i krigens tid
var gået ned i værdi, efter bestemte regler blev ombyttet med nye
værdistabile penge af år 1947. 1 modsætning til pengereformer i
kapitalismens lande, der gennemføres på den arbejdende befolk
nings bekostning, blev den sovjetiske pengereform gennemført i
den arbejdende befolknings interesse. Arbejdernes og funktionæ
rernes lønninger blev efter reformen udbetalt i tidligere omfang,
men i de nye værdislabile penge. Pengereformen var ledsaget af
en prisnedsættelse. 1947-pengereformen fjernede krigens følger
inden for pengeomsælningen, genoprettede den sovjetiske rubels
fulde værdi, styrkede pengenes betydning i folkehusholdningen,
lettede overgangen til handel med enhedspriser uden rationering
samt førte lil en forøgelse af arbejdernes og funktionærernes
realløn og til en forøgelse af landbefolkningens realindlægler.
Orden i pengeomsætningen, vækst i produktionen af massefor
brugsvarer og i detailomsætningen og prisnedsættelser førte til
en forøgelse af rublens købekraft og kurs. Sovjetregeringen for
højede den 1. marts 1950 rublens officielle kurs, som herefter
ikke beregnes på basis af dollar, som det var blevet bestemt i
1937, men direkte på grundlag af guldet i overensstemmelse med
rublens guldindhold.
Under socialismen findes der et statsligt valutamonopol, d. v. s.
at alle afregninger med udenlandske stater, køb, salg og opbe
varing af fremmed valuta samles i den socialistiske stats hænder.
Det statslige valutamonopol og udenrigshandelsmonopolet gør
den sovjetiske valuta uafhængig af det kapitalistiske markeds
konjunktursvingninger. Denne uafhængighed forstærkes endnu
mere af USSRs opsamlede guldreserver og dens aktive handelsog betalingsbalance.

SAMMENFATNING
7. Socialismens finanssystem omfatter statsbudgettet, kreditviesenet, den statslige socialforsikring, den statslige ejen

doms- og personforsikring samt statsvirksomhedernes, kol
hozernes og håndværkskooperationens finanser.
2. Statsbudgettet er hovedformen for den centrale penge
fonds planmæssige dannelse og anvendelse til tilfredsstillelse
af hele folkets behov. Hovedkilden for budgettets indtægts
side er samfundets nettoindkomst, der fortrinsvis anvendes
til finansiering af den økonomiske og kulturelle opbygning.
3. Kreditten er i det socialistiske samfund en form, hvor
med staten mobiliserer midlertidigt frie pengemidler og an
vender dem planmæssigt i folkehusholdningen på betingelse
af tilbagebetaling. Renten er en betaling, fastsat af staten, for
den midlertidige anvendelse af lånte pengemidler. Renten
betales af virksomhedernes nettoindkomst. Kreditten ydes af
bankerne og sparekasserne. I USSR findes der to slags ban
ker: statsbanken, der er pengeudstedelsesbank, bank for kort
fristet kreditgivning og landets afregningscentrum, samt de
statslige specialbanker for langtidsinvestering. Bankerne fø
rer rubelkontrol med produktion og omsætning og styrker
den økonomiske drift.
i. Pa grundlag af pengeomsætningens økonomiske lov sty
rer den socialistiske stat planmæssigt pengeomsætningen i
landet. Ved den planmæssige organisation af pengeomsæt
ningen i den socialistiske økonomi opnås der overensstem
melse mellem mængden af kontante penge og vareomsæt
ningens behov for penge og sikres en forhøjelse af rublens
købekraft.

38. KAPITEL

Den socialistiske reproduktion
Den socialistiske reproduktions væsen. En betingelse for det
socialistiske samfunds, som for ethvert samfunds, eksistens og
udvikling er den stadige gentagelse af produktionen af materielle
goder, d. v. s. reproduktionen.
Den marxistisk-leninistiske reproduktionsteoris grundsætninger
bevarer deres fulde gyldighed under socialismen og kommunis
men, det gælder den simple og den udvidede reproduktion, det
totale nationalprodukt og nationalindkomsten, delingen af sam

fundsproduktionen i fremstillingen af produktionsmidler og frem
stillingen af forbrugsgenstande og nødvendigheden af en bestemt
proportionalitet mellem de forskellige dele af det totale national
produkt. Det socialistiske samfund kommer ikke uden om disse
grundsætninger ved planlægningen af folkehusholdningen.
Samtidig adskiller reproduktionen under socialismen sig fun
damentalt fra reproduktionen under kapitalismen.
I overensstemmelse med kravene i socialismens økonomiske
grundlov er den socialistiske reproduktion underordnet det for
mal at sikre den maksimale tilfredsstillelse af hele samf undets sta
digt voksende materielle og kulturelle behov, medens den kapita
listiske reproduktion er underordnet den opgave at sikre kapita
listerne maksimal profit.
Medens den kapitalistiske reproduktion foregår spontant og
periodisk afbrydes af økonomiske kriser, så er den krisefri uduik
Ung, den stadig udvidede reproduktion karakteristisk tor den
socialistiske produktionsmåde. Den socialistiske stat, der går ud
fra loven om folkehusholdningens planmæssige udvikling, og som
i et og alt handler efter de krav, der stilles af socialismens økono
miske grundlov, bestemmer planmæssigt folkehusholdningens ud
viklingstempo, proportionerne og forbindelserne mellem produk
tionsgrenene, og størrelsen af akkumulation og forbrug.
Reproduktionsprocessen betragtet som helhed betyder først og
fremmest reproduktion af nationalproduktet. I nationalproduktets
reproduktionsproces har reproduktionen af produktionsmidler og
især af arbejdsredskaber den største betydning. En stadig for
øgelse og forbedring af arbejdsredskaberne er en uomgængelig
betingelse for teknisk fremskridt. Den socialistiske reproduktion
foregår på basis af den højeste teknik. Foruden arbejdsredskaber
reproduceres også andre elementer af produktionsmidlerne: gamle
fabriks- og værkstedsbygninger bliver udvidet og nye bygges, nye
transportmidler fremstilles, produktionen af råstoffer forøges
o. s. v.
Den udvidede reproduktion af produktionsmidlerne gør det mu
ligt at udvide produktionen af forbrugsgenstande, klæder, fodtøj,
levnedsmidler o. s. v.
Det er karakteristisk for det socialistiske samfund, at national
produktets reproduktion foregår i hurtigt tempo. Dette skyldes
først og fremmest, at der ikke under socialismen findes udbyt
tende klasser og deres parasitvedhæng, at kriser og arbejdsløshed
er afskaffet, at samfundets arbejdsressourcer anvendes planmæs
sigt og hensigtsmæssigt, og at samfundsarbejdets produktivitet

stager systematisk og hurtigt. Nationalproduktets høje væksttempo
skyldes endvidere den socialistiske kappestrid og de socialistiske
metoder for økonomisk ledelse, nemlig en konsekvent gennem
førelse af spareregimet, en planmæssig udnyttelse af folkehushold
ningens fonds, en befæstelse af økonomisk drift og en systematisk
sænkning af produktionens selvonikostninger.
Følgende tal vidner om den socialistiske reproduktions stærke tempo.
Storindustriens brutloproduktion i USSR var i 1953, sammenlignet med 1913,
30 gange så stor (i sammenlignelige priser), fremstillingen af produktions
midler var over 50 gange så stor, og fremstillingen af elektrisk kraft næsten
70 gange så stor. I et endnu hastigere tempo voksede den kemiske industri
og maskinbvgningsindustrien. Det totale nationalprodukt i USSR steg alene
i perioden fra 1928 til 1953 til det tidobbelte (i sammenlignelige priser).
Væksttempoet i USSR's produktion er mange gange hojere end væksttem
poet i USA’s produktion, til trods for at USA’s økonomi ikke led skade under
den anden verdenskrig. Det gennemsnitlige årlige væksttempo i USSR's indu
striproduktion var i årene fra 1929 til 1953 (undtaget krigsårene) ca. 19 pct.,
i USA 3,5 pct.

Under den socialistiske reproduktionsproces sker der en repro
duktion af arbejdskraften. Den planmæssige forsyning af virk
somhederne med arbejdskraft er en af de grundlæggende betin
gelser for en udvidet socialistisk reproduktion. Med folkehushold
ningens vækst sker der en uafladelig forøgelse af arbejderklassens
talmæssige størrelse. Hvervningen af arbejdskraft til alle grene
af samfundsproduktionen foretages på organiseret måde af virk
somhederne og de økonomiske organer. Industriens, byggeriets,
transportvæsenets og landbrugets forsyning med kvalificerede
kadrer foregår gennem statens system for uddannelse af arbejdsreserver, gennem et særligt net af skoler, kurser, fagskoler og
højere læreanstalter i overensstemmelse med folkehusholdningens
behov. Arbejdsressourcerne fordeles planmæssigt mellem folkehusholdningens grene og de enkelte virksomheder. Et karakteri
stisk træk ved reproduktionen af kadrerne er den stadige for
bedring af alle beskæftigedes kvalifikationer og kulturelle niveau.
Den udvidede reproduktion er under socialismen samtidig en
udvidet reproduktion af de socialistiske produktionsforhold.
Den udvidede reproduktion af de socialistiske produktionsfor
hold belyder: a) reproduktion af den socialistiske ejendom i dens
to former — statens ejendom og kooperations- og kolhoz-ejendommen, b) reproduktion af de kammeratlige samarbejdsrelationer
og den socialistiske gensidige hjælp mellem menneskene i de ma
terielle goders produktionsproces, c) reproduktion af forholdet

mellem de beskæftigede med hensyn til fordelingen af forbrugs
genstande efter kvantiteten og kvaliteten af det arbejde, der ud
fores af hver enkelt beskæftiget.
De socialistiske produktionsforhold er fri for de dybtgående
modsigelser, som de kapitalistiske produktionsforhold rummer.
Reproduktionen af de kapitalistiske produktionsforhold belyder
kapitalens forstærkede udbytning af arbejdet, forøgelse og uddy
belse af klassemodsætningerne mellem udbyttere og udbyttede,
hvilket uundgåeligt fører til revolutionær afskaffelse af kapitalis
men. Reproduktionen af de socialistiske produktionsforhold bety
der en konsolidering af forbundet mellem venligtsindede klasser
— arbejderklassen og bønderne — og intelligensen, som er uløse
ligt forbundet med disse klasser; den betyder en styrkelse af sam
fundets moralsk-politiske enhed og en gradvis udviskning af klas
seskel og sociale forskelle mellem menneskene. Under den udvi
dede socialistiske reproduktionsproces sker der en gradvis over
gang fra socialisme til kommunisme.
Det socialistiske samfunds nationalformue. Det totale natio
nalprodukts sammensætning. Alle de materielle goder, som det
socialistiske samfund råder over, udgør dets nationalformue.
Det forste element i det socialistiske samfunds nationalformue er folkehus
holdningens produktionsfonds, d. v. s. produktionsmidlerne, der deles i a)
folkehusholdningens faste produktionsfonds og b) dens flydende produktions
fonds. Til det socialistiske samfunds nationalformue horer også de natur
givne ressourcer, der inddrages i reproduktionsprocessen (dyrkede og dyrke
lige jorder, mineralforekomster, skove, vande o. s.v.).
De faste produktionsfonds i folkehusholdningen er de i samtlige grene af
den materielle produktion aktive arbejdsmidler, dels statens, dels koopera
tionens og kolhozernes (driftsbvgninger, maskiner, værktøjsmaskiner, udstyr,
anlæg o. s.v.). De flydende produktionsfonds i folkehusholdningen er arbejds
materialerne, hvad enten de befinder sig i produktionsprocessen eller på lager
i statsvirksomhederne, i kolhozerne og andre kooperative virksomheder (rå
stoffer, materialer, brændsel o. s.v.).
Det andet element i nationalformuen er folkehusholdningens omsætnings
fonds. Hertil horer de mængder af færdigvarer, der ligger på lager i statens
produktionsvirksomheder, i kolhozerne, i håndværkskooperationens arteler, i
statens og kooperationens handelsvirksomheder og -organisationer.
Det tredje element i nationalformuen er statens og kolhozernes materielle
reserver og ligeledes forsikringsfonds.
Det fjerde element i nationalformuen er folkehusholdningens fonds uden
for produktionen, som er statens eller kooperationens og kolhozernes ejen
dom, og som i en lang periode tjener forbruget uden for produktionen: boli
ger, bygninger, der tilhører institutioner med kulturelt og socialt formål —
skoler, teatre, klubber, sygehuse o. s. V. med dertil hørende udstyr.

Delle er nationalformuens grundelementer, der samtidig er socialistisk
fællesejendom.
Til nationalformuen hører endvidere befolkningens personlige formue, dens
personlige ejendom, der forøges på grundlag af en stadig stigning i den socia
listiske fællesejendom.
Stor betydning ved reproduktionen af den materielle formue har den opsamlede produktionserfaring, den viden og de kvalifikationer, som det socia
listiske samfunds arbejdende mennesker besidder, og landets mangeartede
åndelige værdier. »Derimod er niveauet af den forhåndenværende befolknings
færdigheder til enhver tid forudsætningen for den samlede produktion, og er
altså den væsentlige akkumulation af rigdom.r1)

Under kapitalismen tilhører den overvejende del af national
formuen de udbvttende klasser, og formuens vækst sker i form
af kapital akkumulation, der medfører massernes forarmelse. De
kapitalistiske forhold frembringer en fiktiv rigdom i form af
aktier, jordpriser o. s. v. Under socialismen er hele nationalfor
muen enten statens, d. v. s. hele folkets ejendom, eller kolhozernes
og andre kooperative samenslutningers ejendom, eller borgernes
personlige ejendom. Socialismen kender ikke til fiktiv formue,
hele det socialistiske samfunds formue er reu/formue. Samtidig
med stigningen i det socialistiske samfunds nationalformue for
højes hele folkets materielle velstand og kulturelle niveau.
I løbet af de sovjetiske femårsplaner forøgedes nationalformuen i USSR
overordentlig stærkt. Saledes var alene folkehusholdningens faste produk
tionsfonds i slutningen af 1940 6 gange så store og i slutningen af 1953 over
10 gange så store som i 1913.

Nationalformuen omfatter alle de materielle goder, som den
socialistiske stat råder over på et givet tidspunkt. Nationalformuen
afspejler med andre ord resultaterne af hele den forudgående sam
fundsudvikling. Det totale nationalprodukt omfatter derimod de
materielle goder, der er skabt i samfundet i løbet af en bestemt
tidsperiode, f. eks. et år.
Reproduktionen af nationalproduktet under socialismen sker i
to former: a) i stoflig naturalform og b) i værdi- eller pengeform.
Efter sin stoflige naturalform deles det socialistiske samfunds
totale produktion i to store afdelinger: fremstilling af produktions
midler, som påny skal indgå i produktionsprocessen (afdeling I)
og fremstilling af forbrugsgenstande, der skal tilfredsstille befolk
ningens behov (afdeling II). Svarende hertil opdeles det samlede
årsprodukt i produktionsmidler og forbrugsgenstande. Den udvi*) Karl Marx, Merværdi-teorier, 3. bd. Stuttgart 1921, side 353.

dede socialistiske reproduktion kræver en stadig fornyet og for
øget fremstilling af såvel produktionsmidler som forbrugsgenstande i en bestemt proportion, der fastlægges i lolkehusholdningsplanen.
Efter værdi deles nationalproduktet i: 1) værdien af de for
brugte produktionsmidler, der er overført på produktet, 2) vær
dien af den del af det nyskabte produkt, der er fremstillet af
arbejdet for sig selv, 3) værdien af den del af det nyskabte pro
dukt, der er fremstillet af arbejdet for samfundet. Hver enkelt
af nationalproduktets værdidele er af en principielt anden sam
fundsøkonomisk natur end under kapitalismen. I stedet for den
faste og den variable kapital er det folkehusholdningens fonds,
der optræder i den socialistiske reproduktionsproces, og i stedet
for merværdien optræder samfundets nettoindkomst.
Den socialistiske reproduktionsproces forudsætter først og frem
mest, at de forbrugte produktionsmidler erstattes planmæssigt af
en bestemt del af det totale nationalprodukt i naturalform og i
værdiform. Erstatningen af de faste fonds i naturalform sker ved
en delvis eller fuldstændig udskiftning af maskiner, bygninger
eller anlæg. Erstatningen af de faste fonds i værdiform sker ved
afskrivninger. Afskrivningsfonden i USSRs folkehusholdning er
oprettet for at sikre hovedreparation af de faste fonds i hele deres
funktionstid og erstatningen af de forbrugte faste fonds værdi.
Endvidere forudsætter den socialistiske reproduktionsproces, at
de forbrugsgenstande, der fordeles efter arbejdsydelse, og som bru
ges til dækning af de personlige behov hos den materielle produk
tions beskæftigede og deres familier, påny skal skabes ved disse
beskæftigedes arbejde.
Endelig skaber den materielle produktions beskæftigede ved de
res arbejde under den socialistiske reproduktionsproces produktet
til samfundet, der er bestemt til socialistisk akkumulation og til
fredsstillelse af samfundets materielle og kulturelle behov (oplys
ning, sundhedsvæsen, administration og forsvar af landet).
Forholdet mellem samfundsproduktionens to afdelinger. I
overensstemmelse med kravene i socialismens økonomiske grund
lov og i loven om folkehusholdningens planmæssige ,proportio
nelle) udvikling fastsættes der under den socialistiske reproduk
tionsproces planmæssigt de nødvendige proportioner mellem frem
stillingen af produktionsmidler og fremstillingen af forbrugsgen
stande, mellem folkehusholdningens forskellige blancher, mellem
produktion og omsætning, mellem akkumulation, forbrug og re
server o. s. v.

Den vigtigste proportion i den socialistiske reproduktion er det
rette forhold mellem afdeling I og afdeling II i samfundsproduk
tionen. Afdeling I, der fremstiller produktionsmidler, spiller den
bestemmende rolle i hele økonomien. Den uafladelige fremgang i
folkehusholdningen er kun mulig, hvis fremstillingen af produk
tionsmidler vokser hurtigst. Uden fortrinsvis stigning i fremstil
lingen af produktionsmidler er det overhosedet umuligt at gen
nemføre en udvidet reproduktion.
»I'or at udvide produktionen hakkumulere« i dette udtryks
betydning som begreb) er det nødvendigt først at fremstille pro
duktionsmidler, og for at nå dette, er det følgelig nødvendigt at
udvide den afdeling af .samfundsproduktionen, der fremstiller pro
duktionsmidler«1). Den fortrinsvise stigning i fremstillingen af
produktionsmidler i sammenligning med fremstillingen af for
brugsgenstande under den udvidede reproduktion kaldte Lenin en
økonomisk lov.
Den fortrinsvise stigning i fremstillingen af produktionsmidler
(først og fremmest arbejdsredskaber) er en nødvendig betingelse
for en omfattende indførelse af den nyeste teknik alle grene af
den socialistiske produktion og for en systematisk forhøjelse af ar
bejdsproduktiviteten. Saledes muliggør forøgelsen af maskinbygningens og elektricitetsproduktionens relative andel den alsidige
mekanisering og elektrificering i alle grene af folkehusholdningen
og muliggør dannelsen af kommunismens materielle produktions
basis.
Den fortrinsvise stigning i fremstillingen af produktionsmidler
betyder, at industrien udvikler sig hurtigere end landbruget. Under
socialismen fastsættes proportioner mellem industri og landbrug,
der sikrer, at ikke blot industriproduktionen, men også landbrugs
produktionen vokser uafladeligt.
Den udvidede socialistiske reproduktion, der ledsages af et bur
tigt teknisk fremskridt, er altså karakteriseret s ed en produktions
fremgang, hvor stigningen i de brancher, der fremstiller produk
tionsmidler (afdeling I) sker hurtigere end stigningen i de bran
cher, der fremstiller forbrugsgenstande (afdeling II). Samtidig
foregår der i det socialistiske samfund en stadig absolut forøgelse
i produktionen af forbrugsgenstande, hvilket kommer til udtryk i
den uafladelige stigning i landbrugets, levnedsmiddel- og letindu
1) V. 1. Lenin. Til karakteristik af den økonomiske romantisme, se Værker,
bd. 2, s. 137, russisk.

striens produktion, i udvidelsen af boligbyggeriet i byerne og på
landet og i udfoldelsen af den sovjetiske handel.
Produktionsmidlernes relative andel i USSR's samlede industriproduk
tion var i følgende år: 1924/25 — 34 pct., 1937 — 58 pct., 1953 — ca. 70 pct.
Produktionen af masseforbrugsgenstande er i USSR i de sidste 28 år steget
til ca. det 12-dobbelte. Fra 1926 til 1953 er vareomsætningen (i sammenligne
lige priser) steget til næsten del 8-dobbelte. 1 Tsar-Rusland steg vareomsæt
ningen i løbet af 27 år (fra 1885 til 1912) til det 3-dobbelte.

Kun en uafbrudt voksende sværindustri, som er det fundamen
tale grundlag for socialistisk økonomi, kan sikre en stabil stigning
i letindustrien, i levnedsmiddelindustrien og i landbruget.
Den fortrinsvise stigning i afdeling I. hvilket er en økonomisk
lov for den udvidede reproduktion, udelukker ikke muligheden for
og nødvendigheden af, at brancherne i afdeling II i enkelte perio
der udvikler sig hurtigere for at overvinde et lavt niveau i frem
stillingen af masseforbrugsgenstande og for at sikre en rigtig ko
ordination af afdeling I og II i samfundsproduktionen under hen
syntagen til den kommunistiske opbygnings hovedopgaver.
Eksistensen af en kraftig, alsidigt udviklet sværindustri i USSR
har nu muliggjort en hastig udvikling ikke blot af de brancher, der
fremstiller produktionsmidler, men også af de brancher, der frem
stiller forbrugsgenstande. Denne koordination af udviklingstem
poet i brancherne i afdeling I og II muliggør: for det første at be
vare afdeling I’s førende rolle i samfundsproduktionen og uaf
ladeligt styrke landets forsvarsevne: for det andet at overvinde
det i den foregående periode opståede misforhold mellem afdeling
I og II; for det tredje at forcere udviklingen af let- og levneds
middelindustrien og landbruget og derved skabe rigelighed af
masseforbrugsgenstande i landet.
Den opgave, det kommunistiske parti og sovjetregeringen har
stillet, at skabe rigelighed af masseforbrugsvarer i landet ved en
gennemgribende forcering af letindustriens, levnedsmiddelindu
striens og landbrugets forskellige grene samtidig med, at sværin
dustriens førende rolle bevares og styrkes, afspejler kravene i so
cialismens økonomiske grundlov.
I 1953 var produktionen af masseforbrugsgenstande sammenlignet med
1949 steget med 65 pct., og væksttempoet i afdeling II var i 1953 til forskel
fra 1952 noget stærkere end væksttempoet i afdeling I. Alene i året 1953
blev der sat ca. 300 nvé statslige industrivirksomheder til produktion af mas
seforbrugsvarer igang. På grundlag af den forcerede udvikling af brancherne
i afdeling II vil markedsfondene af de vigtigste levnedsmidler og industri
varer i 1956, sammenlignet med 1950, stige på følgende måde: kød og kød

varer til 260 pct.. fisk og fiskeprodukter til 230 pct., smør til 210 pct., sukker
til 240 pct., stoffer og fodtøj til 200 pct., møbler til 480 pct., symaskiner til
590 pct., radio- og fjernsynsmodtagere til 530 pct. o. s. v.

Hvorledes foregår udvekslingen mellem samfundsproduktionens
afdeling 1 og afdeling II og inden for hver af disse afdelinger un
der socialismen?
For det første sker der en udveksling mellem de forskellige
brancher i afdeling I.
En del af de produktionsmidler, der er skabt i afdeling I, for
bliver i denne afdeling og sikrer en simpel reproduktion. Denne
del af de fremstillede produktionsmidler anvendes til erstatning af
de helt eller delvis opbrugte arbejdsmidler og arbejdsmaterialer
(udskiftning af udslidte maskiner, hovedreparation af det tekni
ske udstyr, fornyelse af de opbrugte råstotlagre o. s. v.). En anden
del af produktionsmidlerne sikrer udvidet reproduktion i de for
skellige grene af økonomien, der indgår i afdeling I. Således leve
rer kul og olieindustrien brændsel til maskinbygningsbrancherne
og modtager fra dem det nødvendige tekniske udstyr. Metallur
gien, der leverer byggeindustrien det nødvendige metal udnytter
for sit vedkommende mineindustriens råstoffer til forøgelse af
metalfremstillingen o. s. v.
Mellem brancherne i afdeling I sker der altså en planmæssig
udveksling af de produktionsmidler, der tjener til opretholdelse
og udvidelse af produktionen i disse brancher. Som allerede nævnt
omsættes de produktionsmidler, der fremstilles inden for den stats
lige produktionssektor, ikke mellem brancherne som varer, men
fordeles gennem det tekniske og materielle forsyningssystem og
bevarer kun form af varer.
For det andet sker der en udveksling mellem de forskellige
brancher i afdeling II. Afdeling II’s produkter er forbrugsgenstan
de. En del af de forbrugsgenstande, der fremstilles i afdeling II
anvendes til personligt forbrug for de beskæftigede i denne afde
ling, udveksles gennem vareomsætningens kanaler mod arbejder
nes og funktionærernes arbejdsløn og mod kolhozmedlemmernes
pengeindtægter. En vis mængde af de forbrugsgenstande, der pro
duceres i kolhozerne, fordeles og forbruges i de samme kolhozer
uden at antage vareform og uden at passere markedsomsætnin
gens kanaler.
For det tredje sker der en udveksling mellem afdeling I og af
deling II. En del af de produktionsmidler, der er fremstillet i af
deling I, må anvendes til erstatning af helt eller delvis opbrugte
arbejdsmidler og til fornyelse af de forbrugte lagre af råstoffer,

brændsel og andre materialer i afdeling H’s brancher og ligeledes
til forøgelse af denne afdelings arbejdsmidler, lagre af råstoffer,
brændsel og materialer, der er nødvendige til udvidet reproduk
tion. En del af de forbrugsgenstande, der er produceret i afdeling
II, udveksles gennem handelsnettet mod den arbejdsløn, der er
udbetalt de beskæftigede i afdeling I. Produktionens og teknikkens
udvidelsestempo i afdelings IPs brancher afhænger fremfor alt af
kvantiteten og kvaliteten af de produktionsmidler, som disse bran
cher modtager fra afdeling I. Det er dette, der giver afdeling I den
førende rolle i forhold til afdeling II.
Lenin påviste, at Marx’ formel for forholdet mellem samfunds
produktionens afdeling I og II (lu + m i forhold til II c) også har
gyldighed for socialismen og kommunismen. Samtidig ændres de
samfundsøkonomiske forhold, der ligger bag denne formel, funda
mentalt.
I den socialistiske udvidede reproduktion skal afdeling I frem
stille den mængde produktionsmidler, der er nødvendig for at
sikre en stadig produktionsstigning på basis af den højeste teknik
i begge afdelinger med fortrinsvis stigning i afdeling I. På den
anden side skal afdeling II producere så mange forbrugsgen
stande, at de kan tilfredsstille de stadigt voksende behov hos både
de allerede beskæftigede og de nye beskæftigede i begge afdelin
gers produktion og også hos de beskæftigede i de ikke-produce
rende grene. Inden for hver periode anvendes en del af de frem
stillede produktionsmidler og forbrugsgenstande til forøgelse af
reserverne.
Under det kapitalistiske produktionsanarki og de arbejdende
massers begrænsede købedygtige efterspørgsel er realisationen af
nationalproduktet det vanskeligste problem for den kapitalisti
ske reproduktion. Den planmæssige og krisefri udvikling af den
socialistiske produktion støder ikke på realisationsvanskeligheder,
sådan som det er karakteristisk for kapitalismen, idet befolknin
gens stadig voksende købeevne skaber en stadig udvidet efter
spørgsel efter industriens og landbrugets produkter.
Dette betvder dog ikke, at der under den udvidede socialistiske
reproduktion ikke kan opstå forskellige forstyrrelser af de enkelte
proportioner i folkehusholdningen. f. eks. fejl i planlægningen,
der skyldes utilstrækkelig hensyntagen til kravene i loven om
folkehusholdningens planmæssige udvikling eller naturkatastro
fer som tørke, hvilket virker negativt på produktionen. For at fore
bygge og fjerne således opståede disproportioner i folkehushold
ningen skaber den socialistiske stat de nødvendige reserver.

De mangler i landbruget, som opstod i den sovjetiske økonomis
forudgående udviklingsperiode, især i kornavlen, husdyrbruget
og produktionen af grønsager og kartofler, men også i let- og
levnedsmiddelindustrien, overvindes af den socialistiske stat pa
planmæssig måde ved fremskyndet udvikling af disse grene i folke
husholdningen.
Dannelsen og anvendelsen af samfundsmæssige fonds under
socialismen. Den socialistiske produktionsmåde bestemmer også
de tilsvarende former for fordeling af det totale nationalprodukt.
Samfundet, som repræsenteres af den socialistiske stat, fordeler
nationalproduktet planmæssigt i overensstemmelse med kravene
i socialismens økonomiske grundlov.
Som allerede nævnt danner det totale nationalprodukt efter fra
drag af den del, der anvendes til erstatning af de forbrugte pro
duktionsmidler, det socialistiske samfunds nationalindkomst. Na
tionalindkomsten deles i to store fonds: akkumulationsfonden, der
udgør grundlaget for den socialistiske produktions stadige stig
ning og fuldkommengørelse og forbrugsfonden, der sikrer til
fredsstillelsen af hele samfundets stadigt voksende materielle og
kulturelle behov.
Den overvejende del af akkumulationsfonden anvendes til ud
videlse af produktionen. Produktionens dimensioner i det sociali
stiske samfund vokser systematisk fra år til år, og i et tempo, der
er ukendt i den kapitalistiske verden.
Endvidere anvendes en del af akkumulationsfonden til anlægs
virksomhed med kulturelt og socialt formål. Hertil hører gen
nemførelsen af omfattende og stadig større arbejder ved bygning
af skoler, sygehuse og kommunale foretagender.
Endelig danner en tredie del af akkumulationsfonden samfun
dets reserve- eller forsikringsfond. Statens reserver af råstoffer,
brændsel og levnedsmidler og reservefondene i kolhozerne gør del
muligt at forebygge afbrydelser i reproduktionsprocessen.
Forbrugsfonden består for sit vedkommende af to dele: hoved
parten af forbrugsfonden dannes af fonden til arbejdsvederlag for
de beskæftigede i den socialistiske produktion, som i overensstem
melse med den økonomiske lov om fordeling efter arbejdsydelse
anvendes til arbejdsløn for arbejderne og funktionærerne i pro
duktionen, til arbejdsvederlag til kolhozmedlemmer o. s. v. Den
anden del er fonden til samfundsmæssigt forbrug, der går til hele
det socialistiske samfunds mangeartede behov.
En del af fonden til samfundsmæssigt forbrug anvendes til so
ciale og kulturelle formål: til dækning af det socialistiske sam

funds voksende behov med hensyn til videnskab, oplysning, sundhcdsvæsen1, kunst og andre kulturelle og sociale områder. Af denne
fond og i overensstemmelse med den økonomiske lov om forde
ling efter arbejdsydelse aflønnes de personer, der er beskæftiget
ved kulturel virksomhed og ved forskellige tjenesteydelser.
En del af fonden til samfundsmæssigt forbrug danner fonden
for social sikring. Denne fond har til formål at yde statshjælp
til enlige modre og mødre med mange børn og til børn, gamle og
invalider i overensstemmelse med retten til materiel forsorg ved
tab af arbejdsevne og i alderdommen, således som det er fastsat i
Sovjetunionens forfatning.

Skema over totalproduktets fordeling
i det socialistiske samfund

En del af fonden til samfundsmæssigt forbrug anvendes til dæk
ning af administrationsomkostninger — til aflønning af stats
apparatets funktionærer o. s. v.
En del af nationalindkomsten anvendes til landets forsvars
væsen. I betragtning af faren for militære overfald på Sovjet
unionen fra de imperialistiske aggressorers side er det overordent
lig vigtigt at styrke det socialistiske lands forsvarsevne.

Til tilfredsstillelse af de personlige materielle og kulturelle be
hov hos den arbejdende befolkning i USSR anvendes som nævnt
den overvejende del af nationalindkomsten (ca. %).
Den socialistiske akkumulation. Akkumulation og forbrug i
det socialistiske samfund. Den udvidede socialistiske reproduk
tions kilde er den socialistiske akkumulation. Den socialistiske
akkumulation betyder anvendelse af en del af samfundets netto
indkomst, der består af produktionsmidler og forbrugsgenstande,
til udvidelse af produktionen og til anlæg af materielle reserver og
til forøgelse af de fonds, der anvendes til ikke-produktionsmæssige
sociale og kulturelle formål.
Den socialistiske akkumulation bevirker en forøgelse af de ma
terielle værdier, der er statsejendom og kooperations- og kolhozejendom, hvilket betyder en tilvækst til det socialistiske samfunds
nationalformue. Den akkumulerede del af nationalindkomsten ud
trykkes også i penge. Den overvejende del af pengeakkumulatio
nen i alle brancher af folkehusholdningen og en del af befolk
ningens pengemidler mobiliseres ved hjælp af statsbudgettet til
samfundsbehov.
Den socialistiske akkumulation gennemføres ved hjælp af kapi
talinvesteringer i folkehusholdningen. Kapitaliiwesteringerne er
de totale udgifter, der inden for en bestemt periode anvendes til at
skabe nye og rekonstruere bestående faste fonds med eller uden
produktionsformål. Kapitalinvesteringerne i folkehusholdningen
bliver for en vis dels vedkommende anvendt til erstatning af for
brugte faste fonds. Sovjetstaten gennemfører planmæssigt og sy
stematisk vældige anlægsarbejder: bygning af nye og udvidelse af
bestående fabrikker og værker, elektricitetsværker, miner og gru
ber, anlæg af statsbrug og maskin- og traktorstationer, transport
og kommunikationsmidler, boliger, skoler, sygehuse og børne
institutioner.
Det kræver store kapitalinvesteringer i de forskellige brancher
af let- og levnedsmiddelindustrien og landbruget at løse proble
merne i forbindelse med en kraftig stigning i fremstillingen af
masseforbrugsgenstande.
Statens kapitalinvesteringer i USSRs folkehusholdning udgjorde omregnet
til nutidige priser: 1929—32 68 milliarder rubler, 1933- 37 158 milliarder rub
ler, 1946 53 781 milliarder rubler. Hovedparten af kapilalinvesteringerne går
til udvidelse af den socialistiske industri. Kapitalinvesteringer blev anvendt
til opførelse og igangsætning af store industrivirksomheder: under den første
femårsplan mere end 1500, under den anden femårsplan 4500. i tre og et halvt
år af den tredie femårsplan ca. 3000. 1 tidsrummet fra 1946-53 er der gen
opbygget og nyopført ca. 8000 statslige industrivirksomheder. Foruden indu

stri- og landbrugsvirksomheder er der skabt mange tusind institutioner med
kulturelt og socialt formål.
1 1954 forøges kapitalinvesteringerne i let- og levnedsmiddelindustrien med
84 pct., i landbruget med 80 pct. i forhold til 1953.

Den socialistiske akkumulation er baseret på en uafladelig stig
ning i samfundsarbejdets produktivitet og en systematisk sænk
ning af produkternes selvomkostninger.
Den socialistiske økonomis planmæssige og krisefri karakter, de
omfattende kapitalinvesteringer i folkehusholdningen, den plan
mæssige og rationelle udnyttelse af produktionsmidlerne og arbejdsressourcerne i samfundsproduktionen, fraværelsen af para
sitforbrug — alt dette betinger det stærke akkumulationstempo,
som er uopnåeligt under kapitalismen selv i dennes gunstigste ud
viklingsperioder.
Den del af nationalindkomsten, der anvendes til akkumulation, var i USA
i perioden 1919—28 gennemsnitlig ca. 10 pct., i de ti år 1929—-38 kun 2 pct.
I USSR udgør fonden for socialistisk akkumulation (indbefattet reserver) ca.
en fjerdedel af nationalindkomsten.

Socialismen har tilintetgjort den antagonistiske modsigelse mel
lem produktion og forbrug, der er karakteristisk for kapitalismen.
Den udvidede socialistiske reproduktion betyder en uafladelig for
øgelse ikke blot af produktionsmidler, men også af forbrugsgen
stande.
Det socialistiske samfund kender heller ikke den deling af for
brugsgenstande, som er karakteristisk for kapitalismen og hæn
ger sammen med eksistensen af antagonistiske klasser, — på den
ene side de arbejdende massers nødvendige forbrugsmidler og på
den anden side de luksusgenstande, som kun indgår i de udbyt
tende klassers forbrug. Under socialismen tilfalder hele forbrugs
fonden de arbejdende masser.
Samtidig med produktionens udvikling, nationalindkomstens
stigning og forøgelsen af den socialistiske akkumulation vokser
også de fonds, der er bestemt til det almindelige forbrug, og be
folkningens samfundsmæssige og personlige behov tilfredsstilles
mere og mere fuldstændigt.
Stigningen i det almindelige forbrug ledsages af en forbedring af dets sam
mensætning: varer og produkter af høj kvalitet udgør en stadig stigende del
af folkets totale forbrug. Fra 1947 til 1953 blev salget af hvidt brød til befolk
ningen mere end 6 gange så stort, salget af kødvarer steg til 230 pct., af
animalske og vegetabilske fedtstoffer til næsten 200 pct., af sukker til 540
pct. og af frugt til over 300 pct. I 1940 udgjorde industrivarerne 36,9 pct., i
1953 45,3 pct. af landets vareomsætning.

Alt dette betyder, at socialismen har sin egen økonomiske lov
for akkumulationen. Den socialistiske akkumulations lov betinger
en uafladelig stigning i nationalformuen, idet en del af nettoind
komsten systematisk anvendes til udvidelse af produktionen til
tilfredsstillelse af hele samfundets voksende behov. I modsæt
ning til den kapitalistiske akkumulations almene lov, som be
virker, at de udbyttende klassers stigende rigdom uundgåeligt led
sages af forarmelse af de arbejdende masser, fører den socialisti
ske akkumulations lov til, at der jævnsides med en stigning i na
tionalformuen foregår en systematisk forhøjelse af folkets mate
rielle og kulturelle niveau.
Sovjetstaten fastsætter i planen for hver periode bestemte pro
portioner mellem akkumulationsfonden og forbrugsfonden ud fra
den kommunistiske opbygnings fundamentale opgaver. Beslutnin
gerne pa septembermødet (1953), februar-martsmødet og juni
mødet (1954) i SUKP’s centralkomité vedrørende landbruget, so
vjetregeringens storstilede forholdsregler med henblik på en kraf
tig stigning i produktionen af levnedsmidler og industrivarer, ga
ranterer en radikal forøgelse af fonden til folkets forbrug.
Alle momenter i den udvidede socialistiske reproduktion — pro
duktion, fordeling, omsætning og forbrug omfattes i deres enhed
og i deres vekselvirkning af balancen for USSRs folkehusholdning. Balancen for Sovjetunionens folkehusholdning, som nedfæl
des i folkehusholdningsplanen, er et udtryk for den udvidede so
cialistiske reproduktions hele forløb og resultater.
Under socialismen gælder ikke længere den kapitalistiske be
folkningslov, som bevirker, at en større og større del af arbejder
befolkningen bliver overflødig, udstødes af produktionen og fyl
der de arbejdsløses rækker, samtidig med at samfundsrigdom
men vokser. Det socialistiske system sikrer hele den arbejdsdyg
tige befolkning fuld beskæftigelse. Derfor er der ikke og kan der
ikke være overbefolkning under socialismen. Den stadige og hur
tige befolkningstilvækst, folkets høje materielle velstandsniveau,
befolkningens gode helbredstilstand og lave dødelighed og en fuld
stændig og rationel beskæftigelse af den arbejdsdygtige del —
dette er indholdet i den socialistiske befolkningslov.
Fra 1926 til 1939 var den gennemsnitlige årlige nettobefolkningstilvækst
i USSR en. 2 millioner mennesker eller 1,23 pet. I samme periode var den gen
nemsnitlige årlige nettobefolkningstilvækst i følgende lande: Frankrig 0.08
pct., Tyskland 0,62 pct.. England 0,36 pct. og USA 0,67 pct. I de sidste år
har den årlige gennemsnitlige nettobefolkningstilvækst i USSR været mere
end 3 millioner mennesker. I 1953 var dødeligheden i USSR faldet til mindre

end det halve i forhold til 1927. og i forhold til 1913 til mindre end en trediedel. Dødeligheden i USSR er betydeligt lavere end i USA, England og Fran
krig.

Den socialistiske reproduktion karakteriseres altså af en plan
mæssig og uafladelig udvidelse af hele samfundsproduktionen,
som gennemføres i et tempo, der er uopnåeligt for kapitalismen,
af en systematisk og hurtig forøgelse af befolkningstallet, her
under arbejderklassen og intelligensen, og af en stadig forbedring
af folkemassernes materielle velstand og kulturniveau.

SAMMENFATNING
1. Den socialistiske reproduktion er en uafbrudt udvidet
reproduktion af det totale nationalprodukt, arbejdskraften og
de socialistiske produktionsforhold. Den socialistiske folkehusholdnings fortrin, dens planmæssige og krisefri udvikling
betinger en uafladelig stigning i den socialistiske økonomi og
et hurtigt tempo for den udvidede socialistiske reproduktion.
2. Nationalformuen omfatter samtlige materielle goder, som
det socialistiske samfund rader over. Nationalformuens be
standdele er: folkehusholdningens faste og flydende produk
tionsfonds, omsætningsfonds, statens og kolhozernes mate
rielle reserver og forsikringsfonds, fonds til ikke-produktionsmæssige formdi og befolkningens personlige formue.
3. Reproduktionen af nationalproduktet sker i to former:
i naturalform og i værdiform. Efter sin naturalform deles
produktionen af nationalproduktet under socialismen i frem
stillingen af produktionsmidler (afdeling l) og fremstillingen
af forbrugsgenstande (afdeling II). Efter værdi omfatter na
tionalproduktet: værdien af de forbrugte produktionsmidler,
værdien af den del af det nyskabte produkt, der er fremstillet
af arbejdet for sig selv, og værdien af den del af det nyskabte
produkt, der er fremstillet af arbejdet for samfundet. Den ud
videde socialistiske reproduktion forudsætter en nodvendig
overensstemmelse (proportionalitet) mellem alle dele af na
tionalproduktet i naturalform og i værdiform.
4. Fordelingen af nationalproduktet under socialismen sik
rer en uafladelig udvidelse af den socialistiske produktion i
by og på land, en tilfredsstillelse af det socialistiske samfunds

sindigt voksende materielle og kulturelle behov og en styr
kelse af landets økonomiske kræfter og forsvarsevne.
5. Den socialistiske akkumulation betyder anvendelse af en
del af samfundets nettoindkomst, bestående af produktions
midler og forbrugsgenstande, til udvidelse af produktionen,
anlæg af samfundsmæssige reserver og forøgelse af de fonds,
der har ikke-produktionsmæssige sociale og kulturelle for
mål. Socialismen er fri for den antagonistiske modsigelse mel
lem produktion og forbrug, der er karakteristisk for kapi
talismen. I modsætning til den kapitalistiske akkumulations
almene lov, som bevirker, at de udbyttende klassers stigende
rigdom uundgåeligt ledsages af en forarmelse af de arbej
dende masser, fører den socialistiske akkumulations lov til,
at der jævnsides med en stigning i nationalformuen sker en
systematisk forbedring af folkets materielle og kulturelle ni
veau.
6. Under det socialistiske system har den kapitalistiske be
folkningslov mistet sin gyldighed. Den socialistiske befolk
ningslov finder udtryk i en stadig og stærk befolkningstil
vækst, i en rationel og fuldstændig beskæftigelse af den ar
bejdsdygtige del af befolkningen i hele samfundets interesse.

39. KAPITEL

Den gradvise overgang fra socialisme
til kommunisme
Det kommunistiske samfunds to faser. Hele menneskehedens
historie bekræfter, at samfundet udvikler sig fra lavere til højere
trin. Det højeste og mest fremskredne trin i samfundsudviklin
gen er det kommunistiske samfund, der er endemålet for den ar
bejdende befolknings kamp i alle lande.
Marx og Engels har givet en videnskabelig begrundelse for, at
det kommunistiske samfund gennemløber to udviklingsfaser: en
lavere fase, kaldet socialismen, og en højere, kaldet kommunis
men. På sit første udviklingstrin kan det kommunistiske sam
fund endnu ikke være befriet for traditioner og levn fra kapita

lismen. af hvis skod del direkte er fremgået. Kun den videre ud
vikling af socialismen på dens eget, af den selv skabte grund
lag fører til det kommunistiske samfunds anden, højere fase. So
cialismen og kommunismen udgør altså to modningstrin af den
nye kommunistiske samfundsformation.
Det økonomiske grundlag for begge faser af kommunismen
er fællesejet af produktionsmidlerne. Fællesejets herredømme be
tinger en planmæssig udvikling af folkehusholdningen. For begge
faser af det kommunistiske samfund er det karakteristisk, at der
ikke findes udbytterklasser, menneskers udbytning af mennesker
eller national og racemæssig undertrykkelse. Både under socialis
men og under kommunismen er det produktionens formål mak
simalt at tilfredsstille hele samfundets stadig voksende materielle
og kulturelle behov, og midlet til at opnå dette mål er den uaf
brudte stigning og fuldkommengørelse af produktionen på basis
af den højeste teknik.
Samtidig findes der væsentlige forskelle mellem den første fase
af kommunismen og den anden fase, som er et højere trin af det
kommunistiske samfunds økonomiske og kulturelle modenhed.
Allerede under socialismen har produktivkræfterne nået et højt
niveau: den socialistiske industri og det socialistiske storlandbrug
er de mest koncentrerede og mest mekaniserede i verden, de ud
vikler sig uafladeligt i et hurtigt tempo, der er uopnåeligt for ka
pitalismen. Men samfundets produktivkræfter og de beskæftigedes
arbejdsproduktivitet er endnu utilstrækkelige til at sikre over
flod af materielle goder. Kommunismen forudsætter en udvikling
af samfundets produktivkræfter og samfundsarbejdets produkti
vitet lil et niveau, der kan sikre denne overflod.
Til forskel fra socialismen, hvor der råder to former for socia
listisk fællesejendom, slatsejendom og kooperations- og kolhozejendom, kommer under kommunismen een kommunistisk ejen
dom af produktionsmidlerne til at rade uindskrænket.
Medens der under socialismen, hvor der eksisterer to hovedfor
mer for socialistisk produktion — statens og kolhozernes —,
endnu findes vareproduktion og vareomsætning, vil der under
kommunismen, hvor een kommunistisk ejendom og een kommu
nistisk produktionsform kommer til at rade, ikke findes varepro
duktion og vareomsætning og følgelig heller ikke penge.
Under socialismen er modsætningen mellem by og land og mel
lem åndeligt og fysisk arbejde allerede ophævet, men endnu be
står der væsensforskelle mellem dem. Under kommunismen vil
der ikke eksistere væsensforskelle mellem by og land, mellem ån-

(leligt og fysisk arbejde, men kun være uvæsentlige forskelle mel
lem dem.
I det socialistiske samfund findes to klasser — arbejderklas
sen og kolhozbonderne — der er venskabeligt indstillet over for
hinanden, men er forskellige efter deres stilling i samfundspro
duktionen; ved siden af arbejderklassen og bønderne lindes et
samfundslag — den socialistiske intelligens. Med afskaffelsen af
forskellene mellem de to former for socialistisk ejendom og væ
sensforskellene mellem by og land og mellem fysisk og åndeligt
arbejde fjernes definitivt skellene mellem arbejdere, bønder og
intellektuelle; de bliver alle til arbejdende mennesker i det kom
munistiske samfund. Kommunismen er et klasseløst samfund.
Under socialismen hviler arbejdet, der er befriet for udbytning,
på et højt teknisk niveau og er allerede blevet til en æressag.
Men under socialismen er man endnu ikke nået til fuldstændig
mekanisering af alle produktionsprocesser, arbejdet er endnu
ikke blevet menneskenes første livsfornødenhed, den ligegyldige
indstilling til arbejdet fra nogle samfundsmedlemmers side er
endnu ikke overvundet, og det er stadig nødvendigt for samfundet
at udøve den strengeste kontrol med arbejdets og forbrugets
mængde. Under kommunismen bliver produktionsprocesserne
fuldstændig mekaniseret og automatiseret, og arbejdet ophører
blot at være et middel til opretholdelse af livet og bliver af hele
samfundet betragtet som den første livsfornødenhed.
Kommunismen giver alle samfundets medlemmer lejlighed til
at udfolde deres fysiske og åndelige evner. Alle samfundets med
lemmer bliver højtkultiverede og alsidigt uddannede mennesker
og får mulighed for frit at vælge fag. Kommunismen forudsætter
en stadig, historisk ukendt udvikling af videnskab, kunst og
kultur.
Det høje udviklingstrin for produktivkræfterne og samfunds
arbejdets produktivitet sikrer overflod af alle materielle og kul
turelle goder, hvilket muliggør overgangen fra det socialistiske
til del kommunistiske fordelingsprincip. Marx skrev: »1 en højere
fase af det kommunistiske samfund, når den lænkebindende un
derordning af individerne under arbejdsdelingen er forsvundet
og dermed også modsætningen mellem legemligt og andeligt ar
bejde; nar arbejdet er blevet ikke blot et middel til at opretholde
livet, men selve den første livsfornødenhed; når også produktions
kræfterne er vokset med individernes alsidige udvikling, og alle
den kollektive rigdoms kilder vælder stærkere frem, — først da

... kan samfundet skrive på sine faner: Enhver yder efter evne,
enhver får efter behov!«1)
Dette er hovedforskellene mellem socialismen og kommunismen.
Lenin har udviklet og beriget den marxistiske lære om kom
munismen og udarbejdet grundsætningerne om vejene til det
kommunistiske samfunds opbygning. Til begrundelse af det
kommunistiske partis program sagde Lenin: »Når vi påbegynder
de socialistiske omdannelser, skal vi nøje holde os det mål for
øje, som disse omdannelser i sidste instans stiler efter, nemlig
det mål at skabe det kommunistiske samfund, som ikke ind
skrænker sig alene til at ekspropriere fabrikker, værker, jord og
produktionsmidler, ikke indskrænker sig alene til streng regn
skabsførelse og kontrol med produktionen og produkternes for
deling, men går videre og gennemfører princippet: enhver yder
efter evne, enhver får efter behov.«*
2)
Sovjetunionen råder over alle nødvendige betingelser for op
bygning af den fuldt udviklede kommunisme. Landet har til dette
formål uhyre store materielle og naturgivne ressourcer og rig
domme. Socialismen i USSR udvikler sig på sin egen materielle
produktionsbasis, som den selv har skabt. Sovjetunionen har en
socialistisk industri, som er den mest fremskredne i verden, og
et landbrug, som er det største og mest mekaniserede. En kraftig
faktor til fremskyndelse af den sovjetiske økonomis udvikling
ben mod kommunismen er massernes skabende aktivitet, der fin
der udtryk i hele folkets socialistiske kappestrid. Sovjetfolkets
leder på vejen til kommunismen er det kommunistiske parti, der
er udrustet med marxismens og leninismens teori, med kendskab
til socialismens økonomiske love og med et videnskabeligt be
grundet program for opbygning af det kommunistiske samfund.
Efter den anden verdenskrig er der sket en fundamental æn
dring i de internationale betingelser for opbygning af kommu
nismen i USSR. Medens Sovjetunionen tidligere var det eneste so
cialistiske land, eksisterer der nu en mægtig socialistisk lejr, der
tæller hundreder af millioner mennesker. Dannelsen af socialis
mens lejr har medført en fundamental ændring i styrkeforholdet
på verdensarenaen og har skabt en ny situation for opbygning
af socialismen og kommunismen. I de folkedemokratiske lande
>) Karl Marx, Kritik af Gothaprogrammet, se Karl Marx og Friedrich Engels,
Udvalgte skrifter, bd. II, s. 17—18, Forlaget Tiden 1952.
2) V. /. Lenin, Beretning om revision af partiprogrammet og ændring af parti
navnet på RKP(b)s 7. kongres, se Værker, bd. 27, s. 10.3, russisk.

i Europa og Asien lægges fundamenterne til det kommunistiske
samfunds første fase. Afgørende for socialismens og kommunis
mens sejr i alle den socialistiske lejrs lande er en fortsat befæ
stelse af denne lejrs styrke og udvikling af et nært økonomisk, po
litisk og kulturelt samarbejde mellem denne lejrs folk.
Ved siden af socialismens lejr eksisterer imidlertid imperialis
mens lejr med USA i spidsen. Sålænge den imperialistiske lejr
med sin fjendtlighed overfor socialismen eksisterer, eksisterer også
faren for et militært overfald på Sovjetunionen og de folkedemo
kratiske lande fra de aggressive imperialistiske magters side.
Marxismen-leninismen lærer os, at staten i kommunismens
højere fase, når klasser og klasseforskelle er ophævet, ikke læn
gere er nødvendig og efterhånden dør bort. I den forbindelse er det
nødvendigt at tage de internationale forhold i betragtning. På
spørgsmålet om staten vil blive opretholdt i Sovjetunionen også i
kommunismens periode, gav Stalin følgende svar: »Ja — den vil
blive opretholdt, hvis den kapitalistiske omkredsning ikke bliver
likvideret, hvis faren for krigeriske overfald udefra ikke fjernes.
Samtidig er det klart, at formerne for vor stat påny vil undergå
forandringer, som svarer til forandringerne i den indre og ydre
situation.
Nej — den vil ikke blive opretholdt, den vil dø bort, når den
kapitalistiske omkredsning likvideres, når den afløses af en so
cialistisk omverden.«1)
Den socialistiske stat er nødvendig, sålænge der eksisterer en
kapitalistisk omkredsning, sålænge faren for overfald på USSR
og andre lande i den socialistiske lejr fra de imperialistiske sta
ters side ikke er fjernet. Indtil da må Sovjetunionen under gen
nemførelsen af sin konsekvente fredspolitik samtidig være rede
til at afværge ethvert fjendtligt overfald udefra. Derfor er det
nødvendigt på enhver måde at styrke den socialistiske stat, for
øge landets økonomiske magt og sikre dets forsvarsevne.

Dannelsen af kommunismens materielle produktionsbasis. Ud
førelsen af den verdenshistoriske opgave at opbygge kommunis
men kræver først og fremmest en vældig stigning i produktiv
kræfterne, dannelse af en materiel produktionsbasis, som er i
stand til at sikre den overflod af materielle goder, der er nød
vendig for overgangen fra socialisme til kommunisme.
Kommunismens materielle produktionsbasis, som er under dan
1) J. V. Stalin, Beretning på 18. partikongres om SUKP(b)s centralkomités
arbejde, se Leninismens Problemer, s. 597, Forlaget Tiden 1949.

nelse i USSR, er en maskinel storproduktion i by og på land, der
er baseret på hele landets elektrificering, på alsidig mekanisering
og automatisering og på en gennemgribende anvendelse af kemi
i produktionsprocesserne. I omfang og teknisk niveau vil kommu
nismens materielle produktionsbasis slå betydeligt højere end
socialismens.
For at gennemføre overgangen til kommunismen er det nød
vendigt ubetinget at sikre en uafladelig vækst i hele samfunds
produktionen med en fortrinsvis stigning i fremstillingen af pro
duktionsmidler. Den fortrinsvise stigning i fremstillingen af pro
duktionsmidler skaber forudsætningerne for en stadig produk
tionsudvidelse og -forbedring på basis af den højeste teknik for at
nå frem til overflod af materielle goder
Dette kræver en enorm udvidelse af produktionskapaciteterne
i alle folkehusholdningens grene, først og fremmest i industrien,
gennem nye kapitalinvesteringer. I USSR bygges og projekteres
hundreder og tusinder af nye virksomheder, der helt er baseret
på den mest moderne teknik og teknologi. Nye råstoffer og energi
kilder skabes og udnyttes.
Lenin påpegede, at elektrificering af hele folkehusholdningen
er det tekniske grundlag for industri- og landbrugsproduktionen
under kommunismen. »Kommunismen — det er sovjetmagten
plus elektrificering af hele landet.
*
1) Dette betyder, at industri,
transportvæsen og landbrug fuldstændig vil blive omstillet til den
ny, højere tekniske basis, som hænger sammen med elektrifice
ringen.
Elektrificering af hele folkehusholdningen er det vigtigste træk
ved kommunismens materielle produktionsbasis. Under den grad
vise overgang fra socialisme til kommunisme gennemføres elek
trificeringen i kæmpemålestok. Bygningen i USSR af de største
vandkraftværker i verden bærer vidnesbyrd herom.
Den socialistiske planøkonomi sikrer skabelsen af eet samlet
højspændingsnet, der forbinder de forskellige økonomiske regio
ners mange elektricitetsværker, hvilket er uigennemførligt under
kapitalismen på grund af privatejendommens og produktionsanar
kiets herredømme.
For at dække strombehovet i USSR’s voksende industri, landbrug og kom
munalhusholdning, iværksættes linder den femte femårsplan (1951—55) et
storslået elektrificeringsprogram. Der bygges og udvides 711 elektricitetsvær

*) V. /. Lenin, Beretning om Folkekommissærernes råds virksomhed, aflagt
på den 8. alrussiske sovjetkongres, se Værker, bd. 31, s. 484, russisk.

ker. Med fuldendelsen af dette byggeri vil den samlede kapacitet i USSR's
elektricitetsværker stige med 75 pct.
Alene i 1954 vil kapacitetsforøgelsen i elektricitetsværkerne være 2tø gang
så stor som hele den kapacitet, der blev taget i brug i de første 10 år af
USSR's elektrificering efter Goelro-planen.

Som hovedbetingelse for dannelsen af kommunismens materi
elle produktionsbasis er elektrificering af hele folkehusholdnin
gen uløseligt forbundet med en alsidig mekanisering af alle ar
bejdsprocesser, med automatisering og gennemført anvendelse af
kemi i produktionen, med anvendelse af teknikkens nyeste resul
tater. Elektrificeringen af produktionsprocesserne og det automa
tiske maskinsystem medfører, at der sker en grundlæggende for
andring af arbejdsbetingelserne, at det ukvalificerede arbejde af
løses af kvalificeret, og skaber den tekniske basis for den ende
lige udslettelse af væsensforskellen mellem åndeligt og fysisk ar
bejde.
I USSRs folkehusholdning er der allerede lagt fundament til
yderligere store omdannelser i produktionsteknikken, hvilket til
vejebringer det niveau i produktivkræfternes udvikling, som er
nødvendigt for kommunismen.
Et storslået resultat af den mest fremskredne maskinbygning i verden, den
sovjetiske maskinbygning. er skabelsen af virksomheder med gennemført al
sidig mekanisering, nied automatiske maskinrækker, automatiske fabrikker.
Således var i 1952 alle rayons-elektricitetsværker forsynet med automatisk
aggregatstyring. En række vandkraftværker drives ved hjælp af fjernstyring.
De fjernstyrede vandkraftværkers kapacitet udgør over 50 pct. af vandkraft
værkernes samlede kapacitet. Ved opførelse af vandkraftanlæg udføres
jordarbejderne ved hjælp af et kompleks af gravemaskiner. Til fremstilling
af beton er der bygget automatiske fabrikker. På disse fabrikker er alle
arbejder automatiseret lige fra tilforsel og afvejning af råmaterialerne til
afleveringen af den færdige beton.
1 USSR er der skabt verdens første automatiske fabrik til fremstilling af
stempler til automobilniotorer, hvori alle produktionsprocesser lige fra til
førsel af råstoffer til emballering af færdigvaren er fuldstændig automatiseret.
Fabrikken betjenes af nogle få folk. Sådanne fabrikker er typiske eksempler
på det kommunistiske samfunds teknik.

Medens automatiseringen af arbejdsprocesserne i øjeblikket op
træder som bebuder af kommunismens nye tekniske basis, vil
denne storslåede videnskabelige og tekniske erobring med tiden
blive indført i alle produktionsgrene.
Den sovjetiske videnskab behersker metoder til udnyttelse af
atomenergien. I USSR har man leveret en praktisk løsning med
hensyn til udnyttelsen af denne ny energiform til fredelige for

mål. I sommeren 1954 igangsattes det tørste atomdrevne indu
strielle elektricitetsværk, skabt af sovjetiske videnskabsmænd og
ingeniører, med en kapacitet af 5000 kW og leverede strøm til
industrien og landbruget i omegnen. Sovjetiske videnskabsmænd
og ingeniører arbejder på at skabe atomkraftdrevne industrielle
elektricitetsværker med en kapacitet af 50.000- 100.000 kW.
Anvendelse af atomenergi til fremstilling af materielle goder,
stadig forbedring af reaktionsdriften, radioteknikken, telemekanikken o. s. v. åbner hidtil ukendte muligheder for fuldkommen
gørelse af produktionen og stigning i arbejdsproduktiviteten. Alt
dette vil uundgåeligt medføre en vældig fremskyndelse af den
økonomiske udvikling og sikre produktivkræfterne det niveau,
der er nødvendigt for overgangen til kommunismens højere fase.
Veje til ophævelse af væsensforskellen mellem by og land.
Væksten i det socialistiske samfunds produktivkræfter vil nød
vendiggøre forandringer på produktionsforholdenes område. I
kommunismens højere fase vil produktionsforholdene hvile på
een kommunistisk folkeejendom af produktionsmidlerne. Over
gangen til een kommunistisk ejendom kræver, at statsejendom
men (folkeejendommen) på alle måder befæstes og videreudvikles, og at kolhoz- og kooperationsejendommen gradvis hæves til
folkeejendommens niveau. Med een kommunistisk ejendom som
grundlag vil væsensforskellen mellem by og land forsvinde.
Væsensforskellen mellem by og land, mellem industri og land
brug, mellem arbejdere og kolhozbønder består pa socialismens
stadium i, at industrien er statsejendom (folkeejendom), medens
der i landbruget findes gruppejendom, kolhozejendom. I indu
strien er elektrificering, mekanisering, automatisering og anven
delsen af kemi i produktionen gennemført i langt højere grad.
Trods den virkelig gennemgribende kulturelle revolution på lan
det har landbefolkningen som helhed endnu ikke nået det samme
kulturelle niveau som bybefolkningen.
Udslettelsen af væsensforskellen mellem by og land sker under
opbygningen af kommunismen. Den afgørende kraft under op
hævelsen af væsensforskellen mellem by og land, mellem industri
og landbrug, er den socialistiske industri. Kun den fortsatte al
sidige udvikling af storindustrien vil gøre det muligt fuldtud at
gennemføre en alsidig mekanisering af alle landbrugsgrene.
Den socialistiske industri øver sin omformende indflydelse pa
landbruget, først og fremmest gennem maskin- og traktorstatio
nerne, der spiller den førende rolle ved udviklingen af kolhoz
produktionen. Maskin- og traktorstationerne, som er det sociali

stiske landbrugs vigtigste industrielle centrer og baner vej for
en boj landbrugskultur, betjener i stigende grad alle kolhozproduktionens grene ved hjælp af den nyeste teknik og faste kvali
ficerede kadrer af ingeniører og teknikere, landbrugs- og husdyr
brugskonsulenter. Gennem maskin- og traktorstationerne udfø
rer den socialistiske stat sin ledende rolle i kolhozernes udvikling
under den gradvise overgang fra socialisme til kommunisme.
Statsbrugene får større og større betydning som forbilleder på
det største og mest mekaniserede landbrug. På den måde vokser
folkeejendommens rolle for den fortsatte fremgang i hele det so
cialistiske landbrug mere og mere.
Et yderst virksomt middel til at nærme landet til byen er elek
trificeringen. Nye mægtige vandkraftværker vil levere store mæng
der elektrisk kraft ikke alene til industrien, men også til landbru
get. Grundlaget for landbrugets elektrificering er de store stats
lige elektricitetsværker. Foruden disse bygges der et stort antal
små elektricitetsværker i tilknytning til kolhozerne. Støttepunk
terne for den alsidige mekanisering af landbruget bliver de elek
trificerede maskin- og traktorstationer, der anvender elektrotraktorer, elektriske mejetærskere, elektriske malkemaskiner, elektri
ske fåreklippemaskiner o. s. v. Sådanne stationer betjener allerede
i et vist omfang kolhozproduktionen. De er ikke alene nye energe
tiske baser i landbruget, men er også betydelige kulturspredere.
Landbrugsartelet er hovedformen for kolhozerne i den periode,
hvor den gradvise overgang fra socialisme til kommunisme fin
der sted. Landbrugsartelet, som forener fællesdriften som kolho
zens hovedkraft med kolhozbøndernes små personlige brug, sva
rer i størst udstrækning til statens, kolhozernes og kolhozmed
lemmernes interesser. Det indeholder vældige, endnu ikke fuldt
udnyttede reserver til forøgelse af arbejdsproduktiviteten. Kol
hozerne, der ved MTS’s hjælp er udstyret med moderne teknik,
udvikler med godt resultat deres fællesdrift, som er grundlaget
for at skabe overflod af landbrugsprodukter.
Efterhånden som fællesdriften befæstes og udvikles i kolho
zerne, løses de opgaver, der er forbundet med den kulturelle og
sociale opbygning og boligbyggeriet. Med den hastige vækst i kol
hozernes fællesdrift vil der ske en stadig bedre tilfredsstillelse
af kolhozbøndernes forskellige personlige behov. Når der er op
nået overflod af landbrugsprodukter, vil kolhozernes fællesdrift
være i stand til at tilfredsstille såvel statens som alle kolhozernes
behov og kolhozbøndernes personlige behov. Til den tid vil det
være ufordelagtigt for kolhozbønderne at have koer og mindre

kvæg som personlig ejendom og at dyrke kartofler og grønsager
på huslodden. Som folge heraf vil nødvendigheden af de små
personlige brug bortfalde.
På grundlag af den fortsatte styrkelse og udvikling af kolhozproduktionens materielle produktionsbasis vil der efterhånden
blive skabt forudsætninger for at forvandle landbrugsartelet til
den højtudviklede landbrugskommune, der er en højere form for
kolhozbevægelse. »Fremtidens kommune vil vokse frem af det
udviklede og velhavende artel. Den fremtidige landbrugskom
mune vil opstå, når der er korn, kvæg, fjerkræ, grønsager og alle
andre slags produkter i overflod på artelets marker og i avlsbyg
ningerne, når der kommer mekaniserede vaskerier, moderne køk
kener og kantiner, brødfabrikker o. s. v. i artelerne, når kolhozbonden indser at han har større fordel af at få kød og mælk fra
avlsgården end at holde egen ko og småkreaturer, og når kolhozkvinden indser, at hun har større fordel af at spise i kantinen, få
brød fra brødfabrikken og lade vaske på fællesvaskeri end at be
sørge alle disse ting selv. Fremtidens kommune vil opstå på grund
lag af en højere udviklet teknik og et højere udviklet artel, på
grundlag af en overflod af produkter.«1) Artelet vil vokse over i
kommunen efterhånden som de nødvendige materielle forudsæt
ninger bliver skabt, og efterhånden som kolhozmedlemmerne selv
bliver overbevist om nødvendigheden af denne proces.
Ophævelsen af væsensforskellen mellem by og land betyder på
ingen måde de store byers forsvinden. Den planmæssige territo
riale fordeling af industrien ud over hele landet, industrivirksom
hedernes nærmere placering ved råstofkilderne, følges af opbyg
ning af nye byer. Byerne som centrer for den højeste kulturelle
udvikling, som centrer ikke alene for storindustrien, men også
for forarbejdningen af landbrugsprodukterne og for en kraftig
udvikling af alle grene af levnedsmiddelindustrien, vil bidrage til
at udligne forskellen mellem leveforholdene i by og på land. De
gamle byers udseende forandres fundamentalt. Den socialistiske
reorganisation af byerne har som mål at afskaffe befolkningens
sammenhobning og at sanere bylivets vilkår ved at forsyne dem
med beplantninger, parker og anlæg og ved at anvende kommu
nalvæsenets moderne fremskridt. Den socialistiske bys progres
sive rolle som bærer og banebryder for fremskridtene i vor tids
videnskab og kultur vokser mere og mere i betydning.
') J. V. Stalin, Beretning på den 17. partikongres om SVKP(b)s centralkomi
tés arbejde, se Leninismens problemer, s. 466, Forlaget Tiden 1949.

Ved ophævelsen af væsensforskellen mellem by og land må
transportvæsenet spille en stor rolle. Transportvæsenet forbinder
industricentrerne og landbrugsområderne til et hele. Udviklingen
af jernbane-, automobil-, vand- og lufttransporten, den elektriske
kraftoverføring over store afstande, forbedringen og den øgede
udbredelse af radio og fjernsyn er vigtige midler til økonomisk
og kulturelt at bringe landet nærmere til byen. Takket være viden
skabens og teknikkens resultater får landbefolkningen mulighed
for at nyde alle kulturens goder på lige fod med bybefolkningen.
Sålænge der findes to grundlæggende produktionssektorer i fol
kehusholdningen — statssektoren og kolhozsektoren — vil der
nødvendigvis stadig findes vareproduktion og vareomsætning,
som den socialistiske stat med held anvender til opbygning af
kommunismen. Kun på basis af een kommunistisk ejendom vil
vareproduktionen og de dermed forbundne begreber dø bort.
I kommunismens højere fase vil vareproduktionens forsvinden
være ledsaget af, at værdien og dens former og værdiloven for
svinder. Den arbejdsmængde, der anvendes til fremstilling af pro
dukterne, vil ikke blive målt ad en omvej, ikke ved hjælp af vær
dien og dens former, som det sker under vareproduktionen, men
direkte og umiddelbart ved hjælp af den arbejdstid, der er an
vendt ved fremstillingen af produkterne.
Dannelsen af een kommunistisk ejendom af produktionsmid
lerne vil være grundlaget for den endelig udslettelse af skellene
mellem arbejderne og kolhozbønderne.
Når væsensforskellen mellem by og land under kommunismen
forsvinder, vil der dog stadig bestå en vis uvæsentlig forskel mel
lem dem, som skyldes industri- og landbrugsproduktionens sær
lige karakter, f. eks. de forskellige landbrugsarbejders sæsonpræg,
der hænger sammen med planternes naturlige vækst- og mod
ningsproces, de begrænsede tidsrum, hvori landbrugsmaskinerne
udnyttes o. s. v.
Veje til ophævelse af væsensforskellen mellem åndeligt og fy
sisk arbejde. Overgangen til kommunisme kræver en så stærk
kulturel højnelse i samfundet, at der sker en fuldstændig og alsi
dig udvikling af menneskenes fysiske og åndelige evner.
Efter afskaffelsen af modsætningen mellem fysisk og åndeligt
arbejde opstod under den kommunistiske opbygnings forløb pro
blemet om ophævelse af væsensforskellen mellem fysisk og ånde
ligt arbejde, der endnu findes under socialismen. Væsensforskel
len mellem fysisk og åndeligt arbejde består i, at flertallet af ar

bejdere endnu står på et lavere kulturelt og teknisk niveau end
ingeniører og teknikere, ligesom flertallet af kolhozbønder står
tilbage for de landbrugsfagligt uddannede.
Den stadig forbedrede teknik i industri og landbrug: elektri
ficering, alsidig mekanisering, anvendelse af kemi o. s. v. kræver
imidlertid i stadig større grad et højt niveau hos de beskæftigede
i produktionen med hensyn til almindelig uddannelse og speciel
uddannelse som ingeniører, teknikere og landbrugskyndige. Ellers
er det umuligt at sikre den fortsatte forøgelse af samfundsarbej
dets produktivitet, der er nødvendig for overgangen til kommu
nismen. Heraf kommer den objektive nødvendighed af at højne
samfundets kulturelle niveau og ophæve væsensforskellen mel
lem fysisk og åndeligt arbejde.
Ophævelsen af væsensforskellen mellem fysisk og åndeligt ar
bejde opnås ved at hæve arbejdernes kulturelle og tekniske niveau
op til ingeniørernes og teknikernes niveau, og kolhozbøndernes
op til de landbrugsfagligt uddannedes niveau.
Ved ophævelsen af væsensforskellen mellem fysisk og åndeligt
arbejde spiller den socialistiske kappestrid en stor rolle, idet det
store flertal af arbejderklassen og kolhozbønderne deltager i kap
pestriden. Stadig større arbejdermasser tilegner sig den moderne
produktionsteknik og teknologi til fuldkommenhed, antallet af
rationalisatorer og opfindere er stigende. Dette hæver arbejdernes
brede lag op til ingeniørernes og teknikernes niveau.
Allerede i 1935 påviste Stalin, da han karakteriserede Stahanovbevægelsen som en ny etape i den socialistiske kappestrid, at
denne bevægelse indeholder kimen til arbejderklassens fremti
dige kulturelle og tekniske højnelse og åbner den vej, »ad hvilken
man alene kan opnå de høje mål for arbejdsproduktivitet, som
er nødvendig for overgangen fra socialisme til kommunisme.«1)
Når arbejderne hæver deres kulturelle og tekniske niveau til in
geniørernes og teknikernes niveau, og kolhozbønderne deres til
de landbrugsfagligt uddannedes niveau, vil der opnås et nyt, hi
storisk ukendt opsving i arbejdsproduktiviteten, der sikrer ska
belsen af en overflod af alle materielle goder.
Efterhånden som samfundsarbejdets produktivitet stiger, vil
der opstå økonomiske betingelser for en gradvis afkortning af ar
bejdsdagen. Dette igen vil gøre det muligt for samfundets med
lemmer at anvende betydelig mere tid og flere kræfter på at til*) J. V. Stalin, Tale på Stalianov-folkenes forste uiiionskonference, se Lenin
ismens Problemer, s. 493, Ко г laget Tiden 1949.

egne sig viden og kultur, at udvikle alle deres fysiske og ånde
lige evner.
En af betingelserne for at ophæve væsensforskellen mellem ån
deligt og fysisk arbejde er den obligatoriske polytekniske uddan
nelse. Lenin påpegede, at den polytekniske uddannelse skal gøre
eleverne bekendt med produktionens hovedgrene i teori og prak
sis. Den polytekniske uddannelse, som udvider de beskæftigedes
horisont og udruster dem med kendskab til det grundlag, som
den moderne storproduktion hviler på, vil give dem mulighed for
frit at vælge fag.
Den fortsatte højnelse af alle samfundsmedlemmers kultur vil
ske ved en udvikling af den almindelige obligatoriske polytekni
ske uddannelse, ved teknisk middeluddannelse og ved højere ud
dannelse, ved brevskoler, ved oprettelse af talrige forskellige kur
ser og ved uddannelse af kadrer til produktionens massefag. Det
kommunistiske partis 19. kongres fastslog nødvendigheden af un
der den femte femårsplan at skride til gennemførelse af den
polytekniske uddannelse i middelskolen og at iværksætte de for
anstaltninger, der behøves for at gå over lil en almindelig poly
teknisk uddannelse.
En højnelse af arbejdernes og bøndernes viden og kultur til
ingeniørernes, teknikernes og de landbrugsfagligt uddannedes ni
veau vil betyde ophævelse af forskellene mellem arbejderne og
bønderne på den ene side og intelligensen på den anden side.
Det socialistiske samfund har opnået store resultater med hen
syn til en forøgelse af folkets velstand. Men for at sikre den al
sidige kulturelle højnelse af den arbejdende befolkning, der er
nødvendig for overgangen til kommunisme, kræves en funda
mental forbedring af boligforholdene, en betydelig forhøjelse af
arbejdernes og funktionærernes realløn og kolhozbøndernes real
indtægter. Dette kan kun opnås på grundlag af yderligere hurtig
vækst i produktionen og arbejdsproduktiviteten.
Den alsidige udvikling af produktivkræfterne og kulturen vil
definitivt afskaffe ukvalificeret og tungt arbejde og gøre ende på
den gamle arbejdsdeling, der hænger sammen med de beskæfti
gedes livsvarige tilknytning til samme fag.
Samtidig med at fjerne den gamle arbejdsdeling bestrider kom
munismen aldeles ikke nødvendigheden af arbejdsdelingen. Kom
munismen kræver pa de forskellige omrader af produktion, viden
skab og teknik kvalificerede, alsidigt uddannede specialister.
Medlemmerne af det kommunistiske samfund vil have den in
geniørmæssige og tekniske uddannelse, der er nødvendig for at

forvalte den højt udviklede teknik og de komplicerede produk
tionsprocesser, og de vil have mulighed for ikke blot at beskæf
tige sig med fremstillingen af materielle goder, men også med
videnskab og kunst. Ophævelsen af væsensforskellen mellem ån
deligt og fysisk arbejde betyder ikke, at enhver forskel mellem
disse former for arbejde er ophævet. En vis, omend uvæsentlig
forskel vil stadig bestå. Saledes vil f. eks. arbejdsforholdene for
virksomhedernes ledende personel adskille sig fra arbejdsforhol
dene for de personer, der er direkte beskæftiget med produktio
nen.
Af stor betydning for overgangen til kommunisme er befolk
ningens kommunistiske opdragelse, hvis fundamentale opgave be
står i at opdrage det nye menneske, for hvem arbejdet bliver den
første livsfornødenhed. Til karakteristik af arbejdet under kom
munismen skrev Lenin: Kommunistisk arbejde i ordets snævreste og strengeste forstand er ulønnet arbejde til samfundets vel,
ikke for at efterkomme en bestemt pligt, ikke for at få ret til visse
produkter, ikke efter forud fastsatte og lovfæstede normer, men
frivilligt arbejde, uden for normerne, uden tanke for godtgø
relse, uden at ville have godtgørelse, blot fordi det er en vane at
arbejde for det almene vel, fordi man har indset nødvendigheden
af (og efterhånden gjort sig til vanej at arbejde for det almene
vel — arbejde som en sund organismes behov.«1)
Kommunismen forudsætter et højt bevidsthedsniveau hos sam
fundets medlemmer. Spirer til de nye kommunistiske forhold fin
des allerede i det socialistiske samfund i indstillingen til arbejdet
og fæilesejendommen og i forholdet mellem menneskene. Over
holdelse af de kommunistiske principper bliver med tiden til
den naturlige, sædvanlige opførsel hos højt uddannede og kultive
rede mennesker. Men man må ikke glemme, at kapitalismens levn
i menneskenes bevidsthed langtfra er overvundet i vort samfund,
at disse levn eksisterer, fordi bevidstheden ikke helt følger med
tilværelsen, og at den kapitalistiske omverden på enhver måde
bestræber sig på at støtte og genoplive dem. Deraf følger, at kapi
talismens levn i menneskenes bevidsthed må overvindes, og at
folkemassernes kulturelle niveau og kommunistiske bevidsthed
må hæves stærkt. Kampen mod resterne af den gamle indstilling
over for arbejdet, over for fæilesejendommen, kampen mod bu
reaukratismen, mod fortidens levn i det daglige liv og i moralen.
'I V. /. Lenin, Fra ødelæggelsen af den gamle ordning til skabelsen af den
nye, se Udvalgte Værker, bd. 11. s. 116. Forlaget Tiden 1948.

mod religiøse fordomme har den største betydning i hele over
gangsperioden fra socialisme til kommunisme. For at overvinde
alle disse levn fra kapitalismen er det nødvendigt at udføre et
hårdnakket og grundigt politisk og opdragende arbejde blandt
masserne, at opdrage hele folket i overbevisningen om, at kom
munismens store sag er uovervindelig.
Overgangen til det kommunistiske princip: »Enhver yder ef
ter evne, enhver får efter behov.« Betingelserne for at realisere
det kommunistiske princip »enhver yder efter evne, enhver får
efter behov« bliver skabt gradvis, efterhånden som produktionen
stiger og derved frembringer overflod af forbrugsgenstande, ef
terhånden som een kommunistisk ejendom bliver rådende og det
kultur- og bevidsthedsniveau hos samfundets medlemmer opnås,
som svarer til kommunismen. Dette princip betyder, at i det
kommunistiske samfund vil enhver arbejde efter sine evner og
få forbrugsgenstande efter et kulturelt udviklet menneskes behov.
Forudsætningerne for kommunismens højere fase skabes gen
nem den socialistiske stats fulde udnyttelse af socialismens øko
nomiske love. I overensstemmelse med kravene i socialismens
økonomiske grundlov udvikler den socialistiske produktion sig
uafladeligt og i hurtigt tempo, og folkets velstand stiger. Loven
om folkehusholdningens planmæssige udvikling far større og
større betydning, og den socialistiske planlægnings metoder bliver
stadig forbedret. Samfundsøkonomiske langtidsplaner bestemmer
de konkrete veje til skabelse af kommunismens materielle produk
tionsbasis.
Den afgørende betingelse for kommunismens opbygning er arbejdsproduktivitetens uophørlige stigning i alle folkehusholdnin
gens grene. »Kommunismen betyder en højere arbejdsproduktivitet end den kapitalistiske,« skrev Lenin, »den betyder frivillige,
bevidste, forenede arbejderes produktivitet under udnyttelse af en
fremskreden teknik.-:1)
De vigtigste midler til at forøge arbejdsproduktiviteten er: gen
nemgribende udvikling og indførelse af den moderne teknik i
produktionen, fuldstændig mekanisering og automatisering af alle
produktionsprocesser, stadig forbedring af arbejdets organisation,
planmæssig og rationel anvendelse af arbejdsressourcerne ikke
blot inden for den enkelte virksomhed, men også i folkehushold
ningen som helhed.
V. /. Lenin, Et storstilet initiativ se Udvalgte Værker, bd. 10, s. 252, Forlaget Tiden 1948.

For at sikre en uafladelig stigning i arbejdsproduktiviteten og
en kraftig forøgelse af samfundets rigdom er det nødvendigt i
overgangsperioden fra socialisme til kommunisme på alle måder
at anvende økonomiske instrumenter som penge, kredit, handel,
økonomisk drift, der hænger sammen med værdilovens eksistens,
til planmæssig ledelse af folkehusholdningen. Den uafladelige høj
nelse af den arbejdende befolknings materielle og kulturelle ni
veau sker på grundlag af en konsekvent anvendelse af den økono
miske lov om fordeling efter arbejdsydelse. Stigningen i arbejds
produktiviteten ledsages af prisnedsættelser på industri- og land
brugsvarer. Der sker en systematisk forøgelse af arbejdernes og
funktionærernes realløn og af kolhozbøndernes realindkomster.
Befolkningen får flere og flere muligheder for at erhverve lev
nedsmidler, klæder og genstande til brug i hjemmet o. s. v. Ved
skabelsen af forudsætningerne for overgangen til kommunisme er
det af største betydning, at det program, som det kommunistiske
parti og sovjetstaten har opstillet for en kraf tig stigning i produk
tionen af masseforbrugsvarer, får en resultatrig gennemførelse.
For første gang i menneskehedens historie er den storslåede op
gave stillet pa alle måder at tilfredsstille menneskets behov for
næringsmidler i overensstemmelse med videnskabens krav. »Man
må stille sig som opgave,« sagde N. S. Hrustjov, »at nå et niveau i
forbruget af næringsmidler, som bygger på de videnskabeligt be
grundede ernæringsnormer, der kræves til en alsidig, harmonisk
udvikling af et sundt menneske.«1)
En afgørende forøgelse af produktionen af materielle goder
medfører, at arbejdernes og funktionærernes lønniveau og kol
hozbøndernes indtægtsniveau sikrer en mere og mere fuldstændig
tilfredsstillelse af befolkningens stigende materielle og kulturelle
behov. Efterhånden som overfloden af produkter vokser, skabes
der forudsætninger for at gå over fra fordeling efter arbejdsydelse
til fordeling efter behov. I den forbindelse er det af stor betydning,
at handelen fortsat udfoldes på enhver måde. Handelen vedbliver
at være hovedformen for fordeling af forbrugsgenstande i hele
den periode, hvor den gradvise overgang fra socialisme til kom
munisme foregår. Fuldkommengørelsen af den sovjetiske handel
vil tilvejebringe det forgrenede apparat, der i kommunismens
højere fase skal anvendes til direkte fordeling af produkterne efter
behov uden vare- og pengeomsætning.Ч
Ч Л’. S. H rustjon. Om foranstaltninger til videre udvikling af landbruget i
USSR, Beretning på SUKP’s centralkomitémode den 3. september 1953.
se >For varig fred og folkedemokrati« 25. september 1953.

Kommunismen vil sikre en nuanceret tilfredsstillelse af sam
fundsmedlemmernes forskelligartede personlige behov både ved
<•11 forøgelse af næringsmidlerne og varige forbrugsgenstande, der
bliver personlig ejendom, og ved at udvikle de samfundsmæssige
former for tilfredstillelse af befolkningens behov (kulturelle og
sociale institutioner, boliger, sanatorier, teatre o. s. v.).
Man må ikke foreslille sig, at overgangen til kommunisme sker
på een gang. Den foregår gradvis, ved en alsidig udvikling af so
cialismens grundlag. Den lov, at overgangen fra en kvalitativt
gammel samfundstilstand til en ny foregår som en eksplosion, er
uomgængelig for et samfund, der er delt i fjendtlige klasser, men
på ingen made for et samfund uden fjendtlige klasser, således som
det er tilfældet med det socialistiske samfund. Kommunismens
materielle og kulturelle forudsætninger skabes, efterhånden som
det socialistiske samfunds produktivkræfter udfolder sig, efter
hånden som dets rigdom og kultur vokser og fællesejet af produk
tionsmidlerne befæstes og udvides, og efterhånden som den kom
munistiske opdragelse af masserne skrider frem.
Dette betyder ikke, at samfundets udvikling henimod kommu
nismen sker uden indre modsigelser. Men som allerede nævnt, er
disse modsigelser ikke af antagonistisk karakter. Det kommuni
stiske parti og sovjetstaten, som erkender samfundets økonomiske
udviklingslove og støtter sig på dem, kan rettidigt konstatere op
stående modsigelser og træffe foranstaltninger lil at fjerne dem.
De foranstaltninger, der således er truffet for at sikre et kraftigt
opsving i produktionen af masseforbrugsvarer, har til formål at
overvinde de modsigelser, der var opstået i forbindelse med land
brugets og letindustriens tilbageblevenhed i forhold til folkets
voksende behov. Foranstaltningerne til økonomisk stimulering af
kolhozerne og kolhozmedlemmerne fører til overvindelse af kolhozproduktionens tilbageblevenhed.
Den gradvise overgang fra socialisme til kommunisme udeluk
ker ikke revolutionære spring i teknikkens, økonomiens, viden
skabens og kulturens udvikling. F. eks. fremkalder opdagelsen af
nye energikilder og nye arter af råstoffer og indførelsen af nye
tekniske opfindelser i produktionen en sand teknisk revolution.
Overgangen fra to former for fællesejendom til een kommunistisk
ejendom af produktionsmidlerne, fra det socialistiske princip om
fordeling efter arbejdsydelse til det kommunistiske princip om for
deling efter behov vil medføre vældige kvalitative ændringer i øko
nomien og i hele samfundslivet.
Sovjetunionen er det første land i verden, der har opbygget so

cialismen og nu med held er ved at rejse kommunismens bygning.
Hele menneskehedens udvikling vil uundgåeligt komme til at følge
vejen til kommunismen. Med henblik på den kommunistiske op
bygnings perspektiver udtalte Lenin: »Når Rusland bliver dækket
med et tæt net af elektricitetsværker og mægtige tekniske anlæg,
så vil vor kommunistiske økonomiske opbygning blive et forbil
lede for det vordende socialistiske Europa og Asien.«1)
Sovjetunionen, der har betrådt vejen til kommunismens højere
fase, er et mægtigt tiltrækningscentrum, den anerkendte leder af
hele socialismens lejr på den internationale skueplads. Sovjetfol
kets storslåede eksempel viser folkene i hele verden vejen til be
frielse for det kapitalistiske slaveri og dets uundgåelige følge
svende — udbytning, arbejdsløshed, kriser og krige.

SAMMENFATNING
1. Socialismen og kommunismen er to faser i den kommu
nistiske samfundsformations udvikling. Kommunismen er
denne formations højere fase, som karakteriseres ved produk
tivkræfternes højere udviklingsniveau i forhold til socialis
men, ved een kommunistisk folkeejendom af produktions
midlerne, ved fraværelsen af klasser og klasseforskelle og af
væsensforskelle mellem by og land og mellem fysisk og ånde
ligt arbejde. Under kommunismen er arbejdet ophørt blot at
være et middel til livets opretholdelse og bliver menneskenes
første livsfornødenhed. På grundlag af det langt højere ni
veau, som produktivkræfterne og samfundsarbejdets produk
tivitet er hævet op til, vil der blive opnået overflod af for
brugsgenstande, og overgangen til det kommunistiske princip:
• Enhver yder efter evne, enhver får efter behov
,
*
vil finde
sted.
2. For at forberede overgangen til kommunisme er det nød
vendigt at skabe en materiel produktionsbasis for kommu
nismen, der kan sikre en overflod af forbrugsgenstande; at
ophæve væsensforskellen mellem by og land ved at skabe een
kommunistisk ejendom af produktionsmidlerne, hvilket kræ
ver en gennemgribende forstærkelse af den rolle, som stats') V. /. Lenin, Beretning om l'olkekoinmissærernes råds virksomhed, aflugt
på den 8. alrussiske sovjetkongres, se Værker. bd. 31. s. 486, russisk.

ejendommen (folkeejendommen) af produktionsmidlerne spil
ler i folkehusholdningen, og især i landbruget, og en styrkelse
af fællesdriften i landbrugsartelet; at opnå en sådan kultu
rel vækst i samfundet, at væsensforskellen mellem åndeligt
og fysisk arbejde fjernes, og at alle beskæftigede med hen
syn til deres almindelige uddannelse og deres tekniske kund
skaber hæves op til ingeniørernes, teknikernes og de land
brugsfagligt uddannedes niveau.
3. Den gradvise overgang fra socialisme til kommunisme,
som resultatrigt gennemfores i USSR, fuldbyrdes af de arbej
dende millionmasser under ledelse af det kommunistiske
parti og sovjetstaten, som i deres virksomhed støtter sig på
erkendelsen og anvendelsen af den økonomiske udviklings ob
jektive love. Forudsætningerne for kommunismens højere
fase skabes ved befæstelse og videre udvikling af den sociali
stiske ejendom og forøgelse af samfundsarbejdets produkti
vitet, ved en konsekvent gennemførelse af socialismens øko
nomiske grundlov, af loven om planmæssig udvikling af fol
kehusholdningen, af loven om fordeling efter arbejdsydelse,
af værdiloven, og andre økonomiske love, som virker på so
cialismens stadium. I det socialistiske samfund findes der spi
rer til kommunisme i produktionen, i indstillingen til arbej
det og fællesejendommen, i forholdene mellem menneskene.
Opbygningen af kommunismen gennemføres i beslutsom
kamp mod kapitalismens levn i menneskenes bevidsthed. Ved
likvideringen af disse levn er den kommunistiske opdragelse
af den arbejdende befolkning af stor betydning. Samfundets
indtræden i kommunismens anden fase og overgang til det
kommunistiske fordelingsprincip vil ske gradvis i takt med
en stigende overflod af forbrugsgenstande.
i. Den alsidige befæstelse af samarbejdet og det broderlige
venskab mellem landene i den socialistiske lejr med Sovjet
unionen i spidsen er en afgørende betingelse for den heldige
opbygning af kommunismen i USSR og i de folkedemokra
tiske lande. Opbygningen af kommunismen i Sovjetunionen
har vældig international betydning. Hvert nyt skridt, sovjet
folket tager på vejen henimod kommunismen, bærer tyde
ligere og tydeligere vidnesbyrd om, at socialismen er kapital
ismen overlegen, og giver den arbejdende befolkning i alle
lande forvisning om, at historien har dømt kapitalismen, og
at kommunismen vil sejre.

C. Socialismens opbygning i dc folkedemokratiske lande

40. KAPITEL

Det økonomiske system i Europas
folkedemokratiske lande
Forudsætningerne for den folkedemokratiske revolution. Den
folkedemokratiske revolution i de mellem- og sydøsteuropæiske
lande — Polen, Tjekoslovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien og
Albanien — er blevet forberedt af hele den økonomiske udvikling,
af arbejderklassens og den øvrige arbejdende befolknings klasse
kamp i disse lande, af den verdensomspændende befrielsesbevæ
gelses hele forløb. Kapitalismens udvikling i disse lande foregik
således, at der samtidig bibeholdtes væsentlige levn af de feudale
forhold. Gennem lange tider blev disse lande knægtet af de impe
rialistiske magter. Godsejerne og storbourgeoisiet, der havde mag
ten, udførte lydigt den udenlandske kapitals ordrer. Arbejder
klassen udbyttedes til det yderste. Størstedelen af bønderne led
under manglen på jord og levede under elendige tilstande. Alle
disse forhold gjorde arbejderklassen og bøndernes brede masser
revolutionære.
For revolutionen havde de folkedemokratiske lande, med undtagelse af
Tjekoslovakiet, en middelmådigt eller svagt udviklet industri, medens land
bruget havde en betydelig overvægt. I Ungarn og Polen havde industrien nået
en vis udvikling. Rumænien og i særlig grad Bulgarien havde en svagt udviklet
industri. Albanien var det mest efterblevne land i økonomisk henseende, med
store levn fra det patriarkalske genssamfund.
Langt den største del af jorden i disse lande var før revolutionen i hæn
derne på store ejendomsbesiddere — godsejere og kapitalister. I Polen beslag
lagde bondebrug med indtil 5 ha. der talmæssigt udgjorde ca. % af alle brug,
mindre end 15 pct. af jorden, medens godsejernes og kapitalisternes brug med
over 50 ha, der talmæssigt udgjorde 0,9 pct. af alle brug, bes’agde ca. halv
delen af jorden. I Ungarn havde gårde med indtil 5,7 ha, der udgjorde 84 pct.
af alle brug, % af jorden, medens gårde med over 50 ha, der udgjorde 0,9
pct. af alle brug, havde næsten halvdelen af jorden. I Rumænien udgjorde
brug med indtil 5 ha % af alle brug, medens de kun havde 28 pct. af jorden,
i Bulgarien var de tilsvarende tal ca. % og 30 pct., i Tjekoslovakiet 70,5 pct.
og 15,7 pct.
I de mellem og sydøsteuropæiske landes industri herskede der kapitalisti
ske monopoler, og den udenlandske kapital sad inde med nøglepositionerne.

1 Polen ejede den udenlandske kapital for krigen næsten % af kapital
investeringerne i industrien. I Rumænien kontrollerede den udenlandske ka
pital 91.9 pct. af al kapital, der var investeret i olieindustrien. I den ungarske
industri tilhørte 40 pct. af alle kapitalinvesteringer i 1937 udenlandske fir
maer. Omtrent halvdelen af kapitalinvestcringerne i den bulgarske stol Indu
stri og omkring % af transportselskabernes kapital var i 1937 i hænderne
på den udenlandske kapital.

Under den anden verdenskrig kom landene i Mellem- og Sydøst
europa under den tyske imperialismes åg og tappedes for alle
ressourcer. Godsejerne og det monopolistiske bourgeoisi blev et
agentur for den tyske fascisme og isolerede sig derved fuldstændigt
fra folket. Klassemodsætningerne og de nationale modsætninger
skærpedes enormt. De arbejdende masser førte under ledelse af
arbejderklassen og med de kommunistiske partier og arbejderpar
tierne i spidsen en hårdnakket kamp for at befri sig for det fasci
stiske slaveri og slå de tvske okkupanter og godsejer- og kapitalist
klikerne, der havde forrådt deres egne landes nationale interesser
Ved sejren over Hitler-Tyskland befriede Sovjetunionen de
mellem- og sydøsteuropæiske landes folk fra det tysk-fascistiske
åg. De arbejdende massers nationale befrielseskamp antog umåde
lige dimensioner. Folkene styrtede samarbejdsregeringerne, som
havde tjent Hitler-okkupanterne, og fik mulighed for at skride til
opbygning af deres eget statsliv på et demokratisk grundlag. Fun
damentet blev lagt til en ny statstype — den folkedemokratiske
republik. Dette var begyndelsen til den folkedemokratiske revo
lution.
Den folkedemokratiske revolutions karakter. De vigtigste
drivkræfter i den folkedemokratiske revolution var arbejderklas
sen og bønderne; arbejderklassen spillede den førende rolle. I
kampen mod fascismen dannedes en national front, der foruden
arbejderklassen og bønderne omfattede både byernes mellembour
geoisi og småborgerskabet og alle antifascistiske kræfter. Revolu
tionen likviderede godsejernes og det monopolistiske bourgeoisis
politiske herredømme. Der blev skabt en folkedemokratisk magt,
baseret på forbundet mellem arbejderklassen og bønderne og
under ledelse af arbejderklassen. Foruden de kommunistiske par
tier og arbejderpartierne deltog de småborgerlige og borgerlige
partier, der var gået ind i den nationale kampfront mod fascismen,
i regeringen og i statsorganerne.
Den folkedemokratiske revolution løste i sin første etape den
borgerlig-demokratiske revolutions opgaver. Den var for det første
anti-imperialistisk, eftersom den befriede de trælbundne folk i

Mellem- og Sydøsleuropa for imperialismens ag og gav dem natio
nal selvstændighed; den var for det andet anti-feudal, eftersom den
fjernede de halvfeudale forhold i økonomien. Under den antifeudale agrarrevolution konfiskeredes godsejernes jord med be
sætning og inventar, og den blev for størstedelens vedkommende
fordelt mellem jordfattige bønder og landarbejdere. Jorden blev
overdraget bønderne som privatejendom. På en del af den konfi
skerede jord, der havde tilhørt godsejerne, blev der oprettet stats
lige landbrugsbedrifter.
Som følge af agrarrevolutionen blev godsejerklassen likvideret,
medens de arbejdende bønders stilling blev væsentligt forbedret.
En stor del af fattigbønderne og landarbejderne, der har faet jord,
er blevet til middelbønder. Middelbonden er blevet den centrale
figur i landbruget. Storbondebrugenes relative andel blev betyde
ligt formindsket.
I Polen har de jordlose og jordfattige bønder som resultat af agrarrevo
lutionen fået over 6 millioner lia jord. I Rumænien havde fattigbøndernes og
middelbøndernes brug før revolutionen mindre end halvdelen af al jord, me
dens de i 1948 ejede 80,7 pct. af hele jordarealet. I Ungarn fik fatligbønderne
og middelbønderne som følge af landbrugets omdannelse ca. 2 millioner ha;
medens disse brug før revolutionen havde 40,4 pct. af al jord, så ejede de
i 1947 70,7 pct. af hele jordarealet.

Agrarrevolutionen gennemførtes under aktiv medvirken af de
brede bondemasser, i en situation med tilspidset klassekamp. De
reaktionære kræfter ydede med støtte af de udenlandske imperia
lister en forbitret modstand mod landbrugets omdannelse og for
søgte på enhver måde at forhindre den.
Agrarrevolutionen har haft vidtrækkende økonomiske og politi
ske følger. Da den store jordbesiddelse afskaffedes, mistede de re
aktionære kræfter en yderst vigtig materiel basis. Ved likviderin
gen af godsejernes jordbesiddelse og ved jordfordelingen mellem
de arbejdende bønder tilintetgjordes levnene af den feudale ud
bytning af bønderne. Jordens uddeling til de jordfattige bønder
og de jordløse landarbejdere bragte disse grupper over pa det
folkedemokratiske systems side. Landbrugets omdannelse fuld
byrdede den borgerlig-demokratiske revolutions opgaver og var
samtidig en af forudsætningerne for overgangen til den socialisti
ske opbygning.
Med fuldbvrdelsén af de anli-feudale opgaver gik den folke
demokratiske revolution mere og mere over til sin anden etape
— gennemførelsen af den socialistiske revolutions opgaver. Dette

betød, at den boryerliy-demokratiske revolution voksede over i en
socialistisk revolution.
Allerede i begyndelsen af revolutionen nationaliserede de folkedemokratiske stater de virksomheder, der havde været i hænderne
på Hitler-okkupanterne og det monopolistiske bourgeoisi, som
var snævert forbundet med dem. Herved tabte det monopolistiske
bourgeoisi, der allerede havde mistet statsmagten, tillige sine øko
nomiske positioner. Således begyndte den socialistiske nationalise
ring af de vigtigste produktionsmidler. Desuden indfortes der ar
bejderkontrol på de private kapitalistiske virksomheder. Under re
volutionens forløb udvidedes nationaliseringen af produktionsmid
lerne mere og mere. Alt dette svækkede bourgeoisiet som helhed
og styrkede arbejderklassens positioner.
Med gennemførelsen af den socialistiske revolutions opgaver
gjorde den folkedemokratiske magt fabrikker, værker, miner og
elektricitetsværker til socialistisk folkeejendom. På samme måde
nationaliseredes transportvæsenet og kommunikationsmidlerne,
undergrunden og en del af jorden, bankerne, udenrigshandelen og
engroshandelen på hjemmemarkedet. På denne måde likviderede
den folkedemokratiske magt under arbejderklassens ledelse bour
geoisiets økonomiske herredømme og overtog folkehusholdningens
dominerende positioner.
Nationaliseringen af den store og mellemstore industri, af trans
portvæsenet, kommunikationsmidlerne o. s. v. gennemførtes i de
europæiske folkedemokratiske lande på forskellige måder. De af
gørende foranstaltninger på dette område gennemførtes i Polen
i 1946, i Bulgarien og Albanien i 1947, i Ungarn, Tjekoslovakiet
og Rumænien i 1948.
Nationaliseringen af storindustrien var den afgørende betingel
se for overgangen til en socialistisk omdannelse af samfundet.
Den betød, at produktionsforholdene i industrien blev bragt i over
ensstemmelse med produktionens samfundsmæssige karakter: de
vigtigste produktionsmidler tilhørte fra nu af hele folket, repræ
senteret af den folkedemokratiske stat. Heri manifesteredes virk
ningen af den økonomiske lov, at produktionsforholdene skal
svare til produktivkræfternes karakter.
De folkedemokratiske lande var trådt ind i overgangsperioden
fra kapitalisme til socialisme.
Den socialistiske nationalisering førte til dannelsen af den so
cialistiske formation i økonomien i form af socialistiske statsvirk
somheder. Efterhånden dannedes også socialistiske kooperative
bedriftsformer.

Efterhånden som den borgerlig-demokratiske revolution vokse
de over i den socialistiske revolution skærpedes kampen mellem
arbejderklassen og det kontrarevolutionære bourgeoisi. Bourge
oisiet støttede sig på sin resterende økonomiske styrke, på den
udenlandske kapitals bistand, det udnyttede sine agenter i stats
apparatet, undertiden i selve regeringen, og forsøgte således med
alle midler at sabotere den folkedemokratiske magts foranstalt
ninger og genoprette kapitalisternes og godsejernes økonomiske og
politiske herredømme. Arbejderklassen, som støttede sig på de do
minerende statsejede positioner i folkehusholdningen og havde
samlet bønderne og andre lag af den arbejdende befolkning om
kring sig, slog bourgeoisiets forsøg på at genindføre det uden
landske imperialistiske åg energisk tilbage. Dette førte til, at
bourgeoisiet led et knusende nederlag.
Under revolutionens videre udvikling blev statsorganerne renset
for borgerlige kontrarevolutionære elementer, det gamle borger
lige statsmaskineri blev sønderbrudt og erstattet af et nyt stats
apparat, der svarer til den arbejdende befolknings interesser. Ar
bejderklassens førende rolle i staten er definitivt konsolideret.
Folkedemokratiets statssystem begyndte med held at udføre de
funktioner, der påhviler proletariatets diktatur. >Da det folkedemokratiske styre virkeliggør det arbejdende folks herredømme
under arbejderklassens ledelse,« sagde G. M. Dimitrov, »kan og må
det folkedemokratiske styre i den givne historiske situation, som
erfaringen allerede har vist, opfylde det proletariske diktaturs
funktioner for at likvidere de kapitalistiske elementer og for at
organisere den socialistiske samfundshusholdning.«1)
De økonomiske formationer og klasserne. Det økonomiske liv
i de europæiske folkedemokratiske lande karakteriseres af følgen
de tre økonomiske hovedformationer: den socialistiske formation,
den lille vareproduktion og den kapitalistiske formation.
Til den socialistiske formation hører: 1) de statsejede, folkeejede virksomheder i industri og transportvæsen, banker, handels
virksomheder, udenrigshandlen, statslandbrug og maskin- og
traktorstationer, 2) alle former for kooperation — handværkerkooperation, brugsforeninger, kooperative lånekasser, landbrugets
indkøbs- og salgsforeninger og produktionskooperativer
T alle de europæiske folkedemokratiske lande spiller den socia
listiske formation den førende rolle og indtager en stærkt domi*) G. åf. Dimitrov, Politisk beretning fra centralkomiteen for Bulgariens ar
bejderparti (kommunisterne) på 5. partikongres, se tidsskriftet Tiden, 10.
årgang 1949, s. 66.

nerende plads i økonomien. I denne sektor skabes størstedelen af
nationalindkomsten. Den overvejende mængde af industriproduk
ter fremstilles på statslige, helt socialistiske virksomheder. Den
socialistiske formation har en dominerende stilling også på trans
portvæsenets område og i omsætningssfæren. I statens hænder
koncentreres hele bankvæsenet, hele engros handelen på hjemme
markedet og størstedelen af detailhandelen. Der er oprettet et
statsmonopol for udenrigshandelen. I landbruget derimod ind
tager den socialistiske formation endnu ikke den dominerende
stilling, med undtagelse af Bulgarien.
Der er således i alle økonomiske grene i de europæiske folke
demokratiske lande, med undtagelse af landbruget, lagt funda
menter for socialismen.
Den socialistiske formation, der er fremherskende i folkehus
holdningen og omfatter de dominerende økonomiske positioner,
er i hvert af de europæiske folkedemokratiske lande den kraft, der
bestemmer økonomiens udvikling. Den socialistiske formation be
fæster år for år sine positioner.
I 1952 var den socialistiske formations relative andel:
med hensyn til nationalindkomsten: i Polen — 75 pct., i Tjekoslovakiet
— 92 pct., i Ungarn -— 86,6 pct., i Rumænien — 70 pct., i Bulgarien — 85,9
pct. og i Albanien ca. 70 pct.;
med hensyn til industriprodukter: i Polen — ca. 99 pct., i Tjekoslovakiet
— 99 pct.. i Ungarn — 97 pct., i Rumænien
95 pct. og i Bulgarien -—
98 pct.;
med hensyn til engroshandelen: i alle disse lande — 100 pct.;
med hensyn til detailhandelen: i Polen — 92.4 pct.. i Tjekoslovakiet -—
98.6 pct.. i Ungarn — 92.1 pct., i Rumænien — ca. 97 pct. og i Bulgarien
— 99,3 pct.
Den socialistiske formations andel i landbruget (efter agerjord) udgjorde
i 1952/53: i Polen — 22 pct., i Tjekoslovakiet — 43 pct., i Ungarn — over
30 pct.. i Rumænien over 20 pct., i Bulgarien — 60.5 pct. og i Albanien
9.5 pct.

I den socialistiske formation er menneskets udbytning af men
nesket afskaffet, og arbejdet har skiftet karakter; det er ikke mere
arbejde for kapitalisterne, men arbejde for sig selv og for hele sam
fundet. I kraft af de ændrede økonomiske betingelser i den socia
listiske formation er de kapitalistiske love, der er udtryk for ud
bytningsforhold og produktionsanarki, forsvundet, og den sociali
stiske økonomis love er opstået og begyndt at virke: socialismens
økonomiske grundlov, loven om folkehusholdningens planmæssige
(proportionelle) udvikling, loven om fordeling efter arbejdsydelse
og andre. Der foregår en uafbrudt vækst af den socialistiske indu
stri ved anvendelse af den højeste teknik for at skaffe socialis

men sejren og tilfredsstille den arbejdende befolknings voksende
behov. Den socialistiske produktion ledes efter en plan på grund
lag af loven om folkehusholdningens planmæssige (proportionelle)
udvikling. Planlægningsmetoderne bliver stadig mere fuldkomne.
Da der i de folkedemokratiske lande findes to former for social
istisk ejendom og desuden lille vareproduktion, virker værdiloven
og de dermed forbundne økonomiske begreber: penge, handel,
kredit o. s. v. Værdiloven er ikke regulator af den socialistiske
produktion, men øver indflvdelse på denne, og denne indflydelse
tager de folkedemokratiske stater i betragtning ved planlægning
af priser, gennemførelse af økonomisk drift o. s. v. Handel, penge,
kredit og andre økonomiske begreber, der er knyttet til værdi
loven, udnyttes i stigende grad som redskaber for den socialistiske
opbygning.
Da den socialistiske formation spiller den ledende rolle i de
folkedemokratiske landes økonomi, øver socialismens økonomiske
grundlov, loven om folkehusholdningens planmæssige udvikling
og andre af socialismens økonomiske love en tiltagende indfly
delse på folkehusholdningens udvikling som helhed. Med den
fortsatte udvikling af de socialistiske produktionsforhold sker der
en uafladelig udvidelse af virkefeltet for socialismens økonomiske
love.
Til den lille vareproduktions formation hører de arbejdende
bønders individuelle brug og ligeledes de små håndværksbedrif
ter, der er baseret pa ejerens personlige arbejde. I visse lande, især
i Albanien, findes der endnu rester af patriarkalske brug på lan
det. De individuelle bondebrug producerer i de folkedemokratiske
lande hovedmassen af landbrugsprodukterne. Blandt enkeltbru
gene indtager middelbønderne en dominerende stilling. Som tid
ligere nævnt afføder det individuelle bondebrug med lille vare
produktion, som er baseret på privateje af produktionsmidlerne,
uundgåeligt elementer af kapitalisme.
I de folkedemokratiske lande omfatter planlægningen endnu
ikke hele folkehusholdningen. I den lille vareproduktions for
mation reguleres produktionens udvikling gennem værdilovens
virken. Støttet til loven om den planmæssige udvikling af folke
husholdningen øver den folkedemokratiske statsmagt imidlertid en
regulerende indflydelse også på den lille vareproduktion gennem
vareomsætning, fremskaffelser, priser, kredit, skatter o. s. v. Den
overvejende del af statsfremskaffelsen af landbrugsprodukter gen
nemføres ved kontraktleveringer og gennem landbrugskouperationen.

Til den kapitalistiske formation hører storbondebrugene, de
private handelsvirksomheder og små industriforetagender, der er
baseret på udbytning af lønarbejde.
I den kapitalistiske sektor er værdiloven regulator af økono
mien. Inden for rammerne af den kapitalistiske formation virker
merværdiloven fortsat, men dens virkefelt er stærkt indsnævret.
De kapitalistiske bedrifters størrelse og mulighederne for udbyt
ning af lønarbejde er overordentligt begrænset. De kapitalistiske
bedrifter pålignes en høj progressiv skat, og markedsanarkiet tøj
les mere og mere.
Hovedklasserne i de folkedemokratiske lande er arbejderklas
sen og bønderne. Ved siden af de arbejdende klasser eksisterer
bourgeoisiet: storbønderne og de små og mellemstore kapitalister
i industri og handel.
Det frugtbare eksistens- og udviklingsgrundlag for de folkede
mokratiske landes samfunds- og statssystem er det intime for
bund mellem arbejderklassen og de arbejdende bønder, i hvilket
arbejderklassen spiller den førende rolle, et forbund, der er rettet
mod kapitalismen og sigter på socialismens opbygning. »Kernen
og drivkraften i vore revolutionære omdannelser er nu som før
forbundet mellem arbejderne og bønderne, ledet af arbejderklas
sen. Arbejderklassen befæstede i årtiers kamp mod kapitalismen
og fascismen forbundet med hovedmassen af de arbejdende bøn
der. Udvidelse, befæstelse og uddybelse af dette forbund er hoved
princippet for folkemagtens politik og pantet på dens styrke og
resultater.«1)
Den fundamentale modsigelse i de folkedemokratiske landes
økonomi i overgangsperioden fra kapitalisme til socialisme er
modsigelsen mellem den voksende socialisme og den besejrede,
men endnu ikke tilintetgjorte kapitalisme, som har sine rødder i
den lille vareproduktion.
Opbygningen af socialismen i de folkedemokratiske lande fore
går i en situation med skærpet klassekamp. Modstanden fra de
dødsmærkede klasser manifesterer sig i den fjendtlige virksom
hed fra resterne af de slagne folkefjendtlige politiske partier, fra
den nationalistiske afvigelse, fra »venstre«- og højreafvigelser i de
kommunistiske partier (arbejderpartierne), og i skadegørervirk
somhed, sabotage og undermineringsvirksomhed, som den udføres
af imperialismens agenter. De kommunistiske partier (arbejder
il Boleslaw Bierut, Centralkomiteens beretning på det potske forenede arbej
derpartis 2. partikongres, se >For varig fred og folkedemokrati« 19. marts
1954.

partierne) og folkemasserne afslører elementer, der er fjendtlige
over for socialismen, og sikrer sejren for den politik, der har
socialismens opbygning som mål.
Statsmagten i de folkedemokratiske lande bygger sin politik
pa de objektive økonomiske love og udnytter dem til at opnå en
fuldstændig sejr for de socialistiske bedriftsformer over de kapi
talistiske.
Ud fra den marxistisk-leninistiske lære om overgangsperioden
fra kapitalisme til socialisme befæster den folkedemokratiske
magt forbundet mellem arbejderklassen og bønderne og fører of
fensiven mod de kapitalistiske elementer ved at begrænse og for
trænge dem i by og på land. De folkedemokratiske stater udnytter
på enhver måde markedsforbindelserne til at udvikle handelssam
virket mellem industri og landbrug. Ved at gennemføre den social
istiske industrialisering udvider de produktionssamvirket mellem
by og land og følger en linie, der tilsigter en gradvis sammenslut
ning af bondebrugene i produktionskooperativer på frivillig basis.
Socialismens opbygning i de folkedemokratiske lande beror alt
så på de samme grundprincipper, som bestemte den nye økonomi
ske politik i USSR. Som allerede nævnt anvendes disse principper
i de folkedemokratiske lande imidlertid under hensyntagen til den
særlige historiske udvikling i de økonomiske og politiske forhold
i hvert af disse lande. Lenin lærer os: »Alle nationer vil komme
frem til socialismen, det er uundgåeligt, men de vil ikke komme
det helt på samme måde, hver af dem vil lægge sit særpræg i den
ene eller anden form for demokrati, i den ene eller anden variant
af proletariatets diktatur, i forskelligt tempo ved omdannelsen af
de forskellige sider af samfundslivet.«1)
Opbygningen af socialismen i de folkedemokratiske lande gen
nemføres under andre, betydeligt gunstigere historiske betingelser,
end det var tilfældet i den sejrrige socialismes første land — USSR.
Under skabelsen af socialismens økonomiske og kulturelle grund
lag gør de folkedemokratiske lande udstrakt brug af den righol
dige erfaring, som Sovjetunionen har høstet med hensyn til social
ismens opbygning, og støtter sig på hele den socialistiske lejrs
kræfter. Dette gør det langt lettere at løse den socialistiske opbyg
nings opgaver
Takket være Sovjetunionens hjælp blev de imperialistiske inter
ventionsplaner mod de folkedemokratiske lande forpurret. Her*) V. /. I.enin. Om eu karikatur af marxisme, se Værker, bd. 23, s. 58,
russisk.

ved blev disse lande forskånet for langvarig borgerkrig
vendigheden af at slå ind på »krigskommunismens«
folkedemokratiske lande fik således mulighed for pa
tid at genrejse folkehusholdningen og at skride til en
industrialisering af den.

og for nød
politik. De
meget kort
socialistisk

Den socialistiske industrialisering. En nødvendig betingelse
for opbygning af socialismen i de folkedemokratiske lande er den
socialistiske industrialisering. Kun på basis af industrialiseringen
kan disse lande overvinde deres teknisk-økonomiske efterblevenhed, skabe socialismens materielle produktionsbasis og sikre sta
bile materielle betingelser for en uafladelig stigning i produktionen
og folkets velstand.
For den anden verdenskrig udgjorde industriproduktionens andel i den
samlede industri- og landbrugsproduktion: i Polen - 47,6 pct., i Ungarn —
53 pct., i Rumænien
40 pct., i Bulgarien — 33.8 pct. og i Albanien
18,3
pct. I Polen beskæftigede landbruget 65 pct. af den aktive befolkning indu
strien ca 17 pct. i Rumænien beskæftigede landbruget 78 pct. og industrien
7 pct., i Bulgarien beskæftigede landbruget 79,9 pct. af den aktive befolkning,
industrien og håndværket 8 pct. Efter nationalindkomst, industriproduktion
og en række andre størrelser stod disse lande betydeligt tilbage for de mere
udviklede industrilande. Saledes var jernforbruget pr. indbygger i Polen kun
godt Цо af forbruget i England og godt % af forbruget i Tyskland. Strøm
forbruget var ca. Ц af forbruget i England og Tyskland og
af forbruget
i Frankrig. Økonomien i de folkedemokratiske lande blev stærkt medtaget
som følge af krigen og fascismens hærgen i disse lande.

Alle folkedemokratiske lande har gennemløbet en opbygnings
periode i deres økonomi, der havde lidt skade som følge af krigen
og den fascistiske udplyndring. Allerede i denne periode gjorde
den socialistiske planøkonomis fortrin sig gældende ved en resul
tatrig opfyldelse af de første perspektivplaner for folkehushold
ningen (tre- og toårsplaner), hvis hovedopgave var at genopbygge
industri, transportvæsen og landbrug.
Den resultatrige genopbygning af folkehusholdningen skabte et
fast grundlag for dennes socialistiske rekonstruktion. Den centrale
opgave for de første femårsplaner (i Polen en seksårsplan) for
folkehusholdningens udvikling i de europæiske folkedemokratier
var at opbygge socialismens grundlag. Hovedleddel i disse planer
var den socialistiske industrialisering — udviklingen af den social
istiske storindustri og først og fremmest sværindustrien. Indu
strialiseringen af hvert enkelt land har sine særlige træk svarende
til industriens udviklingsniveau og struktur, til de historiske, na
turgivne og økonomiske betingelser.

Midlerne til den socialistiske industrialisering i de folkedemo
kratiske lande stammer hovedsagelig fra akkumulationen i den
socialistiske sektor. Ved industrialiseringen anvendes også en del
af den arbejdende befolknings opsparing i form af statslån. Til
socialistiske industrialiseringsformål inddrages også en del af de
kapitalistiske elementers indtægter i by og på land, især ved en
progressiv beskatning af disse elementer.
En afgørende vækstfaktor for den socialistiske akkumulation er
den systematiske forøgelse af samfundsarbejdets produktivitet ved
indførelse af moderne teknik og forbedret arbejdsorganisation i
produktionen. En mægtig drivkraft til forøgelse af arbejdspro
duktiviteten er den socialistiske kappestrid. I den socialistiske
kappestrid deltager størstedelen af arbejderne. Produktionens
foregangsmænd i de folkedemokratiske lande anvender med held
de moderne produktionserfaringer, der er indhøstet i USSR, og
får i vid udstrækning bistand fra sovjetiske arbejdere. For den
uafladelige stigning i arbejdsproduktiviteten har det overmåde
stor betydning, at man udnytter den økonomiske lov om fordeling
efter arbejdsydelse, anvender forskellige former for akkordløn og
bekæmper ligemageri. For at sikre en stadig større akkumulation
i den socialistiske produktion er det vigtigt at befæste spareregimet
på alle måder og konsekvent gennemføre økonomisk drift.
Element Gottwald skrev: »Mon ikke vi har haft og stadig har
økonomiske og politiske medarbejdere, som har glemt, at værdi
loven virker, og for hvem problemerne om økonomisk drift og
virksomhedernes rentabilitet, selvomkostningerne, prisproblemet
o. s. v. er ophørt at spille en rolle? Mon ikke det er klart, at denne
forkerte indstilling er meget skadelig for vor økonomi og sinker
vor bevægelse frem mod socialismen? Jeg tror, at dette er klart
og må føre til, at alle vore folk, særlig i ledende og ansvarlige
stillinger, til stadighed overholder spareregimet i produktionen,
ved fremskaffelserne og ved afsætningen.«1)
Den socialistiske økonomis fortrin har gjort det muligt at fler
doble kapitalinvesteringerne i folkehusholdningen sammenlignet
med førkrigstiden.
Den socialistiske industrialisering i de folkedemokratiske lande
gennemføres under andre og gunstigere historiske betingelser end
i USSR i sin tid og har sine væsentlige særegenheder.
Medens Sovjetunionen dengang var det eneste land, der opbyg1) K. Gottwald, Den historiske 19. kongres i Sovjetunionens kommunistiske
parti og vore opgaver, se »For varig fred og folkedemokrati: 7. novem
ber 1952.

gede socialismen, og gennemførte industrialiseringen uden nogen
hjælp udefra, alene med støtte i sine indenlandske ressourcer, gen
nemfører de folkedemokratiske lande industrialiseringen i en si
tuation, hvor den stærke socialistiske lejr med Sovjetunionen i
spidsen eksisterer. De folkedemokratiske lande får ved den social
istiske industrialisering en alsidig hjælp fra USSR og yder hinan
den gensidig støtte.
Sovjetunionen måtte opbygge samtlige sværindustriens brancher
i forceret tempo. De folkedemokratiske lande behøver ikke at løse
den for hvert enkelt land uoverkommelige opgave at udvikle alle
brancher af sværindustrien. Som led i den socialistiske lejr behø
ver hver enkelt folkedemokratisk land i første række kun at skabe
og udvikle de industribrancher, for hvilke der i det pågældende
land eksisterer de gunstigste naturlige og økonomiske betingelser.
Udviklingen af industrien og af hele folkehusholdningen i den so
cialistiske lejrs lande er baseret pa en vidtstrakt arbejdsdeling,
økonomisk gensidig hjælp og samarbejde mellem disse lande.
Som folge af den resultatrige opfyldelse af perspektivplanerne for folke
husholdningens socialistiske rekonstruktion var industriproduktionen i 1953
sammenlignet med førkrigsniveauet steget således: i Polen til 360 pct. i
Ungarn til næsten 350 pct., i Tjekoslovakiet til 220 pct., i Bulgarien til 440
pct, i Rumænien til næsten 250 pct. Industriproduktionens relative andel i
den totale industri- og landbrugsproduktion er steget betydeligt. I alle folke
demokratiske lande, med undtagelse af Bulgarien og Albanien, udgør produk
tionen i de industribrancher, der fremstiller produktionsmidler mere end
halvdelen af den samlede industriproduktion. De europæiske folkedemokra
tiske lande er blevet til industri-landbrugslande med en storindustri udstyret
med den nyeste teknik.
1 Polen har en mægtig udvikling fundet sted i kulbrydningen og den kemi
ske industri, i produktionen af jern og stal og byggematerialeinduslrien. Der
er skabt automobilfabrikation, traktorfabrikation, skibsbygning, produktion
af kunstfibre og andre produkter. 1 1953 steg stålproduktionen pr. indbygger
sammenlignet med 1938 til 310 pct., fremstillingen af elektrisk kraft til 480
pct., cement til 320 pct., kunstgødning lil 230 pct. o. s. v. 1 Ungarn fandt der
en kraftig udvikling sted i aluminiumsindustrien, maskinbygnings- og værkløjsmaskinindustrien, i fremstillingen af mineudstyr og landbrugsmaskiner. I
Rumænien skete der en væsentlig udvidelse af olieudvindings- og raffinerings
industrien og den kemiske industri. Der er skabt vigtige brancher i maskinbygningen. f. eks. fremstilling af landbrugsmaskiner, olieudvindings- og raf
fineringsudstyr, skibsværfter o. a.

De gode resultater, der er opnået ved udviklingen af sværindu
strien i de folkedemokratiske lande, og den gensidige hjælp, som
den socialistiske lejrs lande yder hinanden, har gjort det muligt
at fremskynde udviklingstempoet i de brancher, der fremstiller
masseforbrugsgenstande.

De folkedemokratiske stater videreudvikler fremstillingen af
produktionsmidler som grundlag for fremgang og teknisk rekon
struktion af hele folkehusholdningen og forøger samtidig investe
ringerne i landbruget, i let- og levnedsmiddelindustrien væsentligt,
tor at opnå en betydelig udvidelse af fremstillingen af landbrugs
produkter og industrielle masseforbrugsvarer og højne den arbej
dende befolknings leveniveau.
Den socialistiske omdannelse af landbruget. Opbygningen af
socialismen kræver, at de socialistiske økonomiske former sejrer
ikke blot i byen, men også på landet. Som erfaringerne fra USSR
viser, består den eneste rigtige løsning af bondespørgsmålet i, at
bøndernes brede masser går over fra de små individuelle brug til
store kollektive brug. Den gradvise sammenslutning af små og
mellemstore bondebrug til en produktionskooperation på frivilligt
grundlag er en objektiv nødvendighed for lande, der er i færd
med at opbygge socialismen.
Med udgangspunkt heri udvikler de folkedemokratiske lande de
industribrancher, der fremstiller traktorer og andre landbrugs
maskiner, og opretter et nel af statslige landbrugsbedrifter, der
viser den socialistiske storproduktions fortrin, ligesom de opretter
maskin- og traktorstationer til forsyning af landbruget med ny
teknisk udrustning. Der ydes fattigbøndernes og middelbøndernes
masser hjælp til driftens udvikling og træffes foranstaltninger til
at inddrage dem i forskellige former for kooperation på forsy
nings-, afsætnings- og produktionsområdet.
Den socialistiske omdannelse af landbruget i de folkedemokra
tiske lande er en proces, der har sine særlige træk. Disse lande
gennemfører den socialistiske omdannelse af bondebrugene på en
tid, hvor der i USSR allerede findes et udviklet socialistisk land
brug i form af kolhozer, statsbrug og maskin- og traktorstationer.
Det socialistiske landbrugs fortrin, der er blevet bevist gennem
USSRs erfaringer, har stor betydning i de folkedemokratiske lande
med hensyn til at føre bønderne ind på socialismens vej. Erfarin
gerne fra kolhozproduktionens udvikling i USSR, formerne for ar
bejdsorganisation, arbejdsvederlag, fordeling af indtægter o. s. v.
anvendes i vid udstrækning ved sammenslutning af bondebrugene
til produktionskooperativer.
De væsentlige særegenheder ved sammenslutningen af bøn
derne i produktionskooperativer i de folkedemokratiske lande er
betinget af, at småbønderne har jorden som ejendom, medens kol
lektiviseringen i USSR skete, da al jord var nationaliseret. Erfa
ringerne fra de folkedemokratiske lande viser, at en øjeblikkelig

nationalisering af al jord ikke i alle lande er en ufravigelig be
tingelse for den socialistiske opbygning på landet.
Alt efter, hvor udviklet fællesejet af jorden og produktionsmid 
lerne og den dermed sammenhængende fordeling af indtægterne
er, kan man inddele landbrugets produktionskooperativer i de fol
kedemokratiske lande i tre hovedtyper. For det første findes der
fællesskaber med hensyn til jordbehandlingen, hvor det fælles kun
udstrækker sig til gennemførelsen af enkelte landbrugsarbejder
(pløjning, såning, pasning af de tilsåede arealer og indhøstning)
på jordlodder, der tilhører hvert medlem af fællesskabet. For det
andet findes der produktionskooperativer, hvor produktionsmid
lerne og arbejdet er blevet fælles, og jorden er slået sammen til
eet areal, skønt den stadig tilhører kooperativets medlemmer som
privat ejendom. Hovedparten af produkterne i denne slags koope
rativer (70- -75 pct.) fordeles efter normaldage, og en mindre part
efter størrelsen af den indskudte jordlod. For det tredie findes der
arteler, hvor jorden er samfundseje og for evigt er overdraget kol
hozerne, og fordelingen af produkterne sker efter arbejdsydelse.
Den mest udbredte form for produktionskooperation i de fleste
folkedemokratiske lande er i øjeblikket kooperativer af type to.
Socialismens fuldstændige sejr i landbruget forudsætter, at al
jord er overgået til samfundet, er blevet forvandlet til samfunds
ejendom. Overgangen til samfundseje af al jord vil ske, efterhån
den som bønderne under udviklingen af produktionskooperatio
nen og den gradvise udbredelse af dennes højere former i praksis
bliver overbevist om de ubestridelige fortrin, som det kollektive
storlandbrug har frem for det lille privatejede brug.
Den socialistiske omdannelse af landbruget fuldbyrdes under
forbitret klassekamp. Storbønderne forsøger med alle midler at
forpurre, at bondebrugene sluttes sammen til produktionskoope
rativer. De folkedemokratiske stater, der yder alsidig materiel
hjælp til fattigbønder og middelbønder, gennemfører foranstalt
ninger for at befæste produktionskooperativerne organisatorisk og
økonomisk og fører en uforsonlig kamp mod storbønderne.
Ved den socialistiske omdannelse af landbruget har de folkedemokratiske
lande opnået anselige resultater. I Bulgarien fandtes der i begyndelsen af
1953 2747 kooperative landbrugsbedrifter, der omfattede 52,3 pct. af alle
bondebrug, endvidere 100 statslige landbrugsbedrifter og 140 maskin- og
traktorstationer. Den socialistiske sektor omfatter i landbruget 54,7 pct. af
arealet med hovedkornsorter og 74,5 pct. af arealet med bomuld, ris og
sukkerroer. 1 Ungarn omfatter produktionskooperativerne 200.000 bonde
familier og optager 18 pct. af agerjorden. Statsbrugene dækker 12,5 pct. af

agerjorden. I Polen fandtes i midten af 1954 9000 produktionskooperaliver,
der dækker godt 9 pet. af al agerjord. Statslandbrugene råder over 12.8 pct.
af al agerjord. I Rumænien dyrker produktionskooperativerne (indbefattet
fællesskaberne med hensyn til jordbehandlingen) mere end 1 million ha ager
jord, eller godt 10 pct. 1 Tjekoslovakiet dyrker produktiouskooperativerne ca.
33 pct. af agerjorden og statsbrugene ca. 10 pct.

Ved den socialistiske omdannelse af landbruget i de folkedemo
kratiske lande er der begået to slags fejl: på den ene side blev den
kooperative sammenslutning af bondebrugene forceret kunstigt
frem, og frivillighedsprincippet for indtrædelse i kooperativerne
blev tilsidesat; pa den anden side blev den nødvendige organisa
tion og ledelse af sammenslutningsarbejdet undervurderet, og op
bygningen af kooperativerne blev overladt til sig selv. De kommu
nistiske partier (arbejderpartierne) i de folkedemokratiske lande
bekæmper disse og andre fejl.
På grundlag af de socialistiske omdannelser, der er gennemført
på landet, har de folkedemokratiske lande opnået væsentlige re
sultater ved udviklingen af landbruget og ved forbedringen af
bøndernes leveniveau. Produktionsstigningen i landbruget står
imidlertid langt tilbage for stigningen i industriproduktionen og er
aldeles utilstrækkelig i betragtning af hele folkehusholdningens
behov.
Således steg industriproduktionen i Polen i perioden 1950 til 1953 med
118 pct., medens landbrugsproduktionen kun steg med 10 pct. I Tjekoslovakiet
steg fremstillingen af produktionsmidler i industrien under femårsplanen
(1949--53) med 118,7 pct. og fremstillingen af forbrugsgenstande med 79.8
pct.. medens planteavlens produktion kun steg med 12,4 pct.

I forbindelse hermed er det en uopsættelig opgave at fjerne mis
forholdet mellem den hurtigt voksende industri og det efterblevne
landbrug og hidføre et opsving i landbruget.
Denne opgaves løsning kræver en yderligere udvikling af pro
duktionskooperationen, en organisatorisk og økonomisk styrkelse
af de bestående kooperativer og en forbedring af statslandbruge
nes arbejde. Samtidig findes der i de folkedemokratiske lande in
dre reserver i det individuelle bondebrug, som endr.u ikke er ud
nyttede til forøgelse af landbrugsproduktionen. De kommunistiske
partier (arbejderpartierne) bygger på disse forhold under gen
nemførelsen af den almindelige generallinie, som tager sigte på en
gradvis socialistisk omdannelse af landbruget, og udnytter de end
nu ikke udtømte muligheder for at udvikle det individuelle bonde
brug ined henblik på yderligere fremgang i landbruget. Til'dette

formål modtager de arbejdende bønder hjælp af forskellig art:
produktionsteknisk hjælp, kreditydelser og dyrkningsmæssig
hjælp. Der træffes foranstaltninger til forbedring af kontraktbe
tingelserne, fremskaffelses- og opkøbspriserne bliver forhøjet, og
skatterne sænkes.
Alt dette medvirker til fremgang i landbruget og styrker forbun
det mellem arbejderklassen og bønderne.
Stigningen i den arbejdende befolknings materielle velstand
og kultur. Med den socialistiske opbygning i de folkedemokra
tiske lande følger en uafladelig stigning i den arbejdende befolk
nings materielle velstand og kultur. Dette er et udslag af social
ismens økonomiske lov. Som følge af den hurtige vækst i indu
strien var arbejdsløsheden i by som på land allerede i 1948—49
fjernet i de folkedemokratiske lande. År for år vokser antallet af
arbejdere, der er beskæftiget i de socialistiske virksomheder.
Fremgangen i den socialistiske produktion er grundlaget for
stigningen i nationalindkomsten. Efter at godsejernes og storkapi
talisternes klasser er likvideret, anvendes den hurtigt voksende
nationalindkomst til at højne den arbejdende befolknings velstand
og til socialistisk udvidet reproduktion i by og på land.
Arbejdernes og funktionærernes realløn og bøndernes indtægter
forhøjes systematisk. Af stor betydning for forhøjelsen af befolk
ningen realindtægter er prisnedsættelserne på masseforbrugsvarer.
En væsentlig faktor til forhøjelse af reallønnen er sænkningen af
huslejen og billiggørelsen af andre kommunale ydelser. Den ar
bejdende befolknings materielle velstand stiger også ved indførel
sen af socialforsikring for arbejdere og funktionærer, finansieret
af staten, ved gratis uddannelse og lægehjælp og ved oprettelsen
af et udstrakt net af sanatorier og feriehjem.
Nationalindkomsten var i 1953 steget således: i Polen til det dobbelte sam
menlignet med forkrigsårene, i Bulgarien var stigningen i sammenligning med
1939 86,7 pct.. i Tjekoslovakiet var stigningen 60 pct. sammenlignet med 1937.
1 Polen var realindkomsten pr. indbygger beskæftiget uden for landbruget
i 1953 -10 pct. hojere end i årene umiddelbart for krigen. Realindkomsten
pr. indbygger på landet var 75 pct. over 1938-niveauet. 1 forste halvdel af
1954 lå industriarbejdernes realion i Ungarn 57 pct. over 1938-niveauet.
Bondefamiliens realindkomst var 50 pct. hojere end i 1938. Stigningen i be
folkningens realindkomster lælod en væsentlig forogelse af den arbejdende
befolknings forbrug. I Rumænien var en arbejderfamilies forbrug i 1953 steget
sammenlignet med 1938: for brod 20 pct., sukker 48 pct. og for vegetabilske
fedtstoffer 164 pct. l)en rumænske bondes forbrug af rug og hvede ti) per
sonligl behov steg i summe periode 50 pet. De bulgarske arbejderes og funk
tionærers realion var i 1953 38 pet. over 1939-niveauet.

I Bulgarien var udgifterne til sundhedsvæsenet i 1953 6 gange så store som
i 1939. Antallet af sengepladser på hospitalerne var i 1952 steget til 24.522 i
sammenligning med 10.492 i 1939.

Opbygningen af socialismen er uløseligt forbundet med en kul
turrevolution. I de folkedemokratiske lande får de bredeste lag af
de arbejdende masser del i kultur og kundskaber. Revolutionen
liar brudt bourgeoisiets og godsejernes monopol på dannelse og
kultur. Dannelse og kultur er blevet hele folkets eje. Der skabes en
ny kultur, som af indhold er socialistisk og af form er national.
Den socialistiske kultur i USSR, der i sit væsen er dybt internatio
nal, øver stor indflydelse på de nationale kulturers udvikling i de
folkedemokratiske lande. Der opstår i fremskyndet tempo en ny,
socialistisk intelligens, og ingeniørernes og teknikernes kadrer
vokser.
I de folkedemokratiske lande er der udstedt love om skolepligt fra syv
årsalderen og om udryddelse af analfabetisme blandt befolkningen i alderen
fra 12 til 40 år. I Bumænien steg antallet af elever i sy vårsskolerne i 1953 54
til 470 pct., sammenlignet med forkrigsåret 1938—39, i middelskolerne steg
antallet til over 400 pct. og i de højere læreanstalter til over 220 pct. — fra
29.000 til 64.300, heri ikke medregnet 19.000 studenter, der uddannes gen
nem brevskoler.
I det gamle Polen var der i 1937—38 28 højere læreanstalter med 48.000 stu
denter, af hvilke højest 5 pct. var arbejderbørn og 9 pct. børn af bønder.
I 1953 fandtes i Polen 83 højere læreanstalter med 134.000 studenter, hvoraf
det overvejende flertal var børn af arbejdere og bønder.
I Ungarn var antallet af elever i middelskolerne i 1953 steget til 250 pct.
sammenlignet med 1938, i skoler med færre klasser var antallet steget til
300 pct.. og antallet af studenter i de højere læreanstalter var steget til
næsten 500 pct.
Ved uddannelse af højt kvalificerede specialister er de folkedemokratiske
stater allerede kommet langt foran mange kapitalistiske lande. I Polen er
der en student pr. 196 indbyggere, i Bulgarien en student pr. 224, medens
England havde en student pr. 500 indbyggere og Tyrkiet en pr. 820.

Den socialistiske opbygnings resultater i de folkedemokratiske
lande er et nyt bevis på, at den kapitalistiske produktionsmåde har
overlevet sig selv, og at det socialistiske økonomiske system har
ubestridelige fortrin frem for det kapitalistiske system.

SAMMENFATNING
1. Den folkedemokratiske revolution i de mellem- og syd
østeuropæiske lande — Polen, Tjekoslovakiet, Ungarn, Ruma
nien, Bulgarien og Albanien — har først og fremmest løst

den borgerlig-demokratiske revolutions opgaver til bunds.
Revolutionens unti-feudale karakter fandt udtryk i gennem
førelsen af revolutionære omdannelser i landbruget, godsejer
nes jord er blevet konfiskeret og fordelt blandt de jordløse
eller jordfattige bønder. Revolutionens anti-imperialistiske
karakter fandt udtryk i, at den befriede folkene i Mellem- og
Sydøsteuropa fra imperialismens åg og sikrede dem national
selvstændighed. Samtidig med løsningen af de anti-feudale
opgaver voksede den borgerlig-demokratiske revolution over
i den socialistiske revolution. Dette fandt udtryk i en social
istisk nationalisering af den store og mellemstore industri, af
transportvæsenet, bankerne, udenrigshandelen og engroshan
delen på hjemmemarkedet. Den folkedemokratiske stat be
gyndte med held at udøve de funktioner, der påhviler prole
tariatets diktatur. Den folkedemokratiske magt er baseret på
et intimt forbund mellem arbejderklassen og de arbejdende
bønder, ledet af arbejderklassen.
2. De folkedemokratiske landes økonomi i overgangsperio
den fra kapitalisme til socialisme karakteriseres af tre øko
nomiske hovedformationer: den socialistiske formation, den
lille vareproduktion og den kapitalistiske formation. Den so
cialistiske formation spiller den førende rolle. De folkedemo
kratiske stater, som bygger på de objektive økonomiske love
og støtter sig på den socialistiske sektor, gennemfører i kamp
mod de kapitalistiske elementer en politik til opbygning af so
cialismen.
3. Den socialistiske industrialisering af de folkedemokrati
ske lande er den afgørende betingelse for at overvinde deres
tekniske og økonomiske efterblevenhed, opbygge socialismen
og tilvejebringe en stigning i folkets velstand. Takket være de
socialistiske bedriftsformers fortrin og den gensidige hjælp
og samarbejdet inden for den socialistiske lejr er de folkede
mokratiske lande ikke længere landbrugs- og landbrugs-indu
strilande, men er blevet industri-landbrugslande.
i. For at socialismen kan sejre i de folkedemokratiske
lande, kræves der en socialistisk omdannelse af landbruget.
Den socialistiske omdannelse af bondebrugene sker i disse
lande ved en gradvis sammenslutning af brugene i produk
tionskooperativer på frivilligt grundlag, og jorden forbliver
herunder i bøndernes private eje. Samfundseje af al jord vil
blive resultatet af en udvikling af de højere former for pro
duktionskooperativer.

5. Opbygningen af socialismen i de folkedemokratiske lande
har ført til en betydelig stigning i den arbejdende befolknings
materielle og kulturelle leveniveau: afskaffelse af arbejdsløs
heden og vækst i arbejdernes realløn og bøndernes realind
komster. For at sikre en fortsat fremgang i den arbejdende
befolknings velstand er det nødvendigt at fjerne misforholdet
mellem industriens hurtige vækst og landbrugets efterblevenhed. Fremgang i landbruget sikres ved en fortsat udvikling af
sammenslutningen i produktionskooperativer og tillige ved en
udnyttelse af alle reserver og ikke udtømte muligheder for
udvikling af det individuelle bondebrug.

41. KAPITEL

Det økonomiske system i Den kinesiske
folkerepublik
Den kinesiske folkerevolutions økonomiske forudsætninger.
Før folkerevolutionens sejr havde Kinas økonomi en halvfeudal
og halvkolonial karakter. Økonomiens halvfeudale karakter ytrede
sig i, at godsejerne, der udgjorde 4—5 pct. af landbefolkningen,
ejede mere end halvdelen af al jord, medens fattigbønderne og
middelbønderne, der udgjorde 90 pct. af landbefolkningen, kun
ejede 30 pct. af jorden. De før-kapitalistiske former for udbytning
af bønderne blev anvendt i vid udstrækning. Jorden dyrkedes
med primitive metoder. Landets halvkoloniale stilling ytrede sig i,
at alle de vigtigste grene af Kinas økonomi direkte eller indirekte
var kontrolleret af udenlandske imperialister og afhængige af
disse.
I Kina drev godsejerne som regel ikke storbrug, men forpagtede jorden ud
til bønderne i små pareeller. Forpagtning var den mest udbredte form for
jordbenyttelse. Mest almindelig var forpagtning af jorden på ubestemt tid
og evig forpagtning. I)e mest udbredte former for jordrente var de førkapitalistiske former: arbejdsrente, produktrente og pengerente. Bønderne fik
jorden på grundlag af naturalforpagtning, idet de afleverede 50—70 pct. af
høstudbyttet til godsejeren for brug af jord og inventar. Ågerkarle og gods
ejere pressede enorme lånerenter ud af bønderne.
Bøndernes brede masser, fattigbønderne og middelbønderne, var tvunget

til al anmode godsejerne og ågerkarlene om pengelån og naturalielån. Ca.
60 pct. af alle bondebrug måtte til stadighed søge »hjælp« hos ågerkarle for
at betale skatterne; ca. halvdelen af bonderne led bestandig under mangel på
levnedsmidler og var tvunget til at låne dem hos de rige.
Kina var knægtet af de imperialistiske magter, hovedsagelig England,
Japan og USA. De udenlandske kapitaler i industrien udgjorde op til 75 pct.
af de samlede investerede kapitaler, og den indenlandske kapitals andel var
altså ikke mere end 25 pct. af denne sum. Fra 1930'erne spillede den ameri
kanske imperialisme den forende rolle i Kina. USA’s andel i Kinas udenrigsomsælning var i 1936 23 pel. og i 1946 53 pct.

Den klike af godsejere og komprador-bourgeoisi, der herskede
i Kina, bidrog på enhver måde til, at de amerikanske monopoler
fik fodfæste i landets økonomi. USA’s imperialister gennemførte
af al magt en kolonial udplyndring af det kinesiske folk. De kon
trollerede industrien, udenrigs- og indenrigshandelen og finan
serne. Alt dette bragte den i forvejen svagt udviklede industri, der
ikke præsterede mere end 10 pct. af landets samlede industri- og
landbrugsproduktion, i en vanskelig situation. Sværindustri mang
lede næsten fuldstændigt, og den overvejende del af industripro
dukterne fremstilledes af små håndværksvirksomheder og manu
fakturer.
Den kinesiske økonomis halvfeudale karakter bestemte klasse
strukturen i landets befolkning.
(lodsejerne var den mest reaktionære af alle klasser i det kine
siske samfund. De var hovedstøtten for de udenlandske imperia
lister ved den koloniale undertrykkelse og udplyndring af befolk
ningen.
Bønderne er den talmæssigt største klasse i Kina. Da vareøko
nomien trængte ud på landet, skete der en klassedifferentiering
blandt bønderne. Kort før folkerevolulionens sejr bestod 70 pct.
af landbefolkningen af jordløse landarbejdere og jordfattige fatligbønder, 20 pct. af middelbønder og 5—6 pct. af storbønder.
Storbønderne anvendte i vid udstrækning lønarbejde (landarbej
dere) og kombinerede en kapitalistisk udbytning af bønderne med
halvfeudale udbytningsmetoder.
I det 20. århundrede bragte kapitalismens udvikling nye klasser
frem i samfundslivet: bourgeoisiet og proletariatet.
Bouryeoisiet i Kina var fra første færd afhængigt af de uden
landske imperialister. Det opståede industri- og finansstorbourgeoisi var snævert forbundet med de udenlandske imperialister,
hovedsagelig amerikanske, engelske og japanske. Dette komprador bourgeoisi, der fungerede som formidler mellem de uden

landske imperialister og det kinesiske marked, havde skaffet sig
betydelige rigdomme ved skånselsløs udbytning af arbejder- og
bondemasserne. En andel del af bourgeoisiet bestod af det natio
nale (fortrinsvis det middelstore) bourgeoisi. De udenlandske im
perialister lagde alle mulige hindringer i vejen for udviklingen af
en indenlandsk industri. Derfor var det nationale bourgeoisi i
opposition til de udenlandske imperialister og til kompradorbourgeoisiet.
I Kina findes talmæssigt store lag af småborgerskab i byerne,
beskæftiget med hjemmeindustri, håndværk og småhandel.
Industriproletariatet talte lige før folkerevolutionens sejr ca. 4
millioner. Ved siden af industriarbejderne fandtes der i landet
mange millioner proletarer og halvproletarer, der var beskæftiget
i andre brancher: havnearbejdere og andre transportarbejdere til
lastning, losning og transport af varer (kulier, rickshawkulier),
jordarbejdere og endvidere landbrugsproletariatet (landarbejder
ne), der før revolutionen talte adskillige millioner. Industriproleta
riatet. den bedst organiserede, den mest bevidste og fremskredte
del af de arbejdende masser, øvede fra begyndelsen af 19‘20’erne
afgørende indflydelse på landets politiske liv.
Godsejernes og komprador-bourgeoisiets stat med dets militære
og bureaukratiske maskineri udplyndrede og undertrykte det kine
siske folk. De feudale udbytningsmetoder og den imperialistiske
undertrykkelse skærpede klassemodsætningerne til det yderste og
bragte landet på randen af en økonomisk og politisk katastrofe.
Folkerevolutionen var den eneste udvej af den opståede situation.
Den kinesiske revolutions karakter. Den kinesiske folkerevolution, der sejrede i 1949, havde dybe historiske rødder. Gennem
næsten tre årtier førte folkemasserne under arbejderklassens le
delse med det kommunistiske parti i spidsen en hårdnakket væb
net kamp mod feudalherrernes og komprador-bourgeoisiets herre
dømme og mod den udenlandske imperialisme. Den kinesiske re
volutions hovedopgave var i dens første etape at tilintetgøre de
halvfeudale forhold, at likvidere den feudale jordbesiddelse og at
få godsejernes jord opdelt mellem bønderne. Derfor begyndte den
kinesiske revolution som en anti-feudal bonderevolution, d. v. s.
en borgerlig-demokratisk revolution.
Men da de udenlandske imperialister havde bemægtiget sig og
kontrollerede de vigtigste industribrancher, jernbanerne og ban
kerne, blev kampen mod imperialismen en af de vigtigste sider
af den kinesiske revolution. »Den borgerlig-demokratiske revolu-

lion i Kina er en forening af kampen mod fendale levn og kampen
mod imperialismen.«1)
Den kinesiske borgerlig demokratiske revolution var således en
agrarisk, antifeudal revolution og fik samtidig tydelig karakter af
en anti-imperialistisk', national befrielsesrevolution.
Hoveddrivkræfterne i den kinesiske folkerevolution var arbej
derklassen og bonderne. Bønderne fulgte arbejderklassen, og til
sammen udgjorde de revolutionens hovedarmc, der sikrede det
kinesiske folk sejren over deres indre og ydre fjender. I den kine
siske revolution spillede byernes småborgerskab desuden en be
tydelig rolle.
I spidsen for det kinesiske folks revolutionære kamp står Kinas
kommunistiske parti, der ledes af marxismen-leninismens teori,
nyskabendc anvender denne teori på sit lands forhold og udnyt
ter erfaringerne fra den sejrrige revolution i Sovjetunionen. Den
kinesiske revolution nyder sympati og støtte hos det internationale
proletariat og alle progressive kræfter i verden.
Den kinesiske folkerevolutions særlige historiske træk ligger i,
at den udfoldede sig under forhold, hvor socialismens lejr med
Sovjetunionen i spidsen eksisterer, hvor socialismen har sejret i
USSR og den gradvise overgang til kommunismen gennemføres,
medens de europæiske folkedemokratier er ved at skabe grund
laget for socialismen. Under disse forhold kunne den kinesiske
revolution ikke være en revolution, der oprettede bourgeoisiets
diktatur og gav frie tøjler for udvikling af kapitalisme. Den var
en borgerlig-demokratisk revolution af en ny type, der uundgåeligt
vokser over i en socialistisk revolution, som opretter den arbej
dende befolknings diktatur under ledelse af arbejderklassen.
Мао Tse-tung, der har udviklet Lenins lære om de koloniale
revolutioners karakter under kapitalismens almene krise og om
den proces, hvorved den borgerlig-demokratiske revolution vokser
over i den socialistiske, har i den forbindelse skrevet: »Under le
delse af Kinas kommunistiske parti er den revolutionære bevæ
gelse i sin helhed een samlet revolutionær bevægelse, der omfatter
både den demokratiske revolutions etape og den socialistiske revo
lutions etape. Det er to efter deres karakter forskellige revolutio
nære processer, og når den første er afsluttet, kan man tage fat
på at fuldende den anden, men ikke før. Den demokratiske revolu
1) J. V. Stalin, Revolutionen i Kina og Kominterns opgaver, se Værker, bd. 9,
s. 286—87, russisk.

tion er en nødvendig forberedelse til den socialistiske revolution,
og den socialistiske revolution er den uomgængelige udviklingsret
ning for den demokratiske revolution. Alle kommunisters funda
mentale mål består i med alle kræfter at kæmpe for den endelige
opbygning af del socialistiske og det kommunistiske samfund.«1)
Den kinesiske revolution har i sin borgerlig-demokratiske etape
resultatrigt løst den opgave ved folkemassernes indsats under pro
letariatets ledelse at styrte de feudale godsejeres og det monopo
listiske komprador-storbourgeoisis statsmagt og den udenlandske
imperialismes herredømme og at oprette den folkedemokraliske
republik.
Den kinesiske folkerepublik er en folkedemokratisk stat, der
ledes af arbejderklassen, og som er baseret pd forbundet mellem
arbejderne og bønderne. Den folkedemokratiske statsmagt, ledet
af arbejderklassen, er et kraftigt instrument i den arbejdende be
folknings hænder ved opbygningen af socialismen.
I revolutionens socialistiske etape er den folkedemokratiske
magt begyndt at gennemføre den socialistiske omdannelse af øko
nomien, idet den samtidig afslutter den borgerlig-demokratiske
revolutions opgaver. Kina er trådt ind i overgangsperioden til so
cialismen.
Den kinesiske revolutions overordentlige betydning ligger i, at
den har givet det vældige land mulighed for at følge en ikkekapitalistisk udviklingsvej fra halvfeudale og halvkoloniale økono
miske former til socialisme. Dette er det vigtigste særkende for
Den kinesiske folkerepubliks økonomiske udvikling i sammenlig
ning med de europæiske folkedemokratier. Før revolutionen ind
tog kapitalismen ikke nogen dominerende stilling i hele Kinas
folkehusholdning. Kina var et landbrugsland, hvor halvfeudale
forhold var fremherskende. På grund af økonomiens halvkoloniale
karakter var storindustrien, som den socialistiske revolution fore
finder i de kapitalistisk udviklede lande, overordentligt svagt ud
viklet. De rådende halvfeudale forhold bevirkede, at landet var
teknisk og økonomisk efterblevent. Under de nye historiske betin
gelser, hvor den stærke socialistiske lejr med Sovjetunionen i
spidsen eksisterer og yder bistand, fik Kina mulighed for en re
sultalrig opbygning af socialismen.
Den folkedemokratiske magt, der udnytter disse muligheder og
!) Мао Tse-tung, Den kinesiske revolution og Kinas kommunistiske parti, se
Udvalgte værker, bd. 3, s. 180—81, russisk.

understøttes af folkets millionmasser, har på meget kort tid gen
nemført dybtgående revolutionære ændringer i Kinas økonomi og
ført landet frem til den socialistiske opbygning, uden om det
kapitalistiske udviklingsstadium.
De revolutionære omdannelser i landbruget. Den socialistiske
nationalisering. Blandt de grundlæggende samfundsøkonomiske
omdannelser, der er blevet gennemført i Den kinesiske folkerepu
blik, har omdannelserne i landbruget kolossal betydning. Sam
fundsforholdenes halvfeudale karakter i Kina var den vigtigste
hemsko for landets økonomiske, politiske og kulturelle udvikling,
den egentlige årsag til dets århundredgamle efterblevenhed og
grundlaget for dets trældom under den udenlandske imperialisme.
I 1950 vedtog Kinas centrale folkeregering »Loven om omdan
nelser i Den kinesiske folkerepubliks landbrug«. I loven hedder
det: >Det jordbesiddelsessystem, der er baseret på feudal udbyt
ning fra godsejerklassens side, ophæves; der indføres et system,
hvorefter bønderne ejer jorden, med det formal at frigøre land
brugets produktivkræfter, udvikle landbrugsproduktionen og bane
vejen for en industrialisering af det nye Kina.« Ifølge denne lov
konfiskeredes godsejernes, templernes og klostrenes jordbesiddel
ser uden erstatning. Godsejernes trækdyr, landbrugsinventar, lagre
af levnedsmidler og de herefter overflødige bygninger konfiskere
des ligeledes.
Den konfiskerede jord og andre produktionsmidler blev lige
ligt fordelt mellem bønderne (efter antallet af familiemedlemmer)
uanset alder, køn og nationalitet. Hovedparten af godsejernes jord
og inventar blev overdraget de jordløse eller jordfattige bønder.
Bøndernes samlede gæld, både forpagtningsafgifterne til godsejer
ne og lån fra agerkarle, blev annulleret. Omdannelserne i landbru
get blev gennemført af den folkedemokratiske regering under aktiv
medvirken af de brede bondemasser. 1 begyndelsen af 1953 var
landbrugsreformen gennemført i hele landet (med undtagelse af
nogle få omrader, der var befolket med nationale mindretal) på et
territorium med en landbefolkning på ca. 450 millioner menne
sker. De jordløse og jordfattige bønder har fået 47 millioner ha
agerjord.
I det folkedemokratiske Kina har man ophævet det gamle feu
dale skattesystem med de talrige statslige og lokale skatter, som
landbefolkningen tilmed måtte erlægge mange år forud.
Landbrugsrevolutionen i Kina har fuldstændigt tilintetgjort
godsejernes feudale jordbesiddelse, de middelalderlige landbrugs
forhold og den feudale udbytning af bønderne. Godsejerklassen

er blevet afskaf fet. I stedet for godsejernes jordbesiddelse er småbondernes privateje af jorden indfort.
Med gennemførelsen af omdannelserne i landbruget, som fuld
endte den borgerlig-demokratiske revolution, er den folkedemo
kratiske magt i hina samtidig gået over til de socialistiske om
dannelser.
Den bar gennemført den socialistiske nationalisering: den har
konfiskeret og overdraget i folkestatens eje alle industrivirksom
heder, landbrugs- og andre virksomheder, som ejedes af Kuomin
tang-monopoler, de såkaldte statsmonopoler (den »bureaukratiske
kapital«). Det var af stor betydning for beherskelsen af økono
miens dominerende positioner, at Kinas største banker, der tilhørte
repræsentanter for komprador kapitalen, blev konfiskeret og gjort
til statsejendom.
Alle ulige traktater med fremmede stater blev afskaffet sammen
med alle gamle toldlove og bestemmelser, på basis af hvilke de
udenlandske imperialister, amerikanske, engelske, japanske og
andre, udplyndrede det kinesiske folk og kvalte den indenlandske
industri. De fleste virksomheder, der tilhørte udenlandsk kapital,
blev beslaglagt. Der blev oprettet statskontrol med udenrigshan
delen. Kina har definitivt befriet sig fra imperialistisk trældom.
1'1 særligt træk ved den socialistiske nationalisering, som blev
gennemført af den folkedemokratiske magt i Kina, er, at den
ikke har berørt den ejendom, der tilhører det nationale bourgeoisi,
der hovedsagelig består af det mellemstore bourgeoisi.
Den socialistiske nationalisering i Kina har sikret dannelsen af
en socialistisk statssektor, der er det vigtigste økonomiske støtte
punkt for den folkedemokratiske stat under den økonomiske og
kulturelle opbygning.
De forskellige former for ejendom af produktionsmidler og
samfundets klassestruktur i Den kinesiske folkerepublik. De re
volutionære omdannelser i landbruget og den socialistiske nationa
lisering af storindustrien og bankerne har medført fundamentale
omdannelser i Kinas økonomi. Komprador-bourgeoisiets og de
udenlandske monopolisters kapitalistiske storejendom er blevet af
løst af den socialistiske folkeejendom, og godsejernes feudale ejen
dom er blevet afløst af bøndernes private ejendom.
I øjeblikket findes i den kinesiske folkerepublik følgende for
mer for ejendom af produktionsmidler: statsejendom, d. v. s. fol
keejendom; kooperativ ejendom; den lille private ejendom, som
tilhører arbejdende enkeltpersoner — bønder og håndværkere;
og endelig kapitalistisk ejendom.

Statsejendom, folkeejendom, er socialistisk ejendom. Den om
fatter virksomheder, der tidligere tilhorte monopolistisk kapital
og udenlandske kapitalister, men nu er blevet nationaliseret af
den folkedemokratiske statsmagt, og ligeledes virksomheder, der
er nyoprettet af staten efter revolutionens sejr: fabrikker, værker,
miner, elektricitetsværker, jernbaner og andre transportmidler,
kommunikationsmidler o. s. v.
Jordens undergrund, vande, skovstrækninger, som ved lov er
tillagt staten, henliggende jorder og andre naturressourcer er lige
ledes statsejendom og tilhører hele folket. Inden for landbruget
omfatter statsejendommen de af staten oprettede maskin- og trak
torstationer, maskinudlejnings- og agerbrugsstationer og de stats
lige landbrugsbedrifter, statsbrugene. Inden for omsætningssfæren
ejer staten de handelsvirksomheder, der spiller den afgørende rolle
i engroshandelen. I statens hænder findes næsten hele udenrigs
handelen og næsten hele bankvæsnet.
I 1952 ejede staten allerede 80 pct. af sværindustrien og ca. 50 pct. af let
industrien (heri ikke medregnet håndværkets produktion). Den socialistiske
sektors relative andel i industri og handel stiger i hurtigt tempo. I 1949 pro
ducerede de statsejede virksomheder 43,8 pct. af landets samlede industri
produktion, og i 1952 67,3 pct. Den statslige og kooperative handels andel
i engros- og detailhandelen var i 1950 44,4 pct. af hele den indenrigske han
delsomsætning og i 1952 62,9 pct.
Staten kontrollerer hele udenrigshandelen og udfører direkte ca. 90 pct.
af alle import- og eksportforretninger, inklusive al handel med USSR og de
folkedemokratiske lande. Den statslige folkebank har monopol på udstedelse
af penge og kontrollerer mere end 90 pct. af alle indlån og udlån.
I 1950 blev der for første gang i Kinas historie opstillet et fælles stats
budget med reel basis. Fra 1951 opfyldes budgettet med overskud. Ca. 60 pct.
af budgettets midler blev i 1953—54 anvendt til folkehusholdningens og kul
turens opbygning.

Statseje, folkeeje, af produktionsmidlerne danner grundlaget for
de socialistiske produktionsforhold i industrien. Den statslige øko
nomi er den førende kraft i hele folkehusholdningen og det ma
terielle grundlag, der gør det muligt for den folkedemokratiske
stat at gennemføre de socialistiske omdannelser.
På basis af det socialistiske folkeeje af produktionsmidlerne er
socialismens økonomiske grundlov begyndt at danne sig og virke
i den statslige økonomi. Målet for de statslige socialistiske virk
somheder er al tilfredsstille den arbejdende befolknings voksende
materielle og kulturelle behov. Den socialistiske industri bliver ud
rustet med moderne teknisk udstyr. Men virkningen af socialis
mens økonomiske grundlov er imidlertid endnu meget begrænset,

fordi de private bedriftsformer er fremherskende i folkehushold
ningen.
Som modvægt lil loven om konkurrence og produktionsanarki
opstår og virker efterhånden den økonomiske lov om planmæssig
(proportionel) udvikling af folkehusholdningen. Støttet til det
socialistiske statseje af produktionsmidlerne, gennemfører den
kinesiske folkeregering en løbende planlægning og en perspektiv
planlægning af folkehusholdningen. Statsvirksomhederne udvikler
sig mere og mere på grundlag af planer, de anvender økonomisk
drift, og arbejderne og funktionærerne aflønnes i overensstemmel
se med kvantiteten og kvaliteten af det arbejde, de præsterer. Sta
ten fastsætter priser på de vigtigste industri- og landbrugsproduk
ter, regulerer pengeomsætningen og kontrollerer udenrigshande
len. På denne made øver staten en regulerende indflydelse pa de
øvrige ikke-socialistiske sektorer af folkehusholdningen.
Den kooperative ejendom omfatter indkøbs- og salgsforeninger,
kooperative lånekasser og brugsforeninger, produktionskoopera
tiver og håndværksarteler. I modsætning til statsvirksomhederne,
der er baseret på socialistisk folkeejendom, tilhører de kooperative
virksomheder de enkelte kollektiver og organisationer. De mest
udviklede former for kooperative sammenslutninger har sociali
stisk karakter.
Den kooperative sektor omfatter også meget simple former for
kooperation, der kun er kim til socialistiske bedriftsformer. Til
sådanne kooperativer hører f. eks. midlertidige, sæsonvis arbejden
de grupper, der yder hinanden gensidig hjælp, hvor bønderne ar
bejder kollektivt ved gennemførelsen af visse arbejder på enkelt
brugenes marker. Ikke alene privatejet af jorden, men også af
produktionsredskaberne og de fremstillede produkter opretholdes.
Efterhånden som produktionsmidlerne og arbejdet i stigende om
fang bliver fællesanliggender, vil disse meget simple former for
kooperativer gradvis forvandles til store socialistiske kollektive
brug.
I omsætningssfæren repræsenteres kooperationen hovedsagelig
af indkøbs- og salgsforeninger på landet, der tager sig af medlem
mernes forsyning med almindelige forbrugsvarer, landbrugsred
skaber og gødning, og som opkøber deres produktion.
Indkøbs- og salgsforeningerne står under afgørende indflydelse
af statshandelen og bidrager til at styrke de økonomiske forbin
delser mellem bondebrugenes lille vareøkonomi og den statslige
socialistiske økonomi og at fæstne planarbejdet med hensyn til
bøndernes forsyning med industrivarer og med hensyn til statens

opkøb af korn, bomuld og andre råstoffer til industrien. De koope
rative lånekasser er forbundet med den statsligt; folkebank, som
leder deres virksomhed og hjælper dem med pengemidler. Den
folkedemokratiske stat støtter pa enhver måde udviklingen af
produktionskooperationen, der omfatter selvejende bønder og
håndværkere og fremmer den gradvise overgang fra de lavere til
de højere kooperationsformer.
I april 1954 var mere end 50 pct. af alle bondebrug med i midlertidige og
permanente grupper til organisation af gensidig hjælp. Der fandtes over 90.000
produktionskooperativer i landbruget, og disse omfattede 1.660.000 bondebrug.
Ved afslutningen af den forste femårsplan (1957) regner man med. at 35 pct.
af alle bondebrug med ca. 40 pct. af landets samlede dyrkede areal vil være
sammensluttet i sådanne produktionskooperativer i landbruget. I 1954 talte
indkøbs- og salgsforeningerne 150 millioner medlemmer. Kreditkooperationen
på landet består af landbrugets kooperative lånekasser. I øjeblikket findes
der i landet 9400 kooperative lånekasser med 6 millioner medlemmer.

Den lille privatejendom af jord og andre produktionsmidler,
baseret på personligt arbejde, omfatter bøndernes og håndværker
nes millonmasser. De revolutionære omdannelser af landbruget
har medført en betydelig forøgelse af mellemlaget af middelbønder, medens antallet af fattigbønder og landarbejdere er blevet
betydeligt formindsket, idet de efter at have fået jord er begyndt
at drive egne brug.
En betydelig del af bønderne i de afsides liggende og tyndt be
folkede egne af Kina (Tibet, Sinkiang og det indre Mongoli) lever
under en hel eller delvis naturaløkonomi (patriarkalsk økonomi)
i form af primitivt agerbrug og nomadekvægavl, som tilfredsstil
ler deres personlige behov og har meget ringe forbindelse med
vareudveksling og marked.
Den lille privatejendom af produktionsmidler findes også i
handværksproduktionen, der er særlig udbredt pa landet, i små
handelsvirksomheder i byerne og små værksteder, der betjener
folk i dagliglivet o. a.
Eftersom Kina er et landbrugsland med en svagt udviklet indu
stri, har den lille vareproduktion en fremtrædende plads i øko
nomien.
I Kinas landsbyer findes der over 100 millioner små og meget små bonde
brug. Landet over findes der ca. 30 millioner håndværkere. Landbruget er
fortsat baseret på småbøndernes opsplittede og efterblevne produktion. Jorden
er opdelt i dværgparceller og dyrkes ved bøndernes manuelle arbejde eller
med trækdyr og gamle primitive landbrugsredskaber. En stor del af de indu
strivarer, der forbruges af bønderne, fremstilles af lijemmeindustrien og hånd
værket.

Bondernes og håndværkernes lille vareproduktion avler uund
gåeligt kapitalistiske elementer. Pa landet foregår en klassemæssig
differentiering af bønderne i fattigbønder og storbønder. Under
de forhold, der består i en folkedemokratisk stat, har denne proces
imidlertid en begrænset karakter.
I den lille vareproduktions sektor spiller værdiloven en regu
lerende rolle, idet den øver sin virkning i spontan form. Værdi
loven har også en væsentlig indflydelse pa produktionen i de stats
lige og kooperative virksomheder. Efterhånden som den statslige
og kooperative ejendom befæstes og loven om den planmæssige
udvikling får et bredere virkefelt, får staten mere og mere herre
dømmet over værdiloven, pengene og handelen og kan forvandle
dem til redskaber for den socialistiske opbygning.
l)en folkedemokratiske stat hjælper bøndernes og håndvær
kernes enkeltbedrifter med at udnytte deres produktionsmulig
heder, og den opmuntrer dem samtidig til at sla ind på den socia
listiske udviklings vej gennem kooperationen på grundlag af en
nøje overholdelse af frivillighedsprincippet.
Den kapitalistiske privatejendom af produktionsmidler omfatter
de kapitalistske industrivirksomheder i byerne, storbrugene på
landet og handelskapitalens foretagender; den indtager en stor
plads i Kinas økonomi. Til denne ejendomsform hører også de
talrige håndværkerværksteder, der beskæftiger lønnet arbejds
kraft, og manufakturerne, hvis antal er ret betydeligt.
Privatkapitalen dækkede i 1952 31 pct. af storindustriens produktion,
mindst halvdelen af letindustriens produktion og 70 pct. af detailhandelsonisætningen. Storbønderne blev for en del eksproprieret under borgerkrigen og
under de revolutionære omdannelser af landbruget. I øjeblikket udgør stor
bønderne på landet i Kina: i de først befriede områder ca. 1 pct., i de senere
befriede områder 2—4 pct.

Som regulator for de kapitalistiske brug fungerer værdiloven. I
de kapitalistiske virksomheder virker merværdiloven fortsat.
Da der i den nuværende etape ikke er økonomiske forudsætnin
ger for at erstatte den kapitalistiske produktion med en sociali
stisk, er det nødvendigt at udnytte de industri-, håndværks- og
handelsvirksomheder, som den private kapital ejer, til fremme af
økonomien. For at forøge industri- og landbrugsproduktionen i
landet og udvikle vareomsætningen yder den kinesiske folkeregering kreditter til private virksomheder, giver dem bestillinger på
produktion af bestemte varer, forsyner dem med råstoffer og op
køber deres færdige produkter.

Samtidig gennemføres en politik lil begrænsning af udbytter
tendenserne hos kapitalisterne i byerne og storkunderne på landet.
Bourgeoisiet stræber efter at udvikle og forstærke udbytningen af
arbejderklassen og bønderne, at skrue priserne på livsvigtige for
brugsvarer op ved at omgå folkeregeringens love, at svække arbej
derklassens kontrol med de private virksomheder o. s. v. Folkeregeringen sætter en stopper for denne virksomhed, hvormed ka
pitalisterne desorganiserer økonomien, undergraver statens planer
og dermed skader staten og folket, den styrker sin regulerende
indflydelse over for de privatkapitalistiske virksomheder til frem
me af folkehusholdningen som helhed. Ved begrænsningen af de
kapitalistiske elementer i by og på land spiller folkemagtens
skattepolitik en væsentlig rolle.
I overgangsperiodens økonomi i Kina har statskapitalismen en
særlig betydning. Statskapitalismen repræsenteres hovedsagelig af
blandede industri- og handelsforetagender, af banker og kredit
selskaber, hvor staten og den private kapital deltager. Disse virk
somheder arbejder under statens kontrol. Ca. % af profitten i de
statskapitalistiske virksomheder tilfalder kapitalisterne, resten til
falder staten som indkomstskat og anvendes til forbedring af ar
bejdernes materielle og sociale stilling og til udvidelse af virksom
hedernes tekniske udstyr. De statskapitalistiske virksomheders
andel i storindustriens produktion var i 1952 (> pct.
Den kinesiske folkeregering fremmer de privatkapitalistiske
virksomheders overgang til forskellige former for statskapitalis
me, idel man tilsigter i fremtiden gradvis at erstatte den kapitali
stiske ejendom med slatsejendom, folkejendom.
Der eksisterer saledes i Kinas nuværende økonomi tre okono
miske hovedformationer: den socialistiske formation, den lille
vareproduktion og den kapitalistiske formation.
Svarende til forandringerne i økonomien har samfundets klasse
struktur ændret sig. Hovedklasserne i Den kinesiske folkerepublik
er arbejderklassen og bønderne. Desuden findes i byerne det na
tionale bourgeoisi og på landet slorbønderne, hvortil kommer et
talstærkt lag af småborgerskab i byerne.
Det har afgørende betydning for den socialistiske opbygnings
fremgang, at forbundet mellem arbejderne og bønderne under ar
bejderklassens ledelse styrkes. Delle er hovedbetingelsen for at
drage bondemasserne med i opbygningen af socialismen. Folke
magtens politik tager sigte på en alsidig udvikling af del økonomi
ske samvirke mellem statens industri og bondebrugene og på en
kooperativ sammenslutning af bondebrugene. Da der i den nu

værende etape i Kina endnu ikke er skabt en socialistisk industri,
der er i stand til at skaffe landbruget den maskinelle basis for
storproduktion, er produktionssamvirket mellem by og land end
nu lidet udviklet. De økonomiske forbindelser mellem by og land
tilvejebringes hovedsagelig i form af et handelssamvirke. Staten
udvikler med alle midler den statslige og kooperative handel og
fortrænger derved privatkapitalen fra vareomsætningen. For at
dække landets behov for levnedsmidler og overvinde de spontane
kapitalistiske tendenser er staten fra vinteren 1952—53 gået over
til at gennemføre en planmæssig kornfremskaffelse.
Den grundlæggende klassemodsætning i overgangsperioden er
modsætningen mellem pa den ene side arbejderklassen og de ar
bejdende bondemasser og på den anden side bourgeoisiet i byerne
og storbønderne på landet. Den socialistiske omdannelse af Kinas
økonomi ledsages af en skærpet klassekamp.
Vejene til Kinas socialistiske industrialisering. I løbet af gen
rejsningsperioden blev der opnået store resultater ved udviklingen
af Kinas økonomi. Allerede i 1952 var produktionen i de vigtigste
brancher af industrien og landbruget på et højere niveau end
nogen sinde før. De socialistiske bedriftsformers relative andel
er steget, og deres førende rolle i hele folkehusholdningen er styr
ket. Den resultatrige vækst i landbruget, stigningen i bondemasser
nes indtægter og købeevne skaber et stort indre marked. Millioner
af bønder efterspørger industrivarer: landbrugsredskaber, tekstil
varer, produkter fra læderindustrien og andre industribrancher.
Landbruget, som er i stadig udvikling, forsyner i større og større
omfang industrien og byerne med råstoffer og levnedsmidler.
Vareomsætningen udfolder sig, finanssystemet og pengeomsætnin
gen konsolideres. Fra begyndelsen af 1953 er Kinas økonomi gået
over fra genopbygning af økonomien til socialistisk rekonstruk
tion af den.
Under hensyntagen til de økonomiske formationer og klasser i
overgangsperiodens økonomi, i erkendelse og bevidst anvendelse
af de økonomiske love for samfundets udvikling har Kinas kom
munistiske parti fastlagt partiets generallinie for hele overgangs
perioden. I 1953 udtalte Мао Tse-tung: »Partiets generallinie og
centrale opgaver i denne overgangsperiode består i gennem tem
melig lang tid gradvis at gennemføre en socialistisk industrialise
ring af landet, gradvis al virkeliggøre de socialistiske omdannelser
af landbruget, hjemmeindustrien, den private handel og industri.
Denne generallinie er et fyrtårn, der vejleder alt vort arbejde. At
ville udføre noget som helst arbejde uden denne linie for øje vil

sige al begå en fejl, en afvigelse til højre eller en afvigelse til
venstre.г1) Del folkedemokratiske system i Kina gor det muligt
at afskaffe udbytning og fattigdom og opbygge det socialistiske
samfund.
Gennemførelsen af denne generallinie, der er lagt af det kom
munistiske parti og folkeregeringen, er påbegyndt med den første
femårsplan for udviklingen af Kinas folke hus holdning (1953—57).
Den økonomiske hovedopgave under den første femårsplan er ud
viklingen af sværindustrien og skabelsen af en basis for landets
industrialisering. Femårsplanen fastlægger den fortsatte stigning i
transporten, letindustrien og landbruget og handelens udvidelse.
En særlig plads i planen indtager udviklingen af kooperationen i
landbruget og hjemmeindustrien. Den første femårsplan sikrer, at
det fortrinsvis er de socialistiske bedriftsformer, der bliver ud
viklet.
I udviklingen af Kinas økonomi hen imod socialismen har lan
dets industrialisering fremragende og afgørende betydning.
Som allerede nævnt havde den kinesiske industri før revolutionen en kolo
nial eller halvkolonial karakter. Størstedelen var letindustri, hovedsagelig bom
uldsindustri, der fortrinsvis var koncentreret i Shanghai — et centrum for
den udenlandske kapitals herredømme. I de fleste byer og områder var der
enten ingen eller en meget svagt udviklet industri. Sværindustriens virksom
heder bestod hovedsagelig af reparationsværksteder (reparationsværfter og
jernbaneværksteder), der tilhorte den udenlandske kapital, og endvidere af
dårligt udstyrede miner og fabrikker, der leverede råstoffer og halvfabrikata
til de imperialistiske stater. Metallurgien var overordentlig svagt udviklet, en
egentlig maskinbygningsindustri fandtes ikke.

Den socialistiske industrialisering af Kina har som opgave at
forvandle el økonomisk efterblevet, i forliden halvfeudalt og halv
kolonialt landbrugsland til en stærk socialistisk industrimagt.
Trods uhyre vanskeligheder (teknisk efterblevenhed, mangel på
kvalificerede induslrikadrer og på udforskning af naturrigdomme
o. s. v.) har Kina gunstige betingelser og uhyre muligheder for at
løse denne historiske opgave.
Med en befolkning på 600 millioner mennesker råder Kina over
uhyre menneskereserver. Den kinesiske arbejderklasse med det
kommunistiske parti i spidsen leder den økonomiske og kulturelle
opbygning. Som samfundets førende klasse er den et forbillede på
uselvisk arbejde, organiseret og disciplineret optræden og sam
mensvejser derigennem de arbejdende massers bredeste lag i kam’) Se »Pravda«, 22. juni 1954.

pen for socialismen. Et venskabeligt forbund mellem arbejderne
og bønderne landet over er skabt og befæstet, arbejdet med landets
industrialisering understøttes aktivt af hundreder af millioner
bønder.
Kina råder over meget store naturrigdomme til udvikling af alle
industrigrene og i første række sværindustrien. Kinas industri
alisering gennemføres ved anlæg af virksomheder, der er udstyret
med den mest moderne teknik. Den kinesiske folkerepublik mod
tager fra Sovjetunionen og de europæiske folkedemokratier første
klasses teknisk udstyr og nyder godt af deres righoldige tekniske
erfaring, deres erfaringer med hensyn til at organisere arbejdet og
produktionen på socialistiske storvirksomheder.
Sovjetunionens regering hjælper Kina med at anlægge og rekonstruere 141
store industriobjekter: jern- og stålkombinater, virksomheder til fremstilling
af andre metaller, til kulbrydning og olieudvinding, maskinfabrikker, automo
bilfabrikker, traktorfabrikker, elektricitetsværker o. s. v.

Det kommunistiske parti og den kinesiske folkeregering gen
nemfører i sin økonomiske politik konsekvent en planmæssig,
systematisk og hurtig udvikling af sværindustrien: minedriften,
metallurgien, maskinindustrien, kulbrydningen, den kemiske og
elektriske industri. Foruden rekonstruktion og udvidelse af gamle
fabrikker, værker, miner og gruber foretages vældige investerin
ger i anlæg af nye sværindustrielle virksomheder.
Landets industrialisering betvder en fortrinsvis stigning i frem
stillingen af produktionsmidler, hvilket er en nødvendig betingelse
for en forøget fremstilling af forbrugsmidler. Svarende til denne
linie var sværindustriens relative andel af den samlede industri
produktions værdi allerede i 195
*2
nået op på 43.8 pct. mod 32,5
pct. i 1949. I 1953 påbegyndtes og fortsattes opførelsen af 173 store
industriobjekter. Når opbygningen af disse virksomheder er af
sluttet, vil industriens produktionskapacitet vokse betydeligt. Kina
vil have sin egen sværindustri, som udgør basis for landets indu
strialisering.
En betydelig udvikling finder sted i maskinindustrien. I 1933 udgjorde
maskinbygning kun 1 pct. af Kinas storindustri. De fleste maskinfabrikker
beskæftigede sig fortrinsvis med reparation og montage af maskiner og værk
tøjsmaskiner, hvis enkelte dele eksporteredes til Kina fra imperialistiske
lande.
I de senere år har der fundet en hurtig udvikling sted i Kinas maskin
industri. Sætter man værdien af den samlede produktion i statens maskinbygningsvirksomheder lig 100 i 1949, var værdien i 1950 282, i 1951 473,

i 1952 776 og i 1953 1273, d. v. s. at maskinindustriens produktion på fire år
er blevet 13 gange så stor udtrykt i værdi.
Følgende fabrikker er blevet bygget og taget i brug: en fabrik til frem
stilling af sømløse ror, et stål-valseværk og to højovne i Anshans jern- og
stål-kombinat, i Haitshou i Fuchin er der skabt enorme åbne kulbrud.

Det karakteristiske træk ved den socialistiske industrialisering
er, at statsindustrien vokser hurtigst. I lohet af den første fem
årsplan vil den samlede værdi af den kinesiske industriproduktion
vokse til henved det dobbelte i sammenligning med 1952, d. v. s.,
at den gennemsnitlige årlige tilvækst er 15 pct., medens den stats
lige industriproduktions samlede værdi, inklusive den lokale stats
industri, vil vokse til 250 pct., d. v. s., at den gennemsnitlige år
lige tilvækst er ca. 20 pct.
Den hurtige udvikling af industrien kræver en betydelig akku
mulation. Midlerne til disse formål stammer først og fremmest fra
akkumulationen i økonomiens statssektor, fra indtægter i inden
rigs- og udenrigshandelen, dernæst fra skatter på de kapitalisti
ske virksomheder og også fra skatter, der indgår fra befolkningen.
Størstedelen af de midler, der anvendes til udvikling af folke
husholdningen. tilhører staten og placeres i den socialistiske sektor
af økonomien, den kapitalistiske sektor derimod råder over be
tydeligt mindre investeringer. Derfor vil den statslige sektor vokse
hurtigere både absolut og relativt, medens den kapitalistiske øko
nomis andel vil mindskes.
En af hovedbetingelserne for en resultatrig udvikling af Kinas
folkehusholdning er stigningen i arbejdernes og bøndernes arbejdsproduktivitet. Blandt statsvirksomhedernes arbejdere udfol
des der arbejdskappestrid for at forøge produktionen, forbedre
produkternes kvalitet, spare råstoffer og udnytte det tekniske
udstyr bedre. Produktionens foregangsmænd bliver opmuntret
materielt. Der findes tusinder af arbejdets helte, som har fået ud
mærkelser af regeringen.
Den gradvise socialistiske omdannelse af landbruget. For tiden
er det lille bondebrug grundlag for landbruget. Udnyttelsen af de
produktionsmuligheder, der findes i dette brug, og som endnu
ikke er udtomt, er en nødvendig betingelse for en yderligere for
øgelse af landbrugsproduktionen. De revolutionære omdannelser
på landet i Kina har øvet en væsentlig indflydelse på udviklingen
af landbrugets produktivkræfter og på bondemassernes stilling.
For første gang i landets historie gennemføres statsomfattende
foranstaltninger, der tilsigter en betydelig udvikling af land
brugsproduktionen. Regeringen støtter trængende bønder med

såsæd og kredit. Der er iværksat skadedyrsbekæmpelse i land
bruget. Ligeledes udbredes kendskabet til moderne dyrknings
metoder. Med deltagelse af bøndernes brede masser gennemforer
Kinas folkeregering overrislings- og afvandingsarbejder, der er
meget betydningsfulde for landets vigtigste landbrugsområder,
og som beskytter millioner af bonder mod oversvømmelser.
Et eksempel på de kolossale vandbygningsarbojder er anlæggene i flod
systemet Hoangho, hvor to millioner mennesker arbejdede gennem tre år.
77 floder med en samlet længde af 3000 km er blevet renset eller flodlejet
flyttet, og der er blevet bygget 104 sluser. Alene en dæmning i Iloanghos
nedre lob frelser 20 millioner bonder fra oversvømmelse. Ifølge ufuldstændige
oplysninger har bønderne fra 1950 til 1953 bygget mere end 6 millioner små
overrislingskanaler, damme og vandreservoirer; der er udgravet mere end
800.000 bronde og genopbygget og nyopført 250 store overrislingsanlæg. Tak
ket være dette arbejde blev det samlede areal overrislet jord forøget med
50 millioner mu (1 mu = 0,06 ha).
I begyndelsen af maj 1954 afsluttedes bygningen af det største kinesiske
vandreservoir ved Guanting ved floden Jundinghos øvre løb (Nordkina), der
forhindrer oversvømmelser i Peking- og Tientsinområderne.
I 1952 var landbrugsproduktionen fuldstændigt genoprettet, og landbrugs
produktionen nåede sit højeste niveau i Kinas historie, betydeligt over det
højeste førkrigsniveau. Bruttokornhøsten var i 1952 145 pct. og bomulds
høsten ca. 300 pct. i forhold til 1949. Den første femårsplan forudser en for
øgelse af kornproduktionen med 30 pct. i forhold til 1952. Man tilsigter i løbet
af fo femårsplaner eller over lidt længere tid at forøge kornhosten til 275 300
millioner tons, det vil sige 70 pct. over 1952-niveauet og i gennemsnit 500 kg
korn pr. indbygger om året.

Trods de betydelige resultater, der er opnået ved udviklingen
af det kinesiske landbrug, er det lille bondebrug, der er baseret
på de arbejdende bonders privatejendom af produktionsmidler
ne, ikke i stand til at tilfredsstille folkets, især den hurtigt vok
sende bybefolknings, stadig voksende behov for levnedsmidler,
og ej heller industriens behov for landbrugsråstoffer. Med det
lille bondebrug som basis er det umuligt at fjerne differentierin
gen af bøndernes brede masser og forbedre deres stilling af
gørende.
I kraft af den folkedemokratiske revolutions sejr kan det ki
nesiske landbrug betræde en ikke-kapitalistisk udviklingsvej,
hvor det gradvis gennemgår en socialistisk omdannelse. Det kom
munistiske parti og Kinas folkeregering, som har forkastet den
kapitalistiske udviklingsvej, har udarbejdet og gennemfører en
plan for bøndernes frivillige overgang fra det lille privatejede
bondebrug til det store kollektive socialistiske landbrug.
I en beslutning, truffet af Kinas kommunistiske partis central

komité, »Om udvikling af landbrugets produktionskooperation«
(16. december 1953) hedder det:
»For yderligere at udvikle produktiv kræfterne i landbruget
har partiet opstillet følgende centrale opgaver for sit arbejde
på landet: ved anvendelse af former og metoder, som er forståe
lige og antagelige for bønderne, at opdrage bondemasserne og
fremme deres gradvise sammenslutning og organisation, gradvis
at gennemføre socialistiske omdannelser i landbruget, således at
landbruget gar bort fra efterblevne individuelle brug med lille
vareproduktion og forvandles til fremskredne, ydedygtige ko
operative brug, saledes at misforholdet mellem industriens og
landbrugets udvikling gradvis fjernes og bønderne får mulighed
for gradvis at komme ud af fattigdommen og skabe sig en vel
havende og lykkelig tilværelse.«1)
I Kina findes følgende former for kooperative bondesammen
slutninger, der er indbyrdes forskellige, først og fremmest ved det
omfang, hvori de vigtigste produktionsmidler er blevet fælles.
I)er sker en stadig bredere udvikling af bøndernes sammen
slutning i omsætningssfæren i form af indkøbs- og salgsforeninger
og kooperative, lånekasser. Disse forskellige former for koopera
tion hjælper bønderne til gradvis at befri sig for udbytningen fra
handelsfolks og ågerkarles side. De hjælper bønderne ved salg af
levnedsmidler og rastoffer til staten, ved landsbyens forsyning med
produktionsmidler og forbrugsgoder, ved ydelse af lavtforrentede
kreditter til bønderne og ved udbygning af sparekassenettet. De
støtter den kooperative sammenslutning af bondebrugene, d. v. s.
oprettelsen af grupper for gensidig hjælp og produktionskoopera
tiver i landbruget.
De midlertidige grupper for gensidig hjælp oprettes for i fælles
skab at gennemføre bestemte landbrugsarbejder på enkeltbønder
nes brug, hvor jorden og produktionsredskaberne stadig er privat
ejendom. De faste grupper for gensidig hjælp udfører ved kollek
tivt arbejde de vigtigste landbrugsarbejder på enkeltbøndernes
brug. Mange faste grupper forener ikke blot bøndernes arbejde i
landbruget, men også i bierhvervene. I disse grupper gennem
føres en vis arbejdsdeling og specialisering. Nogle af grupperne
opretter fælles fonds. Samtidig med at de faste grupper udgør en
højere form end de midlertidige grupper, bevarer de privatejet af
jorden og produktionsmidlerne. Landbrugets produktionskooperativer forudsætter, at jorden er slået sammen på andelsbasis, at
i) Se »People's China« nr. 8, 1954.

bøndernes produktionsmidler bliver fælleseje, at driften bliver
fælles på basis af kollektivt arbejde, og at der oprettes relativt
store fælles fonds. Indtægterne i disse kooperativer fordeles efter
størrelsen af den indskudte jordlod og efter det arbejde, der er
præsteret i fællesdriften. Den højeste form for landbrugskoopera
tion er et produktionskooperativ af samme type som landbrugs
artelet i USSR, der er baseret på fælleseje af produktionsmidlerne,
herunder jorden, og kollektivt arbejde. 1 sådanne produktions
kooperativer fordeles indtægterne udelukkende efter normaldage.
En uadskillelig bestanddel af de socialistiske omdannelser i
overgangsperioden er den kooperative sammenslutning af den
lille individuelle hjemmeindustris produktion. Kinas folkeregering
leder udviklingen af den lille hjemmeindustri ind på socialistiske
baner og organiserer dens udøvere i forskellige former for arteler
under håndværks- og hjemmeindustrikooperation (produktions 
grupper i hjemmeindustrien, indkøbs- og salgsarteler under hånd
værkskooperationen, håndværks- og hjemmeindustrikooperativer).
Som allerede nævnt er det de laveste og simpleste former for
kooperation, der er den overvejende form for produktionsmæssig
kooperativ sammenslutning af bondebrugene i den nuværende
etape af det kinesiske landbrugs socialistiske omdannelse, nemlig
midlertidige og faste grupper for gensidig hjælp. Men også disse
lavere former for kooperation har takket været bøndernes fælles,
kollektive arbejde store fordele frem for enkeltbondens individu
elle arbejde. De gensidige hjælpegrupper forbereder enkeltbønder
ne på at gå over til landbrugets produktionskooperativer, der er
baseret på fælleseje af produktionsmidlerne og kollektivt arbejde.
Landbrugets produktionskooperativer gør det muligt at anvende
moderne teknik og dyrkningsmetoder, indføre en rationel arbejds
deling, organisere planlægning i landbruget og — ved at fordele
indtægterne efter arbejdsydelse —• sikre bøndernes personlige ma
terielle interesse i at højne arbejdsproduktiviteten.
Ved sammenslutningen af bondebrug til kooperativer har sta
tens socialistiske landbrugsvirksomheder stor betydning. De første
maskin- og traktorstationer og mange maskinudlejnings- og ager
brugsstationer er allerede oprettet. I 1954 fandtes 59 mekaniserede
statsbrug og mere end 2000 statsbrug under distrikterne og kred
sene. Statens landbrugsvirksomheder yder bønderne effektiv hjælp
og viser dem i praksis fortrinene ved det store mekaniserede brug.
De oprettede kooperativer har endnu ikke for det store flertals vedkom
mende nogen materiel basis for maskinel produktion. I det nordøstlige Kina
dyrker således kun 2 pct. af de bestående produktionskooperativer deres jord

med maskiner, stillet til rådighed af de furste maskin- og traktorstationer.
De øvrige kooperativer dyrker jorden ved manuelt arbejde og ved hjælp af
kvæg, idet de anvender gamle landbrugsredskaber eller redskaber af en for
bedret type. Men selv i disse primitive kooperativer lå høstudbyttet soin
følge af en simpel samling af bøndernes produktionsmidler og det kollektive
arbejde 15 -20 pct., ja, i nogle endog 30 pct. højere end i enkeltbondebrugene.
Landbrugets produktionskooperativer bygger og reparerer små overrislings
anlæg, forvandler tørre jorder til overrislede marker, gennemfører en om
hyggelig behandling af jorden og anvender gødning for at forøge jordens
frugtbarhed, bekæmper planteavlens skadedyr, udvikler det fælles husdyr
brug og forhøjer dets ydeevne.

Overgangen fra de lavere til de højere former for kooperative
sammmenslutninger foregår gradvis under hensyntagen til de for
skellige betingelser i hvert områdes økonomiske, politiske og kul
turelle udvikling, idet frivillighedsprincippet på det strengeste
overholdes. Det kommunistiske parti og Kinas folkeregering fører
en energisk kamp hade mod tendensen til at lade den kooperative
sammenslutning af bondebrugene passe sig selv og mod tendensen
til overdrevent hastværk under overgangen til højere former for
kooperative sammenslutninger, uden at de hertil nødvendige be
tingelser af materiel og politisk art er blevet forberedt.
Forøgelsen af det kinesiske folks materielle og kulturelle
velstand. Den socialistiske opbygning i Den kinesiske folkerepu
blik er ledsaget af forbedrede arbejdsforhold for arbejderne og
en højnelse af deres leveniveau. I de statslige og private virksom
heder er arbejdsdagen begrænset til 8—10 timer (i stedet for den
tidligere 14—16 timers arbejdsdag) og der er indført kollektive
overenskomster mellem virksomheder og arbejdere. Arbejdernes
og funktionærernes løn på de statslige og private virksomheder
fastsættes på samme niveau for tilsvarende kategorier af arbej
dere. I hele landet er oprettet og virker fagorganisationer, der om
fatter flertallet af arbejdere og funktionærer. I 1951 er der indført
socialforsikring for arbejdere og funktionærer.
Det kinesiske folk har allerede opnået store resultater i den kul
turelle opbygning. Arbejderne og bønderne havde tidligere ikke
adgang til grundskolerne, for slet ikke at tale om middelskolerne
og de højere læreanstalter. Ca. 90 pct. af befolkningen var før
revolutionen analfabeter. I den kinesiske folkerepublik er uddan
nelse blevet tilgængelig for de arbejdende masser.
Forbedringen nf det kinesiske folks materielle stilling viser sig i en betyde
lig stigning i befolkningens købeevne; alene i 1953 voksede den med 20 pct.
1 forhold til 1950 udgjorde den samlede indenlandske handel (målt i sam
menlignelige priser) i 1951 130 pct. og i 1952 ca. 170 pct. I 1952 var real

lønnen for nrbejderne i statens industrivirksomheder 75 pel. hojere end
i 1949.
I de år, republikken bar eksisteret, er elevtallet mere end fordoblet. I 1953
fik 55 millioner born undervisning i grundskolen, hvilket er næsten 140 pct.
flere end det største antal elever i grundskolerne før Kinas befrielse. I middel
skolerne undervistes i 1953 3,6 millioner og i de højere læreanstalter mere
end 220.000 studenter. I vinterskolerne, der arbejder for at udrydde analfa
betismen, undervistes i 1952 ca. 50 millioner bønder.

Revolutionen har fundamentalt ændret kvindernes stilling i
Kina. For lige arbejde får de det samme arbejdsvederlag som
mændene. Ved gennemførelsen af omdannelserne i landbruget får
bondekvinderne jord tildelt i samme omfang som mænd. Der gøres
meget for at beskytte moder og barn. Kvinderne nyder fulde poli
tiske rettigheder på lige fod med mændene og tager aktiv del i lan
dets økonomiske, samfundsmæssige og politiske liv.
I)en folkedemokratiske revolutions sejr har befriet det kinesiske
folk for national trældom, den har skabt betingelser for alle na
tionaliteters økonomiske og kulturelle opsving i det frie Kina på
grundlag af fuldstændig ligeberettigelse.
Revolutionens sejr i Kina har verdensomfattende betydning.
Særlig stor er dens betydning for de koloniale og halvkoloniale
lande, der politisk og økonomisk er i en lignende situation som
Kina før folkerevolutionens sejr. Deres udvikling forløber ad den
samme kampens vej som den, det kinesiske folk har vandret.

SAMMENFATNING
/. Den kinesiske folkerepublik, som blev til ved revolutio
nens sejr, er en folkedemokratisk stat, der ledes af arbejder
klassen, og som er baseret på forbundet mellem arbejderne og
bønderne. Den kinesiske revolution begyndte som en borger
lig-demokratisk revolution og voksede under sin udvikling
over i en socialistisk revolution. Hermed er Kina trådt ind i
overgangsperioden til socialismen.
2. Den folkedemokratiske stat har gennemført fundamen
tale samfundsøkonomiske omdannelser. De revolutionære
omdannelser i landbruget har medført, at godsejernes jord og
andre produktionsmidler er blevet konfiskeret uden erstat
ning og fordelt som privatejendom mellem bønderne efter
antallet af familiemedlemmer. Samtidig har den folkedemo
kratiske stat gennemfort socialistiske omdannelser. Det over

vejende flertal af sværindustriens virksomheder, en del af
letindustrien, storbankerne, de vigtigste transportmidler,
størstedelen af engroshandelen og næsten hele udenrigshan
delen er overgået i folkestatens hænder efter en ekspropria
tion af det store komprador-bourgeoisi og den udenlandske
kapital. På denne måde er der opstået en socialistisk stats
sektor i folkehusholdningen.
3. Efter folkerevolutionens sejr findes der i Kinas økonomi
følgende former for ejendom: statsejendom, kooperativ ejen
dom, bøndernes og håndværkernes lille privatejendom og
kapitalistisk ejendom. De grundlæggende økonomiske forma
tioner er: den socialistiske formation, den lille vareproduktion
og den kapitalistiske formation. Den statslige socialistiske
økonomi er den ledende økonomiske kraft i landet og det ma
terielle grundlag for gennemførelsen af de socialistiske om
dannelser, der iværksættes af staten. I Kinas industri og han
del spiller privatkapitalen, der kontrolleres af staten og ud
nyttes af den folkedemokratiske statsmagt til at forøge pro
duktionen af industrivarer, en betydelig rolle. I den forbin
delse har statskapitalismen fået relativ stor udbredelse.
4. Hovedklasserne i nutidens Kina er arbejderklassen og
bønderne. Klassekampen foregår mellem arbejderklassen, der
er i forbund med hovedmassen af bønderne, på den ene side,
og bourgeoisiet i byerne og storbønderne på landet på den
anden side, mellem folkehusholdningens socialistiske og kapi
talistiske elementer.
5. Den folkedemokratiske stat gennemfører landets indu
strialisering og den gradvise, socialistiske omdannelse af land
bruget og skaber på denne måde betingelserne for at afskaffe
menneskets udbytning af mennesket og for at opbygge det
socialistiske samfund.

42. KAPITEL

Det økonomiske samarbejde mellem den
socialistiske lejrs lande
Det demokratiske verdensmarkeds opståen og styrkelse. Som
allerede nævnt spaltedes det samlede verdensmarked efter den

anden verdenskrig som følge af, at en række lande i Europa og
Asien skilte sig ud af det kapitalistiske system. De lande, der skilte
sig ud af det kapitalistiske verdenssystem, og som sammen med
Sovjetunionen dannede den socialistiske lejr, har forbundet sig
økonomisk og skabt et intimt indbyrdes samarbejde. Parallelt med
det kapitalistiske verdensmarked er der opstået et nyt demokratisk
verdensmarked.
Følgende lande deltager i øjeblikket i dette markedssamarbejde: Sovjet
unionen, Den kinesiske folkerepublik, Polen, Tjekoslovakiet, Ungarn, Rumæ
nien, Bulgarien, Albanien, Den tyske demokratiske republik, Den mongolske
folkerepublik og Den koreanske folkedemokratiske republik. På disse staters
territorier, der omfatter % af jordkloden, lever mere end % af hele menne
skeheden.

De mellem- og sydøsteuropæiske lande, der skilte sig ud af det
kapitalistiske system, begyndte umiddelbart efter oprettelsen af
folkedemokratiet at knytte snævre økonomiske forbindelser med
Sovjetunionen og organisere et indbyrdes samarbejde. Disse for
bindelser, der hviler pa principperne om broderlig gensidig bi
stand, har haft enorm betydning for den hurtige genopbygning
af de folkedemokratiske staters økonomi og ved løsningen af andre
uopsættelige økonomiske opgaver i efterkrigsperioden. Efter
grundlæggelsen af Den kinesiske folkerepublik i 1949 forøgedes
den socialistiske lejr med en stormagt, hvis befolkning tæller 600
millioner.
Da de folkedemokratiske lande gik over til perspektivplaner for
folkehusholdningen med henblik på skabelsen af socialismens
grundlag, trådte det økonomiske samarbejde mellem landene i
den socialistiske lejr ind i en ny etape. Denne etape karakteriseres
ved en overgang til langfristede økonomiske traktater og overens
komster om gensidige vareleverancer. Sådanne traktater og over
enskomster sikrer over en lang periode hvert land leverancer af
bestemte maskiner, teknisk udstyr, råstoffer og andre varer, der
er nødvendige for at opfylde planerne for folkehusholdningen.
Samtidig garanterer de langfristede overenskomster hvert land
afsætning af dets produkter pa det udenlandske marked. De be
stående stabile og varige økonomiske forbindelser åbner et klart
perspektiv for økonomiens fortsatte udvikling og er en af de vig
tigste betingelser for en planmæssig socialistisk opbygning i de
folkedemokratiske lande.
Erfaringen fra den socialistiske lejrs økonomiske samarbejde
viser, at selv de mest udviklede kapitalistiske lande ikke ville
være i stand til at yde en så effektiv og teknisk kvalificeret bistand

til de folkedemokratiske lande, som Sovjetunionen yder dem, og
som de yder hinanden.
For at fremme det planmæssige økonomiske samarbejde mel
lem landene i den socialistiske lejr oprettedes i 1949 rddet for gen
sidig økonomisk bistand, der bygger på alle deltagerstaters fulde
ligeberettigelse. Radet for gensidig økonomisk bistand foranstalter
udveksling af økonomiske og tekniske erfaringer, yder gensidig
hjælp med råstoffer, levnedsmidler, maskiner og teknisk udstyr
og iværksætter en planmæssig afpasning og koordination af den
økonomiske udvikling i den socialistiske lejrs stater på grundlag af
en rationel arbejdsdeling mellem dem. Dette svarer fuldt ud til
ønskerne om hurtigst mulig udvikling af produktivkræfterne i
hvert enkelt land og i den socialistiske lejr som helhed.
Det gensidige samarbejde mellem de folkedemokratiske lande
udvikler sig hurtigt og udvides, efterhånden som folkehusholdnin
gen i disse lande vokser. Det demokratiske verdensmarked råder
over ressourcer, som gør del muligt for hvert land at få, hvad der
er nødvendigt for dets økonomiske udvikling, inden for dette
markeds rammer.
Den stadige vækst og styrkelse af det verdensmarked, som lan
dene i den socialistiske lejr udgør, er et uigendriveligt bevis på
dets historisk progressive karakter, på dets afgørende fortrin frem
for det kapitalistiske verdensmarked.
En omfattende udvikling af det økonomiske samarbejde mellem
landene i den socialistiske lejr udelukker på ingen måde en udbyg
ning af deres handelsforbindelser med landene i den kapitalistiske
del af verden, men skaber tværtimod gunstige forudsætninger og
betingelser for en sådan udbygning. Landene i den socialistiske
lejr bestræber sig på at udvikle handelsforbindelser med den kapi
talistiske lejrs lande på grundlag af ligeberettigelse, gensidig fordel
og streng overholdelse af indgåede forpligtelser ud fra den betragt
ning, at forskelle i samfundsøkonomiske systemer ikke må være
nogen hindring for en udvikling af gensidigt fordelagtige handels
forhold og andre økonomiske forbindelser. Den amerikanske im
perialismes politik, der tilsigter at afbryde de kapitalistiske landes
handel med Sovjetunionen og de folkedemokratiske stater, afsløres
mere og mere af praksis og lider skibbrud. Imperialismens aggres
sive kræfter er ikke i stand til at forstyrre eller standse den
økonomiske fremgang hos de folk, der for stedse har brudt med
det kapitalistiske system. Ikke blot blandt den arbejdende befolk
nings brede masser, men også blandt forretningsfolk i de kapita
listiske lande vokser bestræbelserne for at normalisere og udvide

handelen med landene i den socialistiske lejr, særlig under indtryk
af de stigende afsætningsvanskeligheder på det kapitalistiske ver
densmarked.
Landene i den socialistiske lejr udnytter handelsforbindelserne
med de kapitalistiske lande som en af flere faktorer, der betinger
en fortsat fremgang i deres økonomi og stigning i befolkningens
leveniveau. Udviklingen af handelsforbindelser mellem staterne i
begge lejre har endnu større betydning for det kapitalistiske sy
stems lande, især i betragtning af den tiltagende indsnævring af
det kapitalistiske verdensmarked. Oprettelsen af normale inter
nationale økonomiske forbindelser mellem landene i de to lejre
tjener fredens sag, svækker den internationale spænding og mod
virker krigsmagernes planer.
Karakteren af de økonomiske forbindelser mellem landene i
den socialistiske lejr. Den socialistiske lejrs lande er forskellige
med hensyn til økonomisk og teknisk udviklingsniveau. De ind
byrdes forbindelser mellem disse lande bestemmes imidlertid af
den betydningsfulde og afgørende kendsgerning, at de alle følger
socialismens og kommunismens vej. I folkedemokratiernes øko
nomi indtager de socialistiske bedriftsformer den forende plads.
1 de indbyrdes forbindelser mellem landene i den socialistiske lejr
har kapitalismens økonomiske love, som er udtryk for menneskets
udbytning af mennesket, konkurrence og produktionsanarki, der
for mistet deres kraft. I denne lejr baseres forholdene mellem sta
terne på socialismens økonomiske love og afspejler disse loves
krav. Det økonomiske samarbejde mellem den socialistiske lejrs
lande repræsenterer en ny type internationale forbindelser, som
historien ikke kender noget sidestykke til.
I overensstemmelse med socialismens økonomiske grundlov er
de økonomiske forbindelser mellem deltagerlandene i det demo
kratiske verdensmarked underordnet et fælles mål: den mest fuld
stændige tilfredsstillelse af den arbejdende befolknings stadig
voksende behov ved en uophørlig stigning og fuldkommengørelse
af den socialistiske produktion på basis af den højeste teknik. Der
for findes der ikke og kan der ikke i denne lejr findes økonomisk
ekspansionspolitik, skæve bytteforhold, konkurrencekamp og stær
kere staters udbytning og undertrykkelse af svagere. Forbindel
serne mellem landene i denne lejr karakteriseres ved kammeratligt
samarbejde og gensidig bistand.
Et særdeles vigtigt særkende for den socialistiske lejr er. at alle
økonomiske forbindelser mellem deltagerlandene har plankarak
ter. I overensstemmelse med loven om folkehusholdningens plan-

mæssige, proportionelle udvikling udvikler det økonomiske sam
arbejde mellem landene i den socialistiske lejr sig på grundlag af
en gensidig koordination af planerne for folkehusholdningen. Pla
nerne for økonomisk samarbejde tages i betragtning under ud
formningen af statsplanerne for folkehusholdningens udvikling i
Sovjetunionen og de folkedemokratiske lande. Heri ligger det de
mokratiske verdensmarkeds fortrin frem for det kapitalistiske
verdensmarked, der mere og mere underkastes hyppige og dybt
gående kriser som følge af den voksende forarmelse af masserne,
indskrænkningen af det område, hvor de kapitalistiske hoved
lande kan sætte deres kræfter ind på udnyttelsen af verdens res
sourcer, og de stadig dybere modsigelser i nutidens kapitalistiske
økonomi. Støttet til egne ressourcer og gensidig broderlig bistand
præsterer landene i den socialistiske lejr en uafbrudt fremgang i
folkehusholdningen og en systematisk stigning i de arbejdende
massers materielle velstand. Dette igen skaber en stabil basis for
det demokratiske verdensmarkeds uafladelige udvidelse og bevir
ker, at dette marked ikke kender de afsætningsvanskeligheder,
som er karakteristiske for det kapitalistiske verdensmarked.
Den planmæssige udvikling af økonomien i landene i den socia
listiske lejr gør det muligt at udnytte de eksisterende ressourcer
på den mest hensigtsmæssige made med det formål at opnå den
hurtigste udvikling af produktivkræfterne og en uafladelig frem
gang i økonomien og folkets velstand. Landene i den socialistiske
lejr er interesseret i en alsidig udvikling af produktivkræfterne i
hvert enkelt land, da en sådan udvikling forøger denne lejrs øko
nomiske styrke som helhed. Dette skaber overordentlig gunstige
betingelser for en udvidelse og styrkelse af det økonomiske sam
arbejde mellem denne lejrs stater.
Udviklingen og styrkelsen af det økonomiske samarbejde mel
lem landene i den socialistiske lejr sker på grundlag af en ny,
socialistisk, international arbejdsdeling, der adskiller sig funda
mentalt fra den internationale arbejdsdeling i det kapitalistiske
økonomiske verdenssystem.
Til forskel fra kapitalismen opbygges arbejdsdelingen mellem
den socialistiske lejrs lande ikke ved tvang og magt, men beror
på et samarbejde mellem ligeberettigede stater.
Arbejdsdelingen mellem landene i den socialistiske lejr tager
hensyn til hvert lands muligheder og fører til fælles fremgang.
Hvert land reserverer en del af sine ressourcer lil tilfredsstillelse
af de øvrige landes behov og støtter sig for sit eget vedkommende
på de andre landes venskabelige bistand. En rationel arbejdsdeling

mellem landene i den socialistiske lejr bidrager til en alsidig ud
vikling af deres produktivkrætter og gør det muligt for hvert land
planmæssigt at mobilisere ikke blot sine egne ressourcer, men også
ressourcerne i broderlandene til dette formål.
Ved den socialistiske arbejdsdeling bliver de enkelte lande sam
tidig i stand til at undgå parallelisme ved udviklingen af de vig
tigste industri- og landbrugsbrancher. Som ligeberettigede økono
miske enheder i den socialistiske lejrs fælles system supplerer
disse lande hinanden og får derved mulighed for at fremskynde
deres økonomiske udviklingstempo ved at spare store midler og
kræfter. Hvert land kan koncentrere sine kræfter og midler om
de brancher, som det har de gunstigste naturlige og økonomiske
betingelser for, de bedste produktionserfaringer og kadrer til at
udvikle. Derfor behøver de enkelte lande ikke at optage frem
stilling af produkter, hvis efterspørgsel kan dækkes ved levering
fra de øvrige lande. På denne måde opnås en omfattende specia
lisering og sanivirken i industriproduktionen og den mest hensigts
mæssige arbejdsdeling ved fremstillingen af levnedsmidler og rå
stoffer.
Denne specialisering og samvirken gennemføres ved en gensidig
koordination af anlægsvirksomheden og ved afslutning af lang
fristede flersidede og tosidede overenskomster om gensidig bistand
og samarbejde. Specialisering og samvirke har særlig stor betyd
ning i de vigtigste brancher af sværindustrien — maskinbygningen
og inetallurgien — hvor disse metoder åbner kolossale muligheder
for en betydelig sænkning af produktionens selvomkostninger. I
landbruget skaber indførelsen af den rette arbejdsdeling gunstige
betingelser for den hurtigst mulige fremgang i alle produktions
grene ved en forøgelse af arbejdsproduktiviteten og en rationel
udnyttelse af landbrugsjorden.
Udvidelsen af den socialistiske arbejdsdeling bidrager til yder
ligere udvikling af det demokratiske verdensmarked.
Medens det under kapitalismen er umuligt at løse modsigelsen
mellem på den ene side den objektivt progressive tendens til øko
nomisk tilnærmelse og samling mellem de enkelte lande og på
den anden side de imperialistiske metoder, som de kapitalistisk ud
viklede stater benytter for at gennemføre denne samling, nemlig
finansiel knebling og kolonial undertrykkelse af de økonomisk
svage folk, så er denne modsigelse for første gang i historien af
skaffet i de gensidige forbindelser mellem landene i den socialisti
ske lejr.
De økonomiske forbindelser mellem de udviklede og de efter-

bievne lande i den kapitalistiske lejr beror pa herredomme og
underkastelse og afspejler først og fremmest magtforholdet mel
lem parterne. De imperialistiske stater, der pumper værdifulde
rastoffer ud af de svagt udviklede lande, af kolonierne og halv
kolonierne, vil forevige disses efterblevenhed og afhængighed som
landbrugs- og råstofvedhæng til undertrykkerlandenes økonomi.
De økonomiske forbindelser i den socialistiske lejr karakterise
res af, al landene yder hinanden bistand på alle felter, og at de
svagtudviklede lande drages op på de fremskredne landes niveau.
Den socialistiske internationale arbejdsdeling letter afskaffelsen
af den økonomiske efterblevenhed og økonomisk ensidige udvik
ling, som de folkedemokratiske lande har fået i arv fra kapitalis
men. Der skabes gunstige betingelser for deres industrialisering;
deres økonomiske selvstændighed og uafhængighed af den kapi
talistiske verden styrkes, økonomien udvikles hurtigere og befolk
ningens velstand stiger.
I den socialistiske lejr er forholdene mellem landene en legem
liggørelse af den proletariske internationalismes principper, af
den arbejdende befolknings internationale solidaritet. Disse gensidighedsforhold hviler på uegennyttig gensidig bistand, på agtelse
for den statslige suverænitet og de nationale interesser. Det broder
lige venskab og det intime samarbejde mellem landene i den
socialistiske lejr er en overordentlig vigtig kilde til denne lejrs
ubrydelige styrke og en afgørende betingelse for den resultatrige
socialistiske opbygning i disse lande.
Hovedformerne for økonomisk samarbejde mellem den socia
listiske lejrs lande. Hovedformerne for samarbejde mellem den
socialistiske lejrs lande er udenrigshandel, kredit у del ser, viden
skabelig og teknisk bistand og samarbejde ved uddannelsen af
kadrer.
Blandt disse former for økonomisk samarbejde har udenrigs
handelen grundlæggende betydning.
Udenrigshandelen mellem det demokratiske verdensmarkeds
lande bygger på helt andre principper end udenrigshandelen på
det kapitalistiske verdensmarked. I den kapitalistiske verden er
udenrigshandelen koncentreret i monopolernes hænder og skal
tjene til at fremtvinge maksimale profitter ved skæve bytteforhold
og andre metoder til udplyndring og knebling af efterblevne og
afhængige lande. I landene i den socialistiske lejr er udenrigshan
delen statsmonopol (USSR og de europæiske folkedemokratier)
eller drives under streng statskontrol (Den kinesiske folkerepu
blik) og bidrager til fælles fremgang, hurtigere økonomisk udvik-

ling af landene i denne lejr og forbedring af befolkningernes
leveniveau.
Hvert af deltagerlandene i det demokratiske verdensmarked af
sætter ved hjælp af udenrigshandelen en stadig voksende del af
sin folkehusholdnings produkter og får til gengæld flere og flere
materielle værdier: industrielt udstyr, råstoffer og andre varer,
der er nødvendige for den økonomiske udvikling. Hvert land ind
fører de varer, som det har brug for, og udfører de varer, der er
nødvendige for andre lande. Ingen af vareomsætningens deltager
lande påtvinger en anden part unødvendige varer, sådan som det
ofte praktiseres på det kapitalistiske marked.
Varepriserne på det demokratiske verdensmarked fastsættes
ved frivillig overenskomst mellem ligeberettigede parter, under
fuldstændig hensyntagen til de gensidige interesser, hvilket ude
lukker enhver diskrimination og skævhed i bytteforholdet. Disse
priser er stabile. De bliver fastsat for mindst et år, og for de fle
ste varers vedkommende forbliver priserne uforandrede over en
række år.
Den stadige udvikling af udenrigshandelen mellem landene i
den socialistiske lejr er det bedste bevis pa det demokratiske ver
densmarkeds udvikling og befæstelse.
I 1938 udgjorde USSR's samlede handel med Polen, Tjekoslovakiet, Ungarn,
Rumænien. Bulgarien og Albanien kun 1,5 pct. af USSR’s udenrigsomsætning,
medens handelen med disse lande i 1953 udgjorde 40 pct. af USSR's udenrigs
omsætning. I 1938 udgjorde USSR's handel med Kina 4 pct. af USSR's uden
rigsomsætning, medens den i 1953 udgjorde 18 pct.
Polens udenrigsomsætning var i 1952 6 gange så stor som i 1946, Tjekoslovakiets 3,5 gange, Ungarns 13 gange, Rumæniens 14,5 gange og Bulgariens
næsten 3 gange så stor. 1 Den tyske demokratiske republik blev udenrigsomsætningen 17,7 gange så stor som i 1947. I 1953 lå 70 pct. af Polens uden
rigsomsætning på den socialistiske lejrs lande, 80 pct. af Tjekoslovakiets, 85
pct. at Rumæniens, ca. 80 pct. af Ungarns, 88 pct. af Bulgariens, næsten 100
pct. af Albaniens og mere end 75 pct. af Den tyske demokratiske republiks.
Sovjetunionen, der råder over en højt udviklet sværindustri, især på maskinbvgningcns omrade, leverer store mængder forskelligt udstyr til de folke
demokratiske lande. 1 de sidste fem år (1948 53) er leverancerne af industri
udstyr og maskiner fra USSR til de folkedemokratiske lande blevet mere
end tidoblet.
Maskiner, industriudrustning og andre produktionsmidler indtager en frem
trædende plads også i udforslen fra andre lande i den socialistiske lejr. Tjeko
slovakiet eksporterer produkter fra maskinindustrien, metallurgien og den
kemiske industri, koks og skotøj. Polen leverer stenkul, koks, valseværks
produkter zink, rullende jernbanemateriel og levnedsmidler. Ungarn ekspor
terer metalskærende værktøjsmaskiner, turbiner transformatorer, kraner og
transportudstyr aluminium, bauxit og levnedsmidler. I Rumæniens eksport

spiller olie, olieprodukter og trævarer en stor rolle. Bulgarien udforer tobak,
bly- og zinkkoncentrater, cement og vin. Albanien leverer produkter fra mine
industrien, olie og tjæreprodukter. I)en tyske demokratiske republik ekspor
terer maskiner, elektroteknisk udstyr, kemiske produkter saml finmekaniske
apparater og optiske instrumenter. Den kinesiske folkerepublik udforer indu
stri- og landbrugsråstoffer og levnedsmidler.

En vigtig form for økonomisk samarbejde mellem landene i
den socialistiske lejr er kreditydelse. 1 den kapitalistiske verden er
kreditter et af de mest effektive midler, hvorved de imperialistiske
magters monopoler foretager en økonomisk udplyndring af de
svagt udviklede lande. Kreditydelsen er som regel knyttet sammen
med en forpligtelse til at anvende den opnåede kredit til indkøb
af varer i kreditorlandet. På denne made afsætter imperialisterne
deres overskydende varer af forbrugskarakter til debitorlandene
til høje monopolpriser. I socialismens lejr er kreditydelsen ikke
forbundet med privilegier af nogen art for kreditor. Kredit ydes
først og fremmest til indkøb af teknisk udstyr og maskiner, men
også til køb af varer, der ikke produceres i det pågældende land,
men som er nødvendige for dets folkehusholdning. De stater, der
har faet lan, afdrager disse lån og de forfaldne renter med varer af
det sædvanlige assortiment, der er karakteristisk for det pågæl
dende lands eksport, og til retfærdige priser.
Den 14. februar 1950 afsluttedes der en kreditaftale mellem Sovjetunionen
og Den kinesiske folkerepublik, hvorefter denne fik en kredit på 300 millioner
amerikanske dollars, der skal udnyttes over 5 år, regnet fra 1. januar 1950,
i lige store årlige kvoter. Kreditten anvendes fil betaling for leverancer fra
Sovjetunionen af teknisk udstyr og materialer, herunder udstyr til elektrici
tetsværker, metallurgiske værker og maskinfabrikker, udstyr til kul- og mine
raludvinding. jernbane- og andet transportudstyr, skinner og andre materia
ler, der er nødvendige for genopbygningen og udviklingen af den kinesiske
folkehusholdning. Denne kredit skal forrentes med 1 pct. p. a. og afdrages af
Kina over 10 år i lige store årlige rater.
På grundlag af langfristede kreditaftaler leverer Sovjetunionen i stort om
fang maskiner og udstyr til Polen, Bulgarien, Albanien og andre lande. Takket
være sovjetiske kreditter har Albanien erhvervet et komplet udstyr til hele
fabrikker og værker: et tekstilkombinat, en sukker- og cementfabrik, et olie
raffinaderi og andre virksomheder. Bulgarien har fået et komplet udstyr til
det kemiske Stalin-kombinat. Tjervenkov-varmekraftcentralen, en metallurgisk
fabrik, en bly- og zinkfabrik og en række andre virksomheder.

Af stor betydning for den økonomiske fremgang i den socialisti
ske lejrs lande er den tekniske og videnskabelige bistand. Denne
bistand antager meget forskellige former. Den består først og
fremmest i overdragelse af patenter, licenser og teknologisk do
kumentation med hensyn til de nyeste opfindelser og tekniske

forbedringer, gensidig udveksling af produktionstekniske erfarin
ger, fælles udvinding og udnyttelse af naturressourcer, fælles op
bygning af industrivirksomheder og gensidig specialistbistand.
Landene i den socialistiske lejr yder hinanden en omfattende
videnskabelig og teknisk hjælp på grundlag af intimt samarbejde
og gensidig bistand. Sovjetunionen hjælper de folkedemokratiske
lande med at bygge de allerstørste moderne virksomheder og hele
industribrancher. Som teknisk bistand forsyner Sovjetunionen in
dustrivirksomheder og kulturelle institutioner, der indrettes efter
sovjetiske projekter, med det nyeste og mest fuldkomne udstyr.
Sovjetunionen overdrager de øvrige lande i den socialistiske lejr
videnskabelige opfindelser, patenter og licenser på de nyeste pro
duktionstekniske fremskridt, og som vederlag betales kun de
faktiske udgifter ved projektering og udarbejdelse af den viden
skabelige dokumentation. Sovjetiske specialister — ingeniører og
teknikere — bistår de folkedemokratiske lande med efterforskning
og udvinding af mineralforekomster, med gennemførelse af kom
plicerede montage- og byggearbejder på en række store nyanlæg.
Til de største industrivirksomheder, der med bistand fra Sovjetunionen er
opfort eller er under opførelse i de europæiske folkedemokratier hører: auto
mobilfabrikken i Warszawa, Lenin-jern- og stålkombinatet i Nowa Huta i
Polen, Gottwald-jern- og stålkombinatet i Tjekoslovakiet, kombinatet i Sztalinvaros i Ungarn, Lenin-vandkraftværket i Rumænien, det kemiske Stalinkombinat i Bulgarien. Lenin-vandkraftværket i Albanien og en række andre kombinater, virksomheder for svær maskinbvgning og elektricitetsværker.
Den omfattende tekniske bistand fra Sovjetunionen er en af de vigtigste
betingelser, der har gjort det muligt for folkedemokratierne på kort tid at
optage nye produktioner, ja, skabe hele industribrancher, som disse lande
ikke havde og ellers ikke kunne have fået. Rumænien f. eks. har ikke blot
udvidet sin olieindustri, men har også udviklet en selvstændig produktion af
maskiner til olieindustrien, således at landet nu fremstiller næsten alt nødven
digt udstyr til olieudvinding og en væsentlig del af det komplicerede appara
tur, der anvendes til oliens raffinering. Dette er det eneste tilfælde i verden,
hvor et lille land med egne olierigdomme også har kunnet skabe en maskinbygning til olieindustrien. De små olielande i den kapitalistiske verden, som
skånselsløst udbyttes af de amerikanske og engelske monopoler, kunne end
ikke drømme herom.
Det intime samarbejde mellem de folkedemokratiske lande fremmer op
bygningen af disse landes nye industribrancher ganske overordentligt. Efter
den tjekoslovakisk-ungarske traktat er Tjekoslovakiet blevet i stand til at
opbygge en aluminiumsindustri på grundlag af ungarsk bauxit. Polen bistod
Tjekoslovakiet med opbygningen af en karbidproduktion og med opførelsen
af fabrikker til udsmeltning af zink. I Nowe Dwory (Polen) har Polen og
Tjekoslovakiet i fællesskab bygget et elektricitetsværk, der leverer strøm til
begge lande. Polen har skaffet Tjekoslovakiet adgang til havet ved for et
langt åremål at bortforpagte en del af Szczecins havn.

Til det xidenskabelige og tekniske samarbejde mellem den
socialistiske lejrs lande knytter sig et nært samarbejde ved uddan
nelsen af kadrer. På de højere læreanstalter i Sovjetunionen, Tje
koslovakiet og Polen undervises til stadighed store kontingenter
af studenter Ira broderlandene. På virksomheder og videnskabe
lige institutioner gennemgår unge specialister fra disse lande deres
praktik.
Resultaterne af det økonomiske samarbejde mellem landene i
den socialistiske lejr og den hurtige vækst af det demokratiske
verdensmarked er et tj deligt bevis på socialismens overlegenhed
over kapitalismen og viser menneskeheden perspektivet for en
fredelig økonomisk og kulturel udvikling af alle lande og folk.

SAMMENFATNING
1 De økonomiske forbindelser mellem landene i den socia
listiske lejr udgør en fuldstændig ny socialistisk type inter
nationale forbindelser. Medens de økonomiske forbindelser
mellem landene i den kapitalistiske verden beror på de stærke
landes herredømme over de svage, alles kamp mod alle,
anarki og planløshed, bygger de økonomiske forbindelser i
socialismens lejr på parternes fulde ligeberettigelse og gen
sidige fordel, respekt for alle folks statslige suverænitet, store
som små, broderlig gensidig bistand, planmæssighed og orga
nisation af alle økonomiske forbindelser. Forbindelserne mel
lem landene i den socialistiske lejr er en legemliggørelse af
den proletariske internationalismes principper — af den ar
bejdende befolknings internationale solidaritet.
2. Det økonomiske samarbejde mellem landene i den socia
listiske lejr er baseret på socialismens økonomiske love. I
overensstemmelse med socialismens økonomiske grundlov og
loven om folkehusholdningens planmæssige, proportionelle
udvikling er de økonomiske forbindelser mellem landene i
den socialistiske lejr underordnet et fælles mål: at tilfreds
stille hele samfundets stadig voksende behov så fuldstændigt
som muligt ved en uophørlig forøgelse af produktionen, og
disse forbindelser udvikler sig planmæssigt på basis af lige
bytteforhold. Alt dette sikrer en uafladelig udvidelse af det
demokratiske verdensmarkeds kapacitet og en krisefri ud
vikling af det- Den planmæssige økonomiske udvikling i lan-

dene i den socialistiske lejr muliggør den mest hensigtsmæs
sige udnyttelse af de eksisterende ressourcer. Det økonomiske
samarbejde mellem landene i den socialistiske lejr finder sted
på grundlag af en ny, socialistisk, international arbejdsdeling.
Den socialistiske arbejdsdeling mellem staterne foregår ved
intim koordination af deres planer for folkehusholdningen,
særlig med hensyn til anlægsvirksomheden, ved vidtrækkende
specialisering og samvirke mellem de vigtigste industribran
cher og tillige med hensyn til fremstillingen af de vigtigste
levnedsmidler og råstoffer.
3. Blandt de forskellige former for økonomisk samarbejde
mellem landene i den socialistiske lejr spiller udenrigshande
len, der vokser hurtigt fra år til år, den grundlæggende rolle.
Stor betydning har former for økonomisk samarbejde som
kreditydelser og lån, videnskabelig og teknisk bistand og
samarbejde ved uddannelse af kadrer. Alle disse former for
økonomisk samarbejde mellem landene i den socialistiske
lejr har til formål at udvikle produktivkræfterne hurtigst mu
ligt og sikre en uafladelig fremgang i folkenes økonomi og
velstand.

Slutning
Marxismen-leninismens politiske økonomi har en mere end år
hundredlang udvikling bag sig. Ligesom marxismen-leninismen i
dens helhed har den marxistisk-leninistiske politiske økonomi en
skabende, aktiv karakter. Den er fremmed for dogmatisme og
udvikler sig i intim og uløselig forbindelse med arbejderbevægel
sens praktiske virksomhed, med arbejderklassens og alle arbej
dende menneskers kamp for socialismen og kommunismen. Den
beriges med nye teoretiske erkendelser ved at drage den almene
lære af nye historiske erfaringer.
Marx og Engels gav en videnskabelig analyse af kapitalismens
grundlag som en historisk forbigående produktionsmåde og fandt
de økonomiske love for dens opståen, udvikling og undergang.
I deres værker: »Det kommunistiske manifest«, »Kapitalen«, »Kri
tik af Gotha-programmet«, »Anti Diihring« og andre, klarlagde
Marx og Engels proletariatets historiske rolle som kapitalismens
banemand og det socialistiske samfunds opbygger. De skabte
teorien for den proletariske revolution, begrundede den økonomi
ske nødvendighed af en overgangsperiode fra kapitalismen til so
cialismen som et særligt historisk tidsafsnit, hvor det kapitalistiske
samfund revolutionært forvandles til det socialistiske, og karakte
riserede i store træk det kommunistiske samfunds to udviklings
faser.
Det vigtigste i marxismen er læren om proletariatets diktatur
som en stat af ny type, der spiller den afgørende rolle for den
revolutionære omdannelse af samfundet. Marx og Engels opstil
lede et program for de hovedforanstaltninger, der skal gennem
føres af det proletariske diktatur: ekspropriation af ekspropriatørerne, indførelse af fælleseje af produktionsmidlerne i stedet for
privateje, afskaffelse af udbytning og udbytterklasser og sikring
af en hurtig vækst af samfundets produktivkræfter.
Marx og Engels forudså, at i det socialistiske samfund vil pro

duktionsanarkiet blive afløst af en planmæssig udvikling af sam
fundsøkonomien og princippet om fordeling efter arbejdsydelse
blive gennemført. Først med den videre og hurtige udvikling af
produktivkræfterne, med den stigende rigelighed af produkter,
med ophævelsen af væsensforskellene mellem by og land, mellem
åndeligt og fysisk arbejde, med arbejdets forvandling til menne
skets første livsfornødenhed fuldbyrdes overgangen fra kommu
nismens lavere fase til dens højere fase, hvor princippet: »enhver
yder efter evne, enhver modtager efter behov« er rådende.
Lenin udviklede den marxistiske politiske økonomi og berigede
den med en videnskabelig undersøgelse af kapitalismens mono
polistiske stadium
imperialismen og kapitalismens almene krise.
Den vigtigste konklusion af denne undersøgelse var en ny, afrun
det teori for den socialistiske revolution, teorien om muligheden
af socialismens sejr i et enkelt land.
Ud fra Marx’ og Engels’ tese om ekspropriationen af ekspropriatørerne som den proletariske revolutions fornemste opgave gav
Lenin i skrifterne »Om proletariatets opgaver i den nuværende
revolution«, »Den truende katastrofe, og hvordan den skal be
kæmpes«, »Vil bolsjevikkerne kunne beholde statsmagten?« og
andre, en videnskabelig begrundelse af programmet for nationali
seringen af jorden, storindustrien, bankerne, udenrigshandelen —
det proletariske diktaturs vigtigste foranstaltninger for at blive
herre over økonomiens dominerende positioner.
På basis af en videnskabelig generalisering af erfaringerne fra
den store socialistiske Oktoberrevolution og det socialistiske op
bygningsarbejde i Sovjetunionen berigede Lenin marxismen som
helhed og den marxistiske politiske økonomi i særdeleshed ved en
dybtgående analyse af lovene for den socialistiske omdannelse af
samfundet. I hans værker »Staten og revolutionen«, ^Den proleta
riske revolution og renegaten Kautsky«, ».Radikalismen’, kom
munismens børnesygdom«, »Økonomi og politik under proleta
riatets diktatur« og andre, er der foretaget en alsidig behandling
af spørgsmålet proletariatets diktatur. Lenin definerede proleta
riatets diktatur som en særlig form for klasseforbundet mellem
proletariatet og bøndernes hovedmasser under ledelse af proleta
riatet og som den højeste type på proletarisk demokrati, der er
udtryk for de arbejdende massers interesser. Han klarlagde det
proletariske diktaturs indhold og historiske mission ved at be
stemme dets tre vigtigste sider: a) undertrykkelse af udbytterne,
b) ledelse af de arbejdende masser og c) opbygning af det sociali
stiske samfund.

Lenin gennemarbejdede spørgsmålet om samfundsklassernes og
klassekampens natur og rolle i overgangsperioden fra kapitalis
men til socialismen, idet han gav en videnskabelig analyse af
samfundets økonomi og klassestruktur i denne periode. Man be
lyste fra alle sider spørgsmålet om arbejderklassens forbund med
bøndernes hovedmasser og arbejderklassens ledende rolle i dette
forbund. Lenin udarbejdede vejene til afskaffelse af udbytterklas
serne og ophævelse af menneskets udbytning af mennesket i pe
rioden med arbejderklassens diktatur og viste, at socialismens
opbygning ledsages af skarp klassekamp mod udbytterklasserne.
I sine skrifter: »Sovjetmagtens nærmeste opgaver«, »Hvordan
skal kappestriden organiseres?«, »Et storstilet initiativ«, »Om den
samlede økonomiske plan«, »Om levnedsmiddelskatten«, »Om
kooperationen« og andre værker fremstillede Lenin de teoretiske
fundamenter og pegede på de konkrete veje for den økonomiske
politik i overgangsperioden fra kapitalismen til socialismen. Lenin
er skaberen af den konkrete plan for socialismens opbygning i
Sovjetunionen, en plan, der har verdenshistorisk betydning. De
vigtigste dele af denne plan er den socialistiske industrialisering
af landet og kollektiviseringen af landbruget. Lenin påviste, at
det af hensyn til opbygningen af den socialistiske økonomis funda
ment og sikringen af sovjetlandets økonomiske uafhængighed af
verdensimperialismen var nødvendigt på historisk meget kort tid
at overvinde Ruslands århundredgamle efterblevenhed og skabe
en storindustri. Lenin fremsatte kooperationsplanen, hvis formål
var gradvis at drage bønderne ind pa den socialistiske opbygnings
baner, først på grundlag af et handelssamvirke og dernæst også et
produkt ionssamvirke mellem industrien og landbruget.
På grundlag af de almene erfaringer fra det socialistiske op
bygningsarbejde udarbejdede Lenin de første formuleringer af
socialismens økonomiske grundlov, loven om folkehusholdningens
planmæssige udvikling og andre love. Lenin fremdrog hovedprin
cipperne for den socialistiske økonomiske ledelse, klarlagde betyd
ningen af princippet om, at de beskæftigede skal have materiel
interesse i den socialistiske produktions fremgang, og udviklede
på frugtbar måde den marxistiske opfattelse med hensyn til for
deling efter arbejdsydelse under socialismen, arbejdslønnen o. s. v.
I Lenins arbejder leveres der bevis for nødvendigheden af at ud
folde handelen og betjene sig af penge for at udvikle den sovjetiske
økonomi og styrke samvirket mellem by og land. Lenin forudså
videnskabeligt, at når den socialistiske revolution har fuldført sin
store bedrift: at erstatte det ufrie arbejde for udbytterne med det

frie arbejde for sig selv og for hele samfundet, vil delte afføde
en entusiasme blandt masserne, som er uden sidestykke i historien,
og for forste gang skabe mulighed for i bredt mål, i massemåle
stok, at anvende kappestriden. Han gennemarbejdede spørgsmå
lene om den strengeste regnskabsføring og kontrol i hele sam
fundet med produktionen og produkternes fordeling, om skabelsen
af en ny, socialistisk arbejdsdisciplin og om økonomisk drift.
I Lenins arbejder findes der en yderligere frugtbar udvikling
af marxismens grundsætninger vedrørende vejene til det kommu
nistiske samfunds opbygning, betydningen af elektrificeringen og
arbejdsproduktivitetens vækst for skabelsen af kommunismens
materielle produktionsbasis og betingelserne for overgangen til
det kommunistiske princip om fordeling efter behov.
De værker, hvormed Marx, Engels og Lenin skabte en virkelig
videnskabelig politisk økonomi, var det grundlag, Stalin støttede
sig på, da han fremsatte og udviklede en række nye teser i den
økonomiske videnskab. I Stalins arbejder gives der en analyse af
nutidens monopolistiske kapitalisme og en skildring af det kapita
listiske systems almene krise, som rammer alle felter af kapita
lismen og omfatter både dens økonomi og dens politik.
På grundlag af de almene erfaringer fra den socialistiske op
bygning i Sovjetunionen gennemarbejdede Stalin en række pro
blemer i socialismens politiske økonomi. Ud fra Lenins anvisnin
ger gav Stalin i beretningerne på partiets kongresser og konferen
cer, i værkerne »Leninismens problemer«, Socialismens økono
miske problemer i Sovjetunionen« og andre en begrundelse af
vejene og metoderne til gennemførelse af landets socialistiske in
dustrialisering og landbrugets kollektivisering. Med udgangspunkt
i de formuleringer, der findes i Marx’, Engels’ og Lenins arbejder,
opstillede Stalin socialismens økonomiske grundlov og loven om
folkehusholdningens planmæssige, proportionelle udvikling.
I Stalins skrifter er Lenins teser om socialismens økonomiske
ledelsesmetoder, om nødvendigheden af at anvende værdiloven
og pengene, om økonomisk drift, om det princip, at de beskæf
tigede skal have materiel interesse i deres arbejdes resultater, og
om det socialistiske økonomiske systems overlegenhed over det
kapitalistiske blevet yderligere gennemarbejdet.
Stalin har udviklet og konkretiseret marxismen-leninismens
teser om overgangen fra socialisme til kommunisme: om staten
under kommunismen, om overvindelsen af væsensforskellene mel
lem by og land og mellem åndeligt og fysisk arbejde.
Marxismen-leninismens politiske økonomi bliver videreudviklet

på grundlag af de almene erfaringer fra kommunismens opbyg
ning i Sovjetunionen og socialismens opbygning i de folkedemo
kratiske lande. Den beriges af de nye erfaringer, som vindes under
arbejderklassens og de brede arbejdende lags revolutionære kamp
mod undertrykkelse og udbytning i de kapitalistiske lande, og
tillige af erfaringerne fra de koloniale folks nationale befrielses
kamp. Udviklingen af marxismen-leninismens økonomiske teori
får det tydeligste udtryk i de historiske beslutninger, som træffes
af Sovjetunionens kommunistiske parti og af broderpartierne —
de kommunistiske og arbejderpartierne —, i værker af disse par
tiers ledere, som beriger den med nye slutninger og erkendelser,
der opstår på basis af ændringerne i samfundslivets forhold.
Marxismen-leninismens politiske økonomi, en overordentlig vig
tig bestanddel af marxismen-leninismen, er et kraftigt ideologisk
våben for proletariatet i dets kamp mod kapitalismen, for socialis
men. Den er en sand videnskabelig økonomi, eftersom de inter
esser, den er udtryk for, er karakteristiske for arbejderklassen
og alle menneskehedens progressive kræfter, som ønsker at fore
tage et objektivt studium af lovene for samfundets økonomiske
udvikling, der med uundgåelighed fører til kapitalismens under
gang og kommunismens sejr.
Den moderne borgerlige politiske økonomi, der er udtryk for
det monopolistiske bourgeoisis stræben efter at forevige det ud
levede kapitalistiske system, gør alt for at skjule og tilsløre dette
systems modsigelser, som styrter det ud i undergangen. Den
småborgerlige politiske økonomi, der besmvkker kapitalismen og
spreder illusioner om. at den kan forbedres ad reformernes vej,
forsøger at drage arbejderklassen og de brede arbejdende masser
bort fra kampen for det kapitalistiske systems tilintetgørelse, bort
fra kampen for socialismen. Den borgerlige og småborgerlige
politiske økonomi sætter sig som hovedmål at tjene det kapita
listiske systems bevarelse og at bekæmpe marxismen-leninismens
politiske økonomi.
Marxismen-leninismens politiske økonomi afslører det antividenskabelige og reaktionære indhold i den borgerlige og små
borgerlige politiske økonomi. Den væbner arbejderklassen med
kendskab til de økonomiske love for samfundets udvikling og
gør det muligt for de revolutionære, marxistisk-leninistiske partier
at bygge deres politik på videnskabeligt grundlag.
Hvilke fundamentale konklusioner følger af studiet af den
politiske økonomi? Hvad lærer den politiske økonomi os?
1. Den politiske økonomi lærer os først og fremmest, at men

neskesamfundets økonomiske udvikling er en lovbestemt proces.
Den enkelte produktionsmådes opståen og udvikling, den ene pro
duktionsmådes afløsning af den anden sker ikke efter menneske
nes forgodtbefindende, men i kraft af de objektive økonomiske
loves virken. Den politiske økonomi åbner mulighed for at er
kende den økonomiske udviklings objektive love og at udnytte
dem i samfundets interesse.
Ved at klarlægge lovene for samfundsproduktionen og fordelin
gen af de materielle goder på samfundets forskellige udviklings
trin giver den politiske økonomi nøglen til forståelse af menneske
samfundets samlede udviklingsproces som een samlet og i al sin
modsigelsesfyldte mangfoldighed lovbestemt proces. Den politi
ske økonomis love er ligesom enhver anden videnskabs love en
afspejling i menneskenes hjerner af objektive lovmæssigheder,
som eksisterer uden for os. Samtidig giver den politiske økonomi
en dybtgående og alsidig begrundelse af den overordentlig vigtige
marxistiske sætning, at hovedkraften i samfundets udvikling, den
virkelige skaber af historien, er folket, de arbejdende masser. Den
peger pa, at de fremskredne ideer, der fødes af det materielle sam
fundslivs modnede udviklingsbehov, spiller en mobiliserende, or
ganiserende og omskabende rolle.
Menneskesamfundet udvikler sig fra sine lavere eksistensformer
til højere. Hver enkelt produktionsmåde udgør et bestemt trin i
samfundets fremadskridende bevægelse, i dets produktivkræfters
og produktionsforholds udvikling. Indtil den socialistiske revolu
tion foregar samfundets udvikling på den måde, at produktions
forholdene i det nye samfundsøkonomiske system, der afløser det
gamle og udlevede system, igennem en vis periode fremmer pro
duktivkræfternes udvikling, men senere bliver til lænker for dem.
Så afløses det ene økonomiske samfundssystem af det andet og
højere økonomiske system. I et samfund, der er opdelt i antago
nistiske klasser, foregår denne afløsning gennem klassekamp, ved
hjælp af en social revolution, som styrter den udlevede, herskende
klasses magt og opretter den nye, fremskredne klasses magt.
Ved sit alsidige studium af, hvordan de økonomiske samfunds
formationer, der beror på privateje af produktionsmidlerne, op
står, udvikler sig og går under, afdækker den politiske økonomi
klassekampens økonomiske rødder. Den viser, at rigdommens ska
bere er de arbejdende masser, medens frugterne af deres arbejde
beslaglægges af udbytterklasserne. Klassekampen er således betin
get af bestemte klassers fundamentale materielle interesser, af
lovene for den givne produktionsmådes økonomiske udvikling.

Hvert nyt samfundssystem, der bygger på privateje af produk
tionsmidlerne
slavesamfundet, feudalismen, kapitalismen —
har bragt udbyttere til magten og kun ændret formen for udbyt
ningen og undertrykkelsen af den arbejdende befolkning. Ilele
samfundets økonomiske udviklingsgang bærer vidnesbyrd om, at
kapitalismen er det sidste samfundssystem, der beror på menne
skets udbytning af mennesket. Den politiske økonomi viser, at
kapitalismen på sit monopolistiske stadium allerede er blevet et
reaktionært system, som hæmmer samfundets fortsatte bevægelse
fremad. Den døende kapitalisme står over for sin afløser: det nye
samfundssystem, socialismen, som betyder afskaffelse af udbytter
klasserne, ophævelse af menneskets udbytning af mennesket.
Menneskesamfundets udviklingshistorie bekræfter i fuldt mål
rigtigheden af denne videnskabelige konklusion i marxismen
leninismens politiske økonomi. Det socialistiske samfund er op
bygget i Sovjetunionen. Med socialismens sejr i USSR skete der en
fuldstændig afsløring af den falske teori, at privatejendom og
kapitalisme skulle være evig. Der foregår en resultatrig opbygning
af socialismen i de europæiske folkedemokratier. De storstilede
revolutionære omdannelser i Kinas økonomi har skabt forudsæt
ningerne for en gradvis opbygning af socialismen i dette land,
Østens største. Sovjetunionen gennemfører med held den gradvise
overgang fra socialisme til kommunisme. Det kommunistiske sam
fund. hvis første trin er socialismen, ei det endelige mål for den
arbejdende befolknings kamp i alle lande.
Den politiske økonomi giver arbejderklassen og alle arbejdende
forvisning om kommunismens sejr og viser, at denne sejr er be
tinget af hele den forudgående historiske udvikling.
2. Den politiske økonomi lærer os på basis af Sovjetunionens
og de folkedemokratiske landes erfaringer, på hvilken måde det
arbejdende folk i de kapitalistiske lande kan frigøre sig for den
kapitalistiske trældom. Den viser, at undertrykkelsen og forarmel
sen af de arbejdende i de borgerlige lande ikke afhænger af til
fældige årsager, men bunder i kapitalismens økonomiske system
og er betinget af økonomiske love, som er karakteristiske for dette
system. Kriserne, arbejdsløsheden og folkemassernes usle stilling
kan ikke forsvinde, med mindre selve grundlaget for produktions
forholdene ændres, d. v. s. med mindre produktionsmidlerne op
hører at være kapitalisternes og godsejernes privatejendom og bli
ver det arbejdende folks fælleseje.
Ved at klarlægge modsætningsforholdet mellem det økonomiske
livs grundlag i det borgerlige og i det socialistiske samfund og

uforeneligheden af bourgeoisiets klasseinteresser på den ene side
med proletariatets og alle arbejdende klasseinteresser på den an
den side viser den politiske økonomi, at kapitalismens fredelige
»indvoksen« i socialismen er umulig. Ingen som helst forsøg på at
reformere og »forbedre» kapitalismen kan gøre ende på lønslave
riets system. Den store socialistiske Oktoberrevolution har uigen
driveligt bevist, at arbejderklassen og de arbejdende bønder kun
ved at afskaffe selve fundamenterne for kapitalismen kan befri
sig for udbytternes åg og betræde vejen til en fri, materielt og
kulturelt rig tilværelse. Den historiske erfaring bekræfter fuldt ud
rigtigheden af den marxistiske erkendelse, at den socialistiske re
volution er uundgåelig, og at kapitalismen ikke kan afløses af so
cialismen uden oprettelse af det arbejdende folks magt, uden pro
letariatets diktatur, uden arbejderklassens forbund med bønderne.
For at nå dette mål er det nødvendigt, at det kommunistiske parti
eksisterer, som er i stand til at forberede proletariatet og de brede
arbejdende masser til den afgørende kamp mod bourgeoisiet og
organisere den socialistiske revolutions sejr.
Den politiske økonomi viser, at herskerlandenes knægtelse og
udplyndring af de koloniale folk er bestemt af selve indholdet
i imperialismen, som er intimt forbundet med de feudale gods
ejere og borgerlige kompradorkredse i de koloniale lande. Folkene
i de koloniale og halvkoloniale lande kan ikke redde sig fra sla
veri, nød og efterblevenhed på anden måde end ved at frigøre sig
fra imperialismens og dens lokale vasallers åg, afskaffe feudalis
mens levn og gennemføre fundamentale demokratiske omdannel
ser. Når de koloniale lande har brudt med imperialismens system
og gjort sig uafhængige, kan de med økonomisk støtte fra Sovjet
unionen og andre lande i socialismens lejr undgå en kapitalistisk
udviklings pinefulde vej og gradvis skabe forudsætningerne for
overgangen til den socialistiske opbygning. Erfaringerne fra det
kinesiske folks revolutionære kamp og sejr har i praksis bekræftet
denne konklusion i marxismen-leninismens politiske økonomi og
bevist, at de koloniale landes befrielse fra imperialismens åg åbner
vejen for dem til materiel og kulturel blomstring.
Omstyrteisen af de kapitalistiske tilstande i et borgerligt land
og socialistiske tilstandes indførelse i stedet, et kolonialt lands ud
skillelse af imperialismens system og gennemførelsen af demokra
tiske omdannelser i dette land foregår ikke ved nogen »eksport af
revolutionen«, sådan som imperialisterne fabler om, men sker i
kraft af dybtliggende, indre behov med hensyn til disse landes
økonomiske udvikling.

3. Dell politiske økonomi lærer os, hvordan det økonomiske liv
skal omdannes i socialismens and. Overgangen til socialismen kan
ikke gennemføres ad vilkårligt valgte veje, men er en lovbestemt
proces. Den politiske økonomi viser, at der i overgangsperioden
fra kapitalisme til socialisme i kraft af de objektive økonomiske
loves virken i en bestemt rækkefølge gennemføres nationalisering
af den kapitalistiske storproduktion, socialistisk industrialisering
af landet og kollektivisering af bondebrugene. Socialismens opbyg
ning foregar under uforsonlig kamp mod de kapitalistiske elemen
ter i by og på land.
Den politiske økonomi har afsløret de borgerlige ideologers fal
ske påstande, som går ud på, at arbejderklassen, nar den kom
mer til magten, ikke formår at organisere økonomien. Sovjetunio
nens historiske erfaringer har vist, hvilke uudtømmelige skabende
kræfter der opstår, når det arbejdende folk har magten. For første
gang i historien afkastede arbejderklassen og den øvrige arbej
dende befolkning udbytningens og undertrykkelsens åg i et væl
digt land, som strækker sig over en sjettedel af jordkloden, gjorde
sig til herrer over deres eget land og skabte det socialistiske sy
stem, der sikrer en uafladelig vækst i produktivkræfterne, sam
fundsrigdommen og folkemassernes materielle velstand og kultur.
Dermed er det bevist, at folket med held kan klare sig uden ud
byttere, at arbejderklassen og de øvrige arbejdende masser ikke
alene formar at knuse det gamle borgerlige økonomiske system,
men også formår at opbygge det nye, langt højere socialistiske
økonomiske system. Det samme fremgår med al tydelighed af det
socialistiske opbygningsarbejde i de folkedemokratiske lande.
Den politiske økonomi giver den økonomiske begrundelse for
nødvendigheden af arbejderklassens ledende rolle i den socialisti
ske opbygning og af det faste forbund mellem arbejderklassen og
bønderne med det formal at opbygge socialismen og afskaffe men
neskets udbytning af mennesket. Arbejderklassens forbund med
bønderne er den ubrydelige grundvold for samfundssystemet i
alle lande i den socialistiske lejr. Med forbundet mellem arbejder
klassen og bønderne som grundlag løses det århundredgamle bon
despørgsmål og gennemføres overgangen fra det lille enkeltbondebrug til det kollektive storbrug, som redder bønderne fra ruin
og fattigdom. Kolhozsystemets sejr i Sovjetunionen har i gerning
modbevist de borgerlige fabler om, at bønderne ikke skulle være
i stand til at følge socialismens vej.
Den politiske økonomi generaliserer den historiske erfaring fra
socialismens opbygning i Sovjetunionen. Den viser, hvorledes et

tidligere fattigt og svagt land, som Rusland var for revolutionen,
er blevet et rigt og stærkt land, som Sovjetunionen er det. Fra de
sovjetiske erfaringers skatkammer henter de folkedemokratiske
lande kendskab til prøvede veje for den socialistiske opbygning, til
lovene for klassekampen i overgangsperioden, kendskab til, hvor
dan arbejderklassen kan opnå et ubrydeligt venskab og fast for
bund med bønderne, hvordan det økonomiske samvirke mellem
by og land kan styrkes, hvordan sejren over udbytterklasserne
kan vindes og det socialistiske samfund opbygges.
Udnyttelsen af de sovjetiske erfaringer kræver omhyggelig hen
syntagen til de konkrete særegenheder ved det økonomiske liv og
klasseforholdene i hvert enkelt land, særegenheder, som bestem
mes af samtlige historiske betingelser for det pågældende lands
udvikling. 1 de folkedemokratiske lande foregar socialismens op
bygning under gunstigere betingelser, end tilfældet var i Sovjet
unionen, idet den stærke, socialistiske lejr med Sovjetunionen i
spidsen nu eksisterer og en righoldig erfaring med hensyn til den
socialistiske opbygning er indhøstet. Den afgørende betingelse for
socialismens og kommunismens sejr i alle lande, der har skilt sig
ud fra det kapitalistiske system, er en fortsat styrkelse af den
socialistiske lejrs kræfter, en fortsat udvikling af det økonomiske,
politiske og kulturelle samarbejde mellem landene i denne lejr.
4. Den politiske økonomi lærer os, at det praktiske arbejde med
socialismens opbygning kun kan give gode resultater, når det støt
ter sig på de økonomiske love for samfundsudviklingen.
Med kendskab til disse love kan man trænge ind til de økono
miske processers kærne og væsen, finde de progressive udvik
lingstendenser, medens de endnu ligger i kim, videnskabeligt
forudse den økonomiske udviklings forløb og styre den i over
ensstemmelse med den kommunistiske opbygnings opgaver. Den
politiske økonomi væbner kadrerne til kampen for det nye og
fremskrednes sejr over det gamle og udlevede. Den videnskabelige
indsigt i de økonomiske love, som studeres af den politiske øko
nomi, ligger til grund for den økonomiske politik, som føres af de
kommunistiske partier og arbejderpartierne, der er ved magten i
den socialistiske lejrs lande. Med den marxistisk-leninistiske teori
og kendskabet til de objektive økonomiske love som ledetrad for
mer og gennemfører disse partier en videnskabeligt begrundet og
praktisk gennemprøvet politik, som afspejler det materielle sam
fundslivs udviklingsbehov og folkets grundinteresser, og aktivise
rer og organiserer massernes revolutionære energi og skaberkraft.
Ved at kaste lys over socialismens økonomiske grundlov og dens

virken orienterer den politiske økonomi kadrerne således, at de
tilrettelægger deres arbejde efter den socialistiske produktions for
mål — den maksimale tilfredsstillelse af folkets materielle og kul
turelle behov. Den politiske økonomi klarlægger betingelserne for
den uophørlige vækst og fuldkommengørelse af produktionen på
basis af den højeste teknik.
Den politiske økonomi viser, at det ikke kan forliges med
socialismens økonomiske system at lade udviklingen passe sig
selv, at det kommunistiske samfunds opbygning kun kan gennem
føres, når økonomien ledes efter en plan på basis af loven om
folkehusholdningens planmæssige udvikling og i overensstemmel
se med kravene i socialismens økonomiske grundlov. Studiet af
loven om folkehusholdningens planmæssige udvikling fremmer
en fornuftig udnyttelse af de materielle, finansielle og arbejds
mæssige ressourcer og en rigtig koordinering af alle elementer i
produktionen.
Den politiske økonomi viser, at den afgørende hovedbetingelse
for folkehusholdningens stadige fremgang og alsidige udvikling er
en gennemgribende forøgelse af arbejdsproduktiviteten i alle grene
— i industrien, transportvæsenet og landbruget. Arbejdsproduktiviletens uafladelige vækst er hovedbetingelsen for løsningen af
opgaverne i forbindelse med en maksimal tilfredsstillelse af folkets
behov og for en sejrrig økonomisk kappestrid med de mest udvik
lede kapitalistiske lande.
Den politiske økonomi klarlægger, hvilken enorm betydning det
bar for den socialistiske opbygning, at masserne har interesse i en
uophørlig forøgelse af produktionen, en interesse, som udspringer
af de socialistiske produktionsforhold. Den viser, hvilken rolle
den socialistiske kappestrid spiller som effektiv drivkraft for det
socialistiske samfunds økonomiske udvikling. Ved at klarlægge
den rolle og betydning, som loven om fordeling efter arbejdsydelse
har for udviklingen af socialismens økonomi, indstiller den poli
tiske økonomi kadrerne på, at man i alle grene af folkehushold
ningen konsekvent skal gennemføre et differentieret arbejdsveder
lag i direkte afhængighed af arbejdets resultater, således at ele
menter af ligemageri afskaffes.
Den politiske økonomi klargør betydningen af en kyndig anven
delse af værdiloven og de dermed forbundne økonomiske instru
menter til fremme af den socialistiske opbygning. Forståelse af
værdilovens virken under socialismen er et vigtigt middel, hvor
med kadrerne kan forbedre produktionsmetoderne, sænke pro
dukternes selvomkostninger, styrke den økonomiske drift og for

Øge virksomhedernes rentabilitet, udvide handelen og forbedre
finanssystemet. Den politiske økonomi klarlægger de store mulig
heder, som den socialistiske planøkonomi rummer, for at gennem
føre et omhyggeligt spareregime og forøge den socialistiske akku
mulation.
Det er karakteristisk for Sovjetunionen og folkedemokratier
ne, at massernes skabende aktivitet i den økonomiske og kul
turelle opbygning uophørligt er tiltagende. Derfor bliver det af
større og større betydning, at masserne erhverver sig kendskab
til lovene for den økonomiske udvikling og principperne for den
socialistiske ledelse af økonomien. Ved at væbne kadrerne med
kendskab til de økonomiske love gør den politiske økonomi det
muligt at udnytte og anvende disse love i det praktiske arbejde
med stadig bedre resultater og derved at gøre alt arbejde med
socialismens og kommunismens opbygning mere effektivt.
Socialismens politiske økonomi hjælper økonomilederne og de
brede arbejdende masser med at finde og udnytte skjulte reserver
i alle produktionsled og at forebygge tendenser til at indstille
sig efter »flaskehalsene«s niveau. Pa den anden side tilskynder
den til at tage alle sider, alle reale økonomiske betingelser i be
tragtning og advarer mod at handle efter princippet: »vi kan alt«,
»alt er en let sag for os«.
Ved at klarlægge de indbyrdes forbindelser mellem de økono
miske processer giver den politiske økonomi hver enkelt med
arbejder mulighed for at forstå hans arbejdes betydning for ud
viklingen af folkehusholdningens socialistiske system som helhed.
Den giver forståelse af, at under socialismens betingelser står de
fællesfolkelige og fællesstalslige interesser højest af alt.
5. Den politiske økonomi viser, at socialismen er den mest pro
gressive produktionsmåde og har afgørende fortrin frem for kapi
talismen. Dette kommer slående til udtryk i modsætningen mellem
socialismens og kapitalismens økonomiske grundlove, som er be
stemmende for de to forskellige linier i udviklingen.
Medens produktionen i de kapitalistiske lande er underlagt
gridskhedens lov, loven om opnåelse af maksimalprofit, som for
dømmer den arbejdende befolkning til forarmelse og fattigdom,
arbejdsløshed og sult og til blodige krige, er produktionen i det
socialistiske samfund underlagt menneskets interesser og tilfreds
stillelsen af dets voksende behov.
Medens det økonomiske liv i de kapitalistiske lande kendetegnes
af, at produktivkræfterne står i stampe, at kapitalismens snylten
og rådnen forstærkes, og de hærgende økonomiske kriser ledsages

af rovdrift på materielle værdier, kendetegnes det økonomiske liv
i Sovjetunionen og de folkedemokratiske lande af en uophørlig
fremgang i produktionen og tekniske fremskridt, som stadig fuld
kommengør produktionen på basis af den højeste teknik.
I modsætning til kapitalismen, hvor økonomien militariseres og
udviklingen derfor sker ensidigt, hovedsagelig i de brancher, der
arbejder for krigsproduktionen, hvilket medfører skatteforhøjelser
og prisstigninger på masseforbrugsvarer, kendetegnes socialismen
ved udviklingen af den fredelige økonomi, ved bred udfoldelse af
den civile industri, hvilket ledsages af systematiske prisnedsættel
ser pa personlige forbrugsgenstande og stigning i befolkningens
realindkomster.
Medens det er betegnende for kapitalismen, at landene bekæm
per hinanden i konkurrencen, og at nogle lande undertrykker an
dre, er det karakteristisk for socialismen, at landene i den sociali
stiske lejr står i venskabeligt økonomisk og kulturelt samarbejde
til gavn for disse landes fælles økonomiske fremgang og deres
kulturers blomstring. Det nye demokratiske verdensmarked i den
socialistiske lejr udvides mere og mere, hvilket er en af de vigtigste
faktorer for den socialistiske økonomis blomstring.
Under fredelig kappestrid med kapitalismen viser det socialisti
ske system år for år med stigende anskuelighed sin overlegenhed
over det kapitalistiske økonomiske system. Samtidig bliver det
kapitalistiske økonomiske system år for år svagere og mere usta
bilt, idet det sønderrives af indre modsætninger.
Det storslåede perspektiv for menneskehedens progressive ud
vikling er det klasseløse kommunistiske samfund. Den politiske
økonomi klarlægger de økonomiske betingelser for overgangen til
kommunismen, ved at drage den almene lære af arbejdet med
kommunismens opbygning i Sovjetunionen. Den viser, at objektive
love for samfundsudviklingen ligger til grund for det moderne
samfunds udvikling henimod kommunismen. Kommunismen op
står som resultat af bevidst og skabende indsats fra det arbejdende
folks millionmasser, som ledes af det kommunistiske parti ud fra
marxismen-leninismens teori. Sovjetunionen råder over alt, hvad
der er fornødent til opbygningen af det kommunistiske samfund.
Der findes ikke den kraft i verden, som kan bringe sovjetsamfun
dets progressive bevægelse henimod kommunismen til stands
ning. Den vældige vækst i demokratiets og socialismens kræfter,
det fremadskridende forfald i det kapitalistiske system i verdens
økonomien, den udprægede skærpelse af klassemodsætningerne
mellem det imperialistiske bourgeoisi på den ene side og arbejder

klassen og den øvrige arbejdende befolkning på den anden side,
den nationale befrielsesbevægelses voksende kraft i kolonierne,
den stærke bevægelse blandt folkemasserne og alle menneskehe
dens progressive kræfter for fredens sag, mod den imperialistiske
reaktion og krigsforberedelse — alt dette er et ubestrideligt bevis
for, at i vor tid fører alle veje til kommunismen.

