Ernest Mandel:

Den byråkratiske forvalt
ningen og arbeidernes
situasjon i Sovjetunionen

Betinget av den byråkratiske forvaltningen ble planøkono
mien i Sovjetunionen innført med en akkumulasjonsrate som
- sammen med det veldige sløseriet denne forvaltningsfor
men medfører - ikke økte produsentenes levestandard, men
i første omgang reduserte den betraktelig. Politisk og
økonomisk tvang (f.eks. senkning av minstelønnssatsene
under det livsnødvendige minimum) ble under slike forhold
forvaltningens viktigste redskap til å drive arbeiderklas
sen til å øke produktiviteten. Den byråkratiske kampen
for å øke produksjonsutbyttet førte til stadig større
sosial ulikhet og til innføringen av en stadig strengere
arbeidslovgivning.
Inntekten til gruppen av ufaglærte arbeidere på laveste
lønnstrinn (vaskekoner, portierer, osv.) var allerede i
1935 bare én tyvendedel av inntekten til ingeniører i høy
ere stillinger. 1)
En belgisk fagforeningsdelegasjon som
besøkte Sovjetunionen i 1951, fant lignende forskjeller:
en vaskekone med en bruttomånedslønn på 300 rubler, en
arbeidsformann med brutto 3000 rubler og en ingeniør med
5000 rubler. 2)
Den britiske delegasjonen til økonomikon
feransen i Moskva i april 1952 ble ledet av folk som hadde
svært stor sympati for den sovjetiske regjeringen.
Denne
delegasjonen oppga noe mindre differanser når det gjaldt
bruttogrunnlønningene:
300 rubler pr. mnd. for en vaske
kone, 700 til 800 for en lastebilsjåfør og 2500 rubler for
den tekniske lederen av et departementskontor. 4)
For året
1958-59 oppgir offisielle sovjetiske kilder at grunnlønnen
pr. mnd. strekker seg fra 342 rubler for hjelpearbeiderne
til 2800 rubler for direktørene i den kjemiske industrien.
Her er det selvsagt ikke tatt hensyn til produksjonspremiene
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som utbetales til bedriftslederne. 3)
Jo høyere opp man
kommer i det byråkratiske hierarkiet, desto mer betydelig
blir den merinntekten som byråkratene får gjennom produksjonspremier. De engelske delegatene til den nevnte øko
nomikonferansen rapporterer således at lederen av en stor
bedrift i Moskva har en total bruttoinntekt på mellom 7000
og 8000 rubler pr. mnd. 4)
Blant arbeiderne i egentlig forstand er det blitt innført
svært store inntektsforskjeller, og en kan lett forestille
seg hvilke virkninger dette har på det indre samholdet i
arbeiderklassen. Maurice Dobbs påstand 5)
om at de høy
este arbeiderlønningene er fire ganger større enn de lav
este, blir motbevist av hans egen bok: På side 92 til 94
heter det at de laveste lønningene i 1936 lå på 110 rubler,
mens faglærte ikke-stakhanovistiske arbeidere tjente 500
rubler, og stakhanovarbeiderne ofte tjente like mye på en
uke som før på en måned.
Ifølge den offisielle lønnssta
tistikken for Stalinverket i Moskva ligger indeksen for
den høyeste timelønnen på 660, mens den normale grunnlønnen
pr. time har indekstallet 100.
"Støtbrigadearbeidere" i
kullgruvene, i tungindustrien eller i transportvesenet
oppnår ofte lønninger på 4000, ja opptil 5000 rubler pr.
mnd., mens arbeidskameratene deres i gjennomsnitt tjener
bare syvende- eller åttendedelen så mye. Tidsskriftet
VopKo&y Ekonomiki slo i 1959 fast at faglærte arbeidere
tjente opp til åtte ganger mer enn de ufaglærte. 6)
Den vold
somme differensieringen av arbeiderinntektene lot grunn
lønnen synke under det livsnødvendige minimumet. Dette
tvang gifte kvinner til å ta seg arbeid, slik at de kunne
skaffe familien de aller mest nødvendige levnetsmidlene.
I den stalinistiske perioden var denne lønnsdifferensieringen det avgjørende instrumentet til å drive igjennom økninger i produksjonsutbyttet.
Akkordarbeid ble generelt innført. Prosentsatsen av alle
sysselsatte i industrien som ble lønnet etter akkord, steg
fra 57,5% i 1928 til 76,1% i 1936 og 77% i 1953. Under på
virkning av reformene etter Stalins død har den senere
sunket litt, fra 72% i 1956 til 60% i 1961. 7) Akkordnormene er stadig blitt satt høyere. økningen av lønnssatsene
har vært langt lavere enn produktivitetsøkningene. 8)
Kampen for å intensivere arbeidet vant ofte overhånd over
bestrebelsene for å øke produktiviteten gjennom forbedringer
av de tekniske metodene og rasjonalisering av arbeidsorga
nisasjonen.
9)
Generelt var imidlertid intensiteten i de
fysiske anstrengelsene mindre enn i de fremskredne kapita
listiske landene. Når Stakhanov-bevegelsen virkelig økte
arbeidsproduktiviteten, så var det fordi den gjorde arbeid
erklassen sterkere lagdelt. Stakhanov selv økte kullproduk
sjonen sin først og fremst ved at han arbeidet bare hammeren
og feiselen og dermed tvang flere av arbeidskameratene sine
til bare å skyfle vekk kull:
"(Stakhanovistenes) viktigste
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bidrag ... besto i at de skilte klart mellom hovedarbeidet
og de underordnede eller utfyllende aktivitetene.
På denne
måten ble det mulig for dem å frigjøre høyt kvalifiserte
arbeidere fra nødvendigheten av å utføre arbeid som også
I den siste
kunne gjøres av mindre kvalifiserte folk." 10)
utgaven av SUKP'a h^tofiyiz blir dette innrømmet: Der heter
det at Stakhanov-bevegelsen betydde "en rettferdig fordeling
av arbeidet i produksjonen, en befrielse for de faglærte
arbeiderne fra annenrangs arbeid".
11)
Siden den sovjetiske planøkonomiens begynnelse har arbeids
produktiviteten naturligvis gjort veldige fremskritt gjennom
bygging av de mest moderne maskiner og gjennom etterligning
av de mest avanserte arbeidsmetodene i de kapitalistiske
12)
landene. Dette skulle fremgå av den følgende tabellen.

Sovjetunionen
Storbritannia
USA
Tyskland

Årlig støpejernsproduksjon pr.
arbeider (i tonn)

Årlig kullproduksjon
pr. gruvearbeider
(i tonn)

1929

1937

1929

1937

240
366
1729

756
513
1620
612

179

370
195
730
435

844
325

Den amerikanske økonomen Walter Galenson har kommet fram
til at den sovjetiske industrien allerede før den andre
verdenskrigen hadde nådd en like høy produktivitet som den
britiske og ca. 40% av produktiviteten i den amerikanske
industrien. For 1960 anslår Abram Bergson at produktivi
teten av arbeid og "kapital" som ble investert i Sovjet
unionen, utgjorde 54.9% av den tilsvarende produktiviteten
i USA.
13)
Arbeiderne som nettopp var kommet fra landsbyene inn til
industrisentra, ble opplært i "sosialistisk arbeidsdisi
plin" med de mest brutale midler. Allerede i 1933 "erklær
te Sentralrådet for de sovjetiske fagforbundene at det var
en utillatelig sedvane at normene og tariffene som ble inn
ført av bedriftsdireksjonene, skulle godkjennes av R.K.K.
(Bedriftsrådenes tariff- og konfliktkommisjoner). Denne
erklæringen ble avgitt under henvisning til prinsippet om
en ledelse." 14)
Fra da av fantes det ikke lenger noen
virkelige avtaler eller felles forhandlinger om arbeidsnormer og lønninger.
Senere ble alt fastsatt ensidig oven
fra og ned.
Den siste offentlige konflikten mellom fagforeningsledelsen
og forvaltningen i en storbedrift på grunn av ensidige be
slutninger i direksjonen fant sted i 1935 (i lokomotiv- og
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jernbanevorgnfabrikken "Rød Profintern" i nærheten av
Bryansk). Selv om fagforeningene hadde retten på sin side
ble de skarpt irettesatt av sentralkomiteen i SUKP.
15)
På papiret har riktignok de sovjetiske arbeiderne tallrike
organer og instanser til å beskytte seg mot byråkratenes
maktmisbruk med. Men i en rekke nøkkelsektorer av indu
strien utelukkes disse forsvarsmulighetene av spesielle
disiplinærforordninger.
16)
For eksempel i maskinindu
strien er det en slik forordning.
17)
Dermed er den sovjetiske arbeidslovgivningen uten tvil
blitt en av de strengeste i verden.
Særlig etter dekret
ene og forordningene som ble innført mellom 1938 og 1941,
har denne lovgivningen en åpenbar tvangskarakter.
18)
Således ble blant annet følgende lover og forordninger ut
stedt:
lovene og dekretene av 20.desember 1938 om inn
føring av "arbeidsbok"? av 28.desember 1938 om straff for
å komme for sent på arbeidet og om avskaffelsen av sosialforsikringsfordelene for arbeidere som gjorde seg skyldig
i slike "forbrytelser"? av 26.juni 1940 om skifte av
arbeidsplass og om fravær fra bedriften som skulle straf
fes med fengsel dersom det overskred 20 minutter? av
18.januar 1941 om disiplin på arbeidsplassen, osv.
19)
Loven av 26.juni 1940 satte forbud for arbeidere og funk
sjonærer mot å skifte arbeidsplass, bortsett fra når det
forelå tvingende grunner som det var gitt unntak for i
loven.
20)
Etter en dom i Sovjetunionens Høyesterett skulle det å
nekte å etterkomme fabrikkdireksjonens bestemmelser om
overtidsarbeid på dager som ifølge gjeldende lov var fri
dager, sidestilles med fravær fra bedriften og straffes
med lønnsnedsettelser eller fengsel. Dette trass i at
slike bestemmelser i fabrikkdireksjonen er illegale ifølge
den sovjetiske lovgivningen! Denne dommen ble avsagt i
1941.
Likevel ble den i fremtiden en bestanddel av de
gjeldende dekretene.
21)
Brutalitet og vilkårlighet fra den byråkratiske forvalt
ningen er uunngåelig i et fordelingssystem der et lite
mindretall nyter veldige privilegier, mens det rundt om
hersker den største nød på livsnødvendige goder. Denne
brutaliteten og vilkårligheten har ført til uvanlige sosi
ale spenninger.
I sammenheng med dette må en se statens
terror overfor sine borgere, statspolitiets veldige betyd
ning i hele samfunnslivet og systemet med tvangsarbeidsleire.
På grunnlag av hemmelige sovjetiske dokumenter
anslår Naum Jasny at tallet på tvangsarbeidere i 1941 var
3.5 millioner, og han oppgir at tvangsarbeidets bidrag til
Sovjetunionens totale industriproduksjon utgjorde 1.2%
samme året. Straks etter krigen var dette tallet betrakte
lig høyere.
22)
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For å gi industrialiseringen den nødvendige fremdrift, har
de sovjetiske lederne først og fremst støttet seg bevisst
på interessene til priviligerte minoriteter og ikke på
interessene til de brede arbeidermassene. Dermed har de
fremmet en sterk lagdeling av samfunnet. Ifølge de offi
sielle statistikkene har arbeidernes andel av medlemmene i
Det øverste sovjet gått tilbake fra 45% i 1937, til 42% i
1946 og til 35% i 1950.
I Moskvas sovjet var bare 29% av
medlemmene arbeidere i 1953. I 1950 var bare 10% av dele
gatene til Unions-sovjetet arbeidere, mens 80% var stats-,
parti- eller arméfunksjonærer.
23)
Mindre enn 20% av delegatene til SUKP's 20.partikongress
arbeidet "umiddelbart i industrien eller i transportvesenet"
På den 19.partikongressen var forøvrig denne andelen helt
nede i underkant av 8%.
24) Avskaffelsen av den frie under
visningen i den høgre skolen og ved universitetene i 1940
bidro avgjørende til denne tilstivningen. Bienstock og
Schwartz påpeker imidlertid at allerede før dette skjedde,
hadde prosentsatsen av arbeiderstudenter eller studerende
arbeiderbarn gått tilbake fra 46.6% i 1931 til 33.9% i 1938.
I samme tidsrommet økte arbeidernes andel av den totale
yrkesbefolkningen.
25)
Utallige sovjetiske uttalelser bekrefter at byråkratiet
har utviklet seg til en kaste som er seg klart bevisst sine
spesifikke interesser. Stadig vekk blir det fortalt om
direktører som snakker om "sine" fabrikker, "sine" maskiner
osv.
26)
Psiavda for 5. jan. 1950 skriver at forholdet mel
lom arbeiderne og bedriftsforvaltningen hviler på "angst og
Om traktor- og bilindustrien heter det i Tfind
skremsler".
for 2.febr. 1957 at "arbeidslovgivningen blir tråkket på av
I nummeret for 8.sept. 1953 blir den samme
forvaltningen".
talemåten brukt i en enda videre mening:
"I næringslivet
fins det ennå en mengde ledende funksjonærer som på en an
massende måte tråkker på sovjetborgernes retter ..."
Mange byråkrater "nekter å ta andre poster enn direktørDe oppfostrer en "fornøyelsessyk ungdom",
stillinger".
som får opptil 1000 rubler i lommepenger pr. mnd. - dvs.
mer enn gjennomsnittslønnen til en arbeider. Med "tjenestevognene" sine kjører de til sine da£& j cl&si , og med tjenestevognene tar de seg turer på landet.
Datsjaene deres koster
noen hundre tusen rubler. Når arvingene selger dem - "med
profitt" - kan de "leve av renteinntekten" på disse pengene.
Forfatteren av artikkelen vi nå har sitert fra, hører til
eierne av disse da£i> jao.no.: uForf åttere, malere, kunstnere,
professorer og andre personligheter som blir begunstiget av
regjeringen ...
Bedriftsdirektører, ledende funksjonærer i
kooperativene, i de offenltige restaurantene, i bygningsselskapene, og ledende funksjonærer i de offentlige etatene
..., private jurister ... " 27)
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Det byråkratiske forvaltningssystemet og den brutale underkastelsen av arbeiderne under byråkratiet betyr - selv fra
et rent økonomisk synspunkt - et veldig sløseri med det sam
funnsmessige merproduktet. De sovjetiske tidsskriftene
VoptioAy EkonomlkZ og InduAtKZa (organet til tungindustrien)
foretok ved begynnelsen av den kalde krigen en sammenligning
av tallet på arbeidere og funksjonærer i sovjetiske og
amerikanske bedrifter av samme størrelsesorden. Resultatet
var skremmende. I elektrisitetsstasjonen i Kemerovskaja som
har samme ytelsen og samme produksjonsmåten som den ameri
kanske stasjonen i South Amboy, var det 480 sysselsatte.
I
den amerikanske sentralen var det derimot bare 51 syssel
satte. I en avKiselygol-trustens kullgruver (i Ural) ble det
produsert halvparten så mye kull som i en gruve i Pennsylva
nia (Pittsburgh Coal Company).
I den sovjetiske gruven var
det derimot dobbelt så mange gruvearbeidere som i den ameri
kanske, tre ganger så mange arbeidere oppe i dagen, åtte
ganger så mange kontorfunksjonærer, og et elleve ganger
større oppsyns- og forvaltningspersonale!
Ifølge et annet
sovjetisk tidsskrift, So
ckdAko j e Sdmldddtj d , er
det minst 1.5 millioner for mange bokholdere, oppsynsmenn,
budbringere, osv. på de sovjetiske kolkosene.
28)
Ifølge
de nyeste statistikkene er en tredjedel av lønns- og gasjemottakerne i Sovjetunionen funksjonærer.
Dette veldige
tallet på byråkrater reduserer for det første produsentenes
konsumsjonsfond; og for det andre blir dermed en betydelig
del av det samfunnsmessige merproduktet uproduktivt konsu
mert.
Misforholdet mellom utviklingen av lettindustrien og tung
industrien, som er den byråkratiske forvaltningens utgangs
punkt, skaper en dyp kløft i det sovjetiske økonomiske
systemet. Fremfor alt gjennom produktivitetssvikten og
mangelen på skapende initiativ hos produsentene som har
sammenheng med denne, gir dette seg også stadig sterkere
utslag i utviklingen av tungindustrien.
Men jo mer produktivkreftene utvikles, jo høyere arbeider
nes tekniske kvalifikasjoner og kulturelle nivå blir, og
jo større arbeiderklassens egenvekt i den totale befolk
ningen blir, desto mer utålelig for arbeidermassene blir
byråkratiets vilkårlighet og tyranni.
Et nytt sprang fremover for planøkonomien krever mer fri
het, mer initiativ, mindre kontroll ovenfra, mer spontan
aktivitet hos massen av produsenter. Men selv byråkratiet
ble nektet denne friheten av det stalinistiske regimet.
Betingelsene for reformene i Krustsjov-perioden modnet
derfor raskt etter 1950.
For å øke produktiviteten i industrien og fjerne en av de
viktigste årsakene til utilfredshet i folket, ble de fleste
tvangsarbeidsleirene oppløst, og arbeidslovene ble gjort
mildere. Fengselstraffene for å komme uforskyldt for sent
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på arbeidet og for fravær fra arbeidet ble avskaffet. Fag
foreningene ble igjen innrømmet noen retter når det gjaldt
kontroll av oppsigelser - som primært var betinget av den
tiltakende automatiseringen -, når det gjaldt kontroll av
arbeidsnormer, lønnstariffer, osv. Den sosiale ulikheten
ble noe redusert gjennom en hevning av minstelønnssatsene
og gjeninnføring av fri undervisning i den høyere skolen.
Samtidig kom det på ny til syne en viss arbeidsløshet.
Den betydelige økningen av produksjonen av varige konsum
goder og en enorm innsats i boligbyggingen bidro dessuten
til å minske misforholdet mellom produktivkreftenes høye
utviklingsnivå og den lave levestandarden til folket. Det
faktiske konsumet per capita i befolkningen økte med 66%
mellom 1950 og 1958? og i 1958 nådde det et nivå som lå
nesten dobbelt så høyt som i 1937 og 1928 og tre ganger
høyere enn i 1944.
29) Men like så lite som den sjette
femårsplanen kunne bli realisert, like lite ble syvårsplanen som kom i dens sted, oppfylt når det gjaldt konsum
goder.
30)
Økningen av levestandarden gikk stadig langsom
mere, og den stagnerte til og med i 1962, samme året som
vekstraten i økonomien begynte å synke. Slik endte Krustsjov-perioden, og de nye reformene som ble gjennomført
mellom 1964 og 1966, hadde som formål å få opp igjen vekst
raten i den åttende femårsplanen.
Oversatt av Rune Skarstein
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