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RESUMO.

O presente trabalho analisa o processo das reformas realizadas

na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), conhecido por Perestroika

e indicar, na base de seus resultados, porque não alcançou os objetivos desejados.

Nesse âmbito verificou-se a consistência das propostas feitas e realizadas em

relação às mudanças no funcionamento do sistema económico e político da URSS,

empreendidas durante a perestroika. Foram analisadas: a situação económica

existente no final da primeira metade dos anos 80 e as necessidades de aplicação

das reformas radicais no sistema; as reformas propostas na perestroika; os

processos de implementação das reformas propostas ao longo dos anos 1985-1991.

Verificou-se que a Perestroika não alcançou as resultados desejados devido à

inconsistência e à incoerência das reformas, realizadas acima da sociedade

soviética, e à resistência das forças da burocracia governamental e partidária no

processo de sua implementação.
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ABSTRACT

The goal of this work is to analyze the process of reforms carríed out at the

Soviet Union, known as Perestroika and to indicate, in the base of its results, why it

didn't achieve the aimed objectives.

Along this work one intends to verífy the consistence of the made and carríed

out proposals in relation to the changes in the working of the economic and political

system ofthe Soviet Union undertaken during Perestoika.

This work deals with the soviet economic performance along the years before

Parestroika and the needs of the application of the radical reforms; the general

aspect and the strategy of the perestroika; the evolution of Perestroika and the

dynamic ofthe reform implementation process along the years 1985-1991.

It was verífied that Perestroika didnt achieve the aimed objectives due to the

inconsistency and to the incoherence of the reforms, carríed out above the Soviet

society, and to the resistance of the power of the bureaucracy along those

implementation process.
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INTRODUÇÃO.

O objetivo do presente trabalho é analisar o processo de reformas realizado na

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), conhecido por Perestroika e

indicar, na base de seus resultados, porque não alcançou os objetivos desejados.

A escolha do tema justifica-se pelo fato de que as transformações que

começaram na URSS nos anos de perestroika vieram a constituir um acontecimento

internacional muito importante, modificando profundamente a situação mundial. Em

março de 1985, quando Mikhail Gorbatchov1 assumiu o posto de secretario geral do

Comité Central (CC) do Partido Comunista da URSS, surpreendeu o mundo com as

suas idéias críticas em relação às bases do desenvolvimento anterior do país e à

viabilidade da manutenção dessas bases. Ele propôs reformas económica, política e

social, que sendo implementadas completamente, acabariam com a revolução de

Lênin, com implicações para a URSS, e possivelmente para o mundo inteiro. As

suas idéias foram, porém recebidas com muito entusiasmo pela população da União

i

1 Em relação à origem de Gorbalchev, a sua carreira e o que ele representa como pessoa, ver Mandei E., Além da 
Perestroika. A era Gorbatchov e o despertar do povo soviético, capitulo IV, São Paulo, Busca Vida, 1989



Soviética, pois esta estava ansiosa por mudanças, devido aos problemas vividos,

acumulados ao longo de quase 70 anos de funcionamento do sistema soviético.

No entanto, se sabe que a perestroika não teve os resultados desejados por

Gorbatchov e seus apoiadores, não obstante tenha dado impulso para mudanças no

longo prazo. É sobre a questão das causas do desfecho da perestroika, que vai

incidir este trabalho.

A hipótese adotada para o trabalho foi construída a partir das hipóteses feitas

por vários estudiosos da perestroika, conforme referidos por Pomeranz (1996)2 e

pela vivência pessoal na URSS, no período de sua implementação.

A hipótese mais radical é a de que as reformas eram incoerentes com a

natureza do sistema, pois com a introdução do mercado, sem a requisição forçada

dos recursos e a sua alocação centralizada, perdia-se a essência do sistema. Por

outras palavras, a perestroika não era suficientemente radical face às necessidades

de realizar as reformas estruturais do sistema, pois sem a introdução das relações

de mercado e de vários tipos de propriedade, não se podia pensar em sair da crise.

Outros autores afirmam que não sendo socialista, mas antes um sistema

deformado de socialismo de caserna, ele não seria reformável. Seria necessário

construir um novo sistema.

Outra hipótese ainda, e que se associa às duas primeiras, é aquela segundo a

qual a crise na URSS era parte da crise geral do sistema capitalista, e, como tal, não

era reformável.

Em contradição a essas hipóteses os economistas soviéticos acham que o erro

central consistiu em subestimar a ação estatal na reengenharia do sistema e em

2

2 Pomeranz Lenina (1996), Transformações sistémicas e privatização na Rússia, Tese livre docência, São Paulo, 
1996



confiar demasiadamente na descentralização da economia e nos mecanismos de

mercado. Alias, estes ainda não tinham sido construídos.

Uma última hipótese é a de que a reforma económica, não poderia objetivar ao

mesmo tempo, a implantação das relações de mercado e a democratização da

sociedade. A primeira devia preceder à segunda.

Sendo assim, parece ser evidente que as causas são muito amplas e envolvem

não somente a questão da inconsistência das reformas propostas face às

implementação, seja à custa de destruição do sistema antigo não substituído por um

novo, seja por incoerência das reformas aplicadas. Mas também se coloca a

questão da resistência muito forte das varias camadas sociais privilegiadas que

possuíam influencia muito significativa sobre o processo de tomada de decisões

dentro do país, as quais perderiam esse poder com a implementação dos

mecanismos de mercado.

Logo, como forma de aprofundar ainda mais a questão central deste trabalho,

foi desenvolvida a hipótese de que a Perestroika não alcançou as resultados

desejados devido à inconsistência e à incoerência das reformas, realizadas

governamental e partidária no processo de sua implementação.

Para verificar essa hipótese foram analisados o funcionamento do sistema no

período anterior à reforma, os seus pontos fortes e fracos, as reformas propostas e

os seus resultados.

3

3 Nomenclatura é a lista dc cargos importantes do Partido Comunista e do Estado e dos seus ocupantes. Pertencer 
a essa lista conferia privilégios informais valiosos: acesso a lojas fechadas que vendiam produtos estratégicos, 
férias requintadas, com facilidade de turismo no exterior, disponibilidade de casas de campo, tratamento em 
hospitais especiais, instruçiio de melhor qualidade para os filhos.

acima da sociedade soviética, e à resistência das forças da nomenclatura3

especificidades do sistema e às dificuldades ocorridas ao longo da sua



Para efetuar esta analise foram consultadas fontes bibliográficas tanto de

autores soviéticos, quanto de especialistas ocidentais, bem como materiais

oferecidos pela mídia. Deu-se atenção especial aos trabalhos de autores soviéticos

escritos nos anos da perestroika e que não foram publicados por varias razões,

inclusive, por conterem críticas vigorosas às ações do Governo e do Partido. Foram

entrevistadas varias pessoas que estavam à frente das empresas, instituições,

cooperativas, entre outras. Dito de outra forma, procurou-se não só trabalhar com as

fontes oficiais, mas também procurar a opinião das pessoas que conviveram de

perto com o processo da perestroika, e continuam a sentir as suas consequências.

O trabalho se compõe de três capítulos, introdução e conclusões.

No primeiro capitulo procurou-se demonstrar o desempenho económico

soviético nos anos antecedentes à Perestroika, através do registro do seu

crescimento, a especificidade do esquema de funcionamento do sistema de

administração económica e os seus pontos fortes e fracos. Com esse objetivo

procurou-se demonstrar as duas estruturas do poder existentes no sistema - o

Partido e o Governo, bem como os mecanismos da interligação entre essas

estruturas. Um dos objetivos mais importantes do primeiro capítulo é demonstrar os

princípios do planejamento centralizado, colocado como base do funcionamento do

sistema,

desenvolvimento económico do país e as formas da sua influencia no processo de

administração da economia.

O objetivo do segundo capítulo é descrever o aspecto geral e a estratégia da

perestroika, do modo como foram formulados pelos seus lideres nos anos 1985-87.

Neste capítulo estão descritas as direções fundamentais propostas para o

desenvolvimento do país lançadas no Plenário do Comité Central do PUCS em abril

4

Partido teve no processo doo grande papel condutor que o



reestruturação económica e política, lançadas nos primeiros anos da perestroika.

No terceiro capítulo procurou se seguir a evolução da Perestroika e a dinâmica

dos processos de implementação das reformas. Na primeira parte do capítulo, se faz

análise geral dos principais processos macroeconômicos ocorridos nos anos 1986-

implementação das reformas económicas no setor industrial, no setor científico, no

setor agrícola e no sistema bancário, bem como nas atividades económicas

internacionais. O objetivo desta parte, foi acompanhar de perto o processo de

implementação das reformas em cada ramo específico, analisando os seus

resultados e os obstáculos encontrados ao longo deste processo. De mesmo modo

procurou-se analisar a implementação das reformas políticas, baseando se na

análise do processo de democratização da vida social do país, das primeiras

eleições livres e do funcionamento do I Congresso dos Deputados. Ao longo desse

capítulo procurou se também demonstrar a influência dos órgãos administrativos e

das forças partidárias no processo de implementação das reformas económicas e da

democratização. Como finalização do terceiro capítulo descreveu-se o término da

Perestroika e o desaparecimento da própria URSS.

As principais conclusões a que se chegou são os seguintes.

A perestroika não chegou as resultados desejados, porque:

a) O PCUS (Partido Comunista da União Soviética) não estava

disposto a proceder a reformas mais radicais. No desenvolvimento

económico social da URSS, nas ultimas décadas anteriores à

Perestroika, o sistema político construído pelo PCUS deu mostras

5

de 1985, por M. S. Gorbatchov, bem como as idéias propostas sobre a

de sua degradação, com o envolvimento de quase toda a

1991. A segunda parte é composta de uma análise dos processos de



nomenclatura com a economia subterrânea e as redes de corrupção

a ela associadas. Portanto, da sua parte não havia interesse na

reforma do sistema. Além disso, manteve capacidade de influencia

suficiente para criar obstáculos à implementação das reformas.

b) As reformas eram inconsistentes e inconsequentes face à

natureza do sistema. Sem a distribuição centralizada dos recursos,

com a liberalização da economia e a introdução dos mecanismos de

mercado, o sistema perdeu a sua base de funcionamento. Mas o

novo sistema ainda não tinha sido criado, devido à realização de

"meias reformas”, em outras palavras, porque as reformas não

foram suficientemente radicais; e devido à não articulação e

coordenação temporal das medidas que as compunham.

Devido às condições sociais e políticas vigentes noc)

momento na URSS, não foi possível que o processo da perestroika

desejados pelos seus autores.

6

tomasse um rumo alternativo, que trouxesse os resultados



CAPITULO I

Desempenho Económico Soviético nos anos

antecedentes à perestroika.

1-1. Registro de crescimento.

De acordo com os padrões mundiais a Rússia começou o século XX como um

país pouco desenvolvido. Porem, existia um pequeno setor industrial ativo, que

incluía áreas como petróleo e têxteis. Estas tinham uma produção bastante alta para

aquela época. A maior parte da população, da qual somente um quarto era

alfabetizado, do agrícola. Também caracterizavasetorocupava-se o

desenvolvimento da Rússia naquela altura um alto nível de mortalidade infantil e

baixa esperança de vida, em comparação com as outras nações ocidentais.

Igualmente, se compararmos a renda per capita do país com a das maiores

7



potências mundiais daquele tempo, veremos que na Rússia pré-revolucionária esse

indicador chegava a somente 15% do nível da EUA e 22% do da Inglaterra. A

produção industrial, também, estava num nível muito mais baixo que os níveis

alcançados por outros países no mesmo período. Por exemplo, em 1913, tendo uma

população e recursos naturais imensamente maiores, a Rússia produzia carvão em

quantidade quase dez vezes menor que a da Inglaterra.4 A produtividade da mão-de-

obra na industria, de acordo com os dados publicados na literatura soviética, era dez

vezes menor do que nos Estados Unidos.

Mas a revolução de Lênin e a industrialização de Estaline transformaram

radicalmente a URSS, tendo a Rússia como centro.

De acordo com dados apresentados pelos anuários estatísticos soviéticos, a

taxa de crescimento para o período pos-revolucionário foi surpreendente. Mesmo

considerando-se a estimativa do PNB soviético realizada pela CIA, as taxas de

crescimento da URSS foram muito respeitáveis para os anos 1928-55, situando-se

mais importantes passos para industrialização do país. Foram criadas grandes

indústrias, e milhões de trabalhadores agrícolas saíram das zonas rurais procurando

trabalhos melhor pagos e padrões de vida mais altos. Esses anos, também, foram

os anos de alta produtividade da mão-de-obra - a fonte principal das altas taxas de

crescimento.

O registro do pós-guerra, apesar de ser menos impressionante, ainda era

relevante pelos padrões mundiais. Anuários estatísticos soviéticos indicam que em

meados de 1980 o nível de atividade económica era dez vezes mais alto do que em

8

entre 4.4% e 6.3 % por ano.5 Exatamente nestes anos foram dados os primeiros e

4 White, S., Afler Gorbachcv, Cambridge: Cambridge Univcrsity Press, 1994, p 102.

5 Bergson A., The real national income ofSoviet Rússia since 1928. Harvard University Press, 1961, p.26l



1950, e que os investimentos tinham aumentado quase 5 vezes mais neste período.

Simultaneamente um esforço volumoso estava sendo empreendido para alcançar a

Também a Agência de Inteligência Central (CIA), calculando a renda do país,

registra um bom desempenho soviético. As estimativas da CIA demonstram que o

PNB soviético real cresceu aproximadamente 4.5 vezes entre 1950 e meados de

1980, e a variação oscilou em torno de 4.5 % ao ano. No mesmo período, o PNB

nos Estados Unidos aumentou 2.7 vezes, no Reino Unido duplicou.7 Considerando-

se esse padrão, pode-se dizer que o desempenho económico soviético foi

satisfatório.

Em acréscimo aos dados acima apresentados, segundo White8 a Renda

Nacional aumentou 149 vezes entre 1917 e 1987 e mais de 18 vezes entre 1940 e

1987. A taxa de crescimento entre os anos 1920 e 1950 foi de 6% ao ano, o que

representou quase duas vezes, o nível que tinha sido alcançado na Rússia tsarista.

Outros indicadores de desenvolvimento (numero de estudantes, leitos de hospital,

etc.) mostram um quadro amplamente semelhante. Ou seja, num período muito curto

a população soviética alcançou algo que se pensou ser impossível, tendo em conta

as duas guerras mundiais, uma guerra civil, grandes perdas provocadas pelo

violento processo de coletivização no setor agrícola, repressão estalinista, etc.

Entretanto, o padrão de vida não se comparava com o dos países capitalistas

altamente desenvolvidos, sobretudo em relação à qualidade dos bens do consumo,

acesso aos bens eletrodomésticos de padrão mundial, serviços públicos, serviços de

9

6 Dados colocados por Tsentral'noe statisticheskoe upravlenie SSSR (Organização central de estatística da 
URSS), Anuário estatístico, 1984 , Moscou: "Finansy e Statistika" I, pág. 36.

7 Central intelligence Agency, Handbook of Economic Statistics, in Hewett, Ed., Reforming the Soviet Economy, 
Washington, The Brookings Institution, 1988.
8 Ver. White St. op. cit.

paridade com os Estados Unidos em capacidade militar.6



manutenção e outros setores.

Mas, o mais importante para os líderes soviéticos, e para a população era a

segurança económica oferecida pelo sistema. Este era basicamente caracterizado

pela garantia do emprego,9 por uma distribuição de renda relativamente igualitária e

por um sistema de preços fixos.

Havia uma compreensão informal entre a liderança e a população, segundo a

qual, as taxas de inflação seriam iguais a zero ou estariam em níveis muito baixos. E

quando o consumidor sentisse a sua elevação, o problema seria resolvido de forma

a que os preços dos produtos de primeira necessidade fossem mantidos em níveis

Esta segurança, que era garantida pelo Estado Soviético, começou a ser

ameaçada a partir de fins dos anos 60, quando os indicadores económicos e sociais

passaram a apresentar um lento declínio, mas de forma cada vez mais acentuada.

10

9 A posição oficial do governo soviético era, em efeito, que o desemprego involuntário estava perto de zero; o 
desemprego existente era transitivo por natureza (como indivíduos mudavam de um trabalho a outro). Como a 
consequência, não há nenhuma estatística de desemprego, nem esta lá uma cadeia bem-desenvolvida de 
instituições projetada para ajudar ao desempregado a encontrar um outro trabalho. Por estas razões é difícil dizer 
qual era de fato a situação de emprego na União Soviética. Na realidade o desemprego existia na União 
Soviética. Porém, por padrões mundiais o nível de desemprego parecia ser muito baixo, e uma proporção alta 
era voluntária e não o resultado duma falta de trabalho. Alem disso, a demanda por trabalho era tão alta, 
partieularmente na URSS européia, que os diretores de empreendimentos demitiam os trabalhadores só se eles 
causavam graves problemas disciplinares. Ver Hewett, Ed., op. cit.

10 Hewett, Ed., op. cit.

baixos e estáveis e assim as rendas reais subiriam continuamente.10



3s
nr- 0

Nacional 5.7 n.a 3.56.5 7.8 4.4n.a. n.a n.a. n.a

Nacional
3.4 2.76.0 6.9 7.1 6.7 5.1 4.7 3.97.3

5.0 3.0 2.3 2.04.7 n.a n.an.a. n.a n.a.PNB

O quadro 1-1 resume as estatísticas básicas por quinquénios durante os anos

1960-85. Os dados nele apresentados referem-se aos objetivos especificados nos

planos quinquenais para cada período e o desempenho observado nos mesmos

períodos.

Este quadro indica três medidas diferentes de desempenho macroeconômico

do país. As duas primeiras são indicadores calculados segundo a metodologia das

O PNB é uma estimativa da CIA, realizada

conforme a metodologia ocidental.

Esta apresenta uma taxa mais baixa de crescimento; mas a tendência

descendente é virtualmente idêntica à observada nas duas séries oficiais da renda

nacional do país. Além disso, o crescimento nos anos setenta foi mais baixo do que

os planejadores tinham esperado. Isto não necessariamente significa que os líderes

foram surpreendidos pelo resultado, pois as metas dos planos quinquenais eram

ii

J981-8971-75 11976-81ade 4966-70

Quadro 1-1. URSS. Indicadores de Desempenho Económico. 1961-85.
Taxa de crescimento médio anual. %

Renda 
Produzida
Renda 
Utilizada

[•

" Renda Nacional Produzida (RNPR) - é o valor adicionado da produção de bens no setor material de produção, 
medido em preços correntes de realização.
Renda Nacional Utilizada (RNUT) - é o valor de RNPR menos as perdas e o saldo do comercio exterior.

Fonte: Hewett, Ed., Reforming the Soviet Economy, Washington, The 
Brookings Institution, 1988

contas nacionais utilizada na URSS.11



propositadamente superestimadas, a fim de motivar os produtores a alcançar o

máximo desempenho.

Uma outra indicação sobre este declínio é evidenciada nas taxas de

crescimento por quinquénio, apresentadas no quadro 1-2.

Quadro l-2..URSS.Taxas de crescimento por quinquénio.

2043 36 23Produto social bruto

28 17-1841 21
1533 24 18
2050 43 24

* Dados provisórios

Os números apresentados no quadro I-2 não refletem, porém, a realidade pois

o conceito do "produto social bruto" (PSB) é calculado sem eliminar a múltipla

contagem. Se, por acaso, num ano ocorre o crescimento da utilização de produtos

intermediários, por causa de desperdício ou ineficiência, no produto final se observa

um aumento do PSB.

Baseando-se nisso Jaques Sapir apresentou o seguinte quadro, sobre a taxa

de crescimento médio anual da economia da URSS em termos reais, no período

compreendido entre 1975 e 1984.

12

..íSfôi__

Produto material liquido utilizado

Produto material liquido por habitante

Produto industrial bruto

Fonte: Mandei E., “Além da Perestroika. A era Gorbatchov e o despertar do 
povo soviético”, São Paulo, Busca Vida, 1989.

966-



r
1,74%2,64%

0,63%2,24%

Produtividade na industria 0,47% -0,07%

Mesmo em números absolutos, tem-se a confirmação do fato referido. Por

exemplo, houve uma diminuição da produção do carvão em 1979, 1980 e 1981, do

aço em 1979, 1980 e 1982, de automóveis em 1981 e 1982 e novamente em 1985,

do petróleo, do carvão, do papel, entre outros produtos. Entre 1979 e 1982, a

Quase o mesmo processo ocorreu com as taxas de aumento das despesas de

consumo, tal como se pode verificar no quadro I- 4 adiante indicado.

13

1980-841975-79

Produção social bruta

Produção industrial

Quadro 1-3. URSS. Taxa de crescimento médio anual da economia em termos 
reais.

Fonte: S. Jaques, in Mandei. E., “Além da Perestroika. A era Gorbatchov e o 
despertar do povo soviético", São Paulo, Busca Vida, 1989.

produção tinha diminuído em volume físico, em 40% dos produtos industriais.12

12 Mandei, E., op. cit.
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No quadro 1-4, aparece claramente a queda ocorrida na taxa de crescimento do

consumo dos bens nele inseridos nos anos 1966-1981, provocada pela diminuição

da produção.

Alem disso, a péssima qualidade de grande parte desses bens e a falta das

peças de reposição para manutenção dos bens duráveis começaram a criar

problemas de insatisfação dos consumidores. Os problemas de qualidade eram tão

complexos que os bens e serviços ofertados eram rejeitados pelos consumidores,

não obstante a grande demanda para os bens de consumo e serviços existente.

Segundo resultados de pesquisa apresentados pelo Instituto de Pesquisas

Sociológicas da Academia de Ciências (IPSAC), em 1985, relatados pelo Semanário

14

9:

Quadro I-4. URSS Taxas de aumento anual das despesas de consumo por 
habitante (%)

Consumo global 
Mercadorias 
dentre os quais:
• viveres
• não-duraveis
• duráveis
Serviços 
dentre os quais:
• pessoais
• educação
• saúde

4,3
7,1
9,1
4,3

2,9
2,8

4,6
1,5
1,4

2,2
2,1

1,0
3,1
5,4
2,5

3,4
1,6
1,4

1,8
1,8

1,4
2.1
2,7
1,9

1,6
3,0
10,0
3,0

5,1%
5,4

2,1
1,3 
-0,2

5,8
2,9
3,2

Fonte: Mandei. E., “Além da Perestroika. A era Gorbatchov e o despertar do 
povo soviético”, São Paulo, Busca Vida, 1989.



eram piores do que 10 anos atrás; 52% acharam que tinha sido atingido o pior nível

de aprovisionamento das lojas; 54% reclamaram ter-se chegado também ao pior

grau de funcionamento do transporte coletivo.

Nesses anos ocorreu, também, a quase estagnação da produção dos cereais,

sobre tudo forrageiras. Isso resultou na dependência da URSS dos países

exportadores de produtos agrícolas, tais como Argentina, Canadá, EUA, França e

Áustria.

Os produtos de exportação da URSS (petróleo, gás, madeira, ouro) foram

submetidos a violentas flutuações dos preços, devido às repercussões do

comportamento da economia mundial sobre a economia soviética.

Tecnicamente, a queda na taxa de crescimento resulta de vários fatores, entre

os quais queda da produtividade dos investimentos, mau funcionamento da

economia e baixa produtividade de mão-de-obra. Esta, porem, não ocorreu por

estão relacionados com o fluxo irregular das materiais primas e produtos

intermediários, as desproporções entre a produção e o sistema de transportes e

distribuição, a falta de peças de reposição e grande numero de avarias e o

envelhecimento do parque das maquinas em função duma desordem nos preços e

incentivos que desmotivaram o progresso tecnológico, entre outros condicionalismos

de menor impacto.

Mais evidente foi o crescimento continuo do tempo necessário para completar o

ciclo dos projetos de investimento (em 1960: 7-8 anos e 1970: 8-10 anos), situação

15

"preguiça" ou "falta do empenho" dos trabalhadores, mas por vários fatores. Estes

Moscow News,13 45% das pessoas inquiridas responderam que os serviços médicos

13 BBC World Service, 17 de janeiro de 1986, in Mandei E., op. cit., p. 23



agravada com a apresentação de custos inferiores aos custos reais para se poder

conseguir os seus financiamentos. Multiplicaram-se construções inacabadas.

A diminuição da eficiência na economia logo se refletiu no nível social e foi

associada com desleixo no trabalho, indiferença política, aumento do numero dos

divórcios e abortos, e da delinquência. A crise habitacional desestabilizou a vida

familiar, aumentou a tolerância para com a corrupção.

A queda da economia traduziu-se também nos indicadores de qualidade de

vida. A mortalidade da população aumentou de 7.1 em 1960 para 10.8 em 1984 por

mil habitantes. A esperança de vida caiu de 70 para 68 anos nesse mesmo período.

A mortalidade infantil (falecidos até completar um ano de idade) situava-se

anualmente em 25 por mil, um indicador bastante alto, em comparação com 10 por

mil nos Estados Unidos, por exemplo. O coeficiente dos suicídios era na URSS 19

por 100 mil pessoas anualmente em comparação com 12 por 100 mil nos EUA e 9

por 100 mil na Inglaterra. Tendo, como já foi dito antes, uma proporção de

médicos/população bastante elevada (43 por mil habitantes), essa situação explica-

se, não por carência de médicos e ciência, mas por deterioração das condições de

A outra situação preocupante desenvolveu-se na área cientifica. Nos países

capitalistas desenvolvidos, desde os anos 70, acelerou-se a nova revolução

científico-tecnológica. As necessidades do mercado obrigavam as empresas a

desenvolver as áreas ligadas à informática, eletrónica, robótica, química (invenção

de novos materiais), biotecnologia, entre outros. Modificavam-se os métodos de

administração e descobriam-se as vantagens de associação entre grandes e

16

l4Gorender J., ”0 Fim da URSS: origens e fracasso da perestroika”, Sâo Paulo, Atual Editora, 1992, pp. 3-6.

vida e pela ineficiência cada vez mais profunda do sistema de saúde publica.14

na União Soviética, apesar das posiçõespequenas empresas. Entretanto,



avançadas dos seus cientistas, não havia muita preocupação com a revolução

científico-tecnológica, exceto em áreas como Astronáutica e produção de material

bélico. Até mesmo as descobertas feitas pelos cientistas, normalmente ou não eram

introduzidas,

soviéticos consumiam em media, duas ou três vezes mais matéria prima e energia,

do que os produtos semelhantes nos países capitalistas.

O próprio M. S. Gorbatchov, na sessão plenária do Comité central de 11 de

Janeiro de 1985 definiu as principais falhas da economia soviética como sendo: o

atraso tecnológico; a baixa qualidade de grande número dos produtos industriais; o

fraco rendimento dos investimentos, em boa parte excessivos e por muito tempo

inacabados; o desperdício cada vez maior de energia e de materiais primas. Enfim,

Gorbatchov evidencia um conjunto de elementos que não são alheios ao esquema

de funcionamento do sistema de administração económica da União Soviética na

ultima fase do regime socialista, ao qual se dará atenção no ponto seguinte.

I-2. Esquema de funcionamento do sistema de administração

económica na União Soviética.

1-2.1. Sistema formal. Como foi concebido para operar.

Antes de se analisar quaisquer dos processos económicos ou políticos

ocorridos na União Soviética, será necessário em primeiro lugar, entender como

funcionava o sistema de administração económica e a estrutura política do regime

socialista, procurar apurar a forma como este foi concebido para operar.

17

ou eram introduzidas nas empresas tardiamente. Os produtos



1-2.1.1. A Hierarquia do poder governamental. Estrutura partidária.

Mecanismos de interligação.

A estrutura governamental de URSS pode ser vista como um mecanismo

complexo, cujos métodos de interligação não foram criados ao acaso. Como

elementos desse mecanismo existiam os nós funcionais do sistema administrativo -

os cargos superiores dos funcionários estatais - e o poder se constituía dum

conjunto estruturado desses cargos e das relações entre eles.

Segundo estudos sobre a sua estrutura formal, o poder era constituído por três

ramos: administrativo, constituído pelos órgãos estatais de administração da

produção, distribuição, consumo, estoque e defesa; representativo, constituído pelos

Sovietes dos Deputados do Povo e dos seus órgãos de administração; de controle,

constituído por órgãos estatais de controle jurídico e normativo (tribunais, Comité de

Controle do Povo, arbitragem estatal.).

Entretanto, na realidade existia mais um ramo no sistema governamental, o

político, representado pelo Partido Comunista, único partido permitido pela

condutor do mesmo. Deste modo duas hierarquias governavam na URSS: a do

Partido e a do Governo.

O Partido tinha autoridade clara para tomada das decisões mais fundamentais

que podiam afetar a economia, tais como: a divisão do produto nacional entre

consumidores, inversores e defesa, a política de direcionamento do investimento, as

indicações das variáveis económicas externas (por exemplo, a dívida externa) e as

18

Constituição15

15 A descrição está feita na base de Constituição da URSS do ano 1977.

do país e que, de acordo com o parágrafo n.° 6, era elemento



políticas relativas aos grandes projetos (como o caminho de ferro entre o Baikal e

Amur, por exemplo).

A responsabilidade primária do Governo era o desenvolvimento da economia

de acordo com o conjunto das diretrizes estabelecidas pelo Partido. Uma das

funções mais importantes dos líderes do Partido era definir e ajudar a alcançar os

objetivos definidos estrategicamente.

Estrutura do Partido.

A fonte principal de toda a autoridade dentro do partido era o Congresso do

PCUS (Partido Comunista da União Soviética) que se reunia em cada qúinqúênio,

cujos delegados foram indicados através de congressos do partido das repúblicas

ou, no caso da República Russa, por conferências de krai, oblast, e repúblicas

autónomas.

O objetivo principal do Congresso era relacionado com a analise da situação

económica e política do país e suas relações externas, e umas previsões em relação

aos próximos quinquénios. O Congresso adotava as resoluções com relação à

política do Partido até o próximo Congresso. As funções do Congresso incluíam,

também, a eleição do Comité Central (CC) do PCUS.

O Comité Central tinha como função dirigir o Partido nos períodos entre os

Congressos, e devia, de acordo com as regras estabelecidas, reunir-se pelo menos

duas vezes por ano.

próximos quinquénios na base das orientações do Congresso.

19

Os participantes das sessões plenárias de CC de PCUS determinavam as

direções principais do desenvolvimento político e económico do país para os



O Comité Central incluía líderes políticos e economistas de grande nomeada,

como também, cientistas proeminentes, escritores, funcionários da união de

comércio, trabalhadores e camponeses. As suas decisões uma vez aprovadas pelo

Congresso do PCUS concretizadas direções doeram em

desenvolvimento económico de URSS" e após serem aprovados pela sessão de

Soviete Supremo, órgão superior do poder governamental, tornavam-se leis de

funcionamento do Estado. As sessões do Comité Central também aprovavam todas

as nomeações para os cargos superiores nos ramos administrativo, representativo e

de controle do Estado

Dentro do Comité Central elegia-se o Bureau Político que, do mesmo modo,

era autorizado a dirigir o Partido entre as sessões do Comité Central. O Bureau

Político de PCUS era o órgão superior para todos os ramos e dele eram oriundos os

líderes mais importantes da hierarquia governamental. Antes da desintegração do

Partido, dele faziam parte o Secretario Geral, alguns secretários do CC, o Presidente

do Conselho de Ministros e seu primeiro substituto, ministros de defesa e dos

negócios estrangeiros, o Presidente do Presidium do Soviete Supremo da URSS e

seu primeiro substituto, o Presidente do Comité Fiscal Partidário16, os primeiros

secretários do Comité Urbano de Moscou, do Comité Partidário de Leningrado e do

Comité Central do PUCS da Ucrânia, bem como os presidentes do Soviete Supremo

e do Conselho de Ministros da Rússia.

O CC de PCUS elegia também os secretários (ou Secretariado) para

encabeçava o aparato central do PCUS e era responsável pelo desenvolvimento e

implementação das políticas do Partido. O Secretariado tinha poder político

20

16 O Comité Fiscal do Partido revisava as contas financeiras e as atividades financeiras das suas instituições. A 
comissão também investigava as cartas c reclamações feitas pelas instituições do Partido.

"Principais

administrar o aparelho do Partido. Até setembro de 1988, o Secretariado



significante, pois muitos dos seus membros faziam parte do Bureau Político do

PCUS

Os membros do Secretariado (os secretários) supervisionavam o trabalho dos

departamento que encabeçava e tinha peso político de acordo com o seu nível

hierárquico dentro do CC.

O superior hierárquico entre eles era o Secretário Geral (Mikhail Gorbatchov no

período tratado neste trabalho). O Secretário Geral, como membro do Bureau

Político e líder do Secretariado, era o funcionário mais poderoso no PCUS e era o

principal policymaker do país. Encabeçando o aparato do Partido ele possuía a

maior autoridade na tomada das decisões e representava a União Soviética no

exterior. O Secretário Geral também presidia o Conselho de Defesa, que

administrava o complexo industrial-militar soviético.

comités,níveis inferiores daNos estrutura encontravam-se os os

departamentos e as organizações partidárias (inclusive PPG (Organizações

Primárias do Partido) incorporados praticamente em todas as organizações e

empreendimentos), nos quais o partido se apoiava para administrar a numerosa

burocracia do Partido e controlar o sistema ao longo de todos os níveis.

Estrutura do Governo.

Em muitas formas, a hierarquia governamental da URSS reproduzia a

hierarquia do Partido. Embora não de maneira uniforme para todas as situações, -

era uma organização administrativa, e como tal tinha uma burocracia muito mais

detalhada para operar o sistema.

21

departamentos do CC do PCUS. Cada secretário era responsável pelo



O poder do Governo começava no Soviete Supremo, cujos membros eram

escolhidos pelo Parlamento por indicação do PCUS. O Soviete Supremo nomeava

formalmente o Presidente do Conselho de Ministros, ratificava os candidatos para os

postos ministeriais e supervisionava o seu trabalho, adotava os planos económicos e

orçamento e relatava sobre a sua implementação.

O Soviete Supremo elegia um Presidium de aproximadamente quarenta

membros, cujos encontros ocorriam a cada dois meses e tinha autorização para

emitir decretos ou realizar outras atribuições previstas na Constituição do país,

sujeitas à aprovação na próxima sessão do Soviete. O Presidente do Presidium do

Soviete Supremo da URSS (na época era Andrei Gromyko) encabeçava o Soviete

Supremo.

O Conselho de Ministros da USSR, também eleito pelo Soviete Supremo, era

composto por mais de cem membros e tinha o seu presidente. No artigo 128 da

Constituição, nomeava-se o Conselho de Ministros como o órgão administrativo

superior da autoridade estatal na União Soviética.

O Conselho de Ministros responsabilizava-se pela segurança interna e externa

do estado, desenvolvimento e administração económica, instrução ideológica e

educação.

A Constituição colocava o Presidente do Conselho de Ministros como cabeça

coordenava a economia de acordo com as decisões do Partido.
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17 Depois do ouster de Khrushchev, em 1964, para evitar muita concentração de poder, o Partido estabeleceu 
uma política segundo a qual as posições de presidente do Conselho de Ministros e de Secretário Geral do Partido 
seriam ocupadas por duas pessoas diferentes, ver site http://lcyveb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html

do Governo e principal administrador económico.17 Como tal, o presidente

http://lcyveb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html


O Presidium do Conselho de Ministros, composto por 14 membros, era um

órgão permanente do Conselho de Ministros e coordenava seu trabalho entre as

sessões do Conselho.

No seguinte nível das instituições centrais estavam os ministérios, comités

estatais e outros órgãos governamentais que implementavam as políticas

estabelecidas para os seus campos respectivos. Os ministérios eram os principais

órgãos administrativos do Governo. Enquanto a maioria dos ministérios administrava

os ramos económicos, os outros administravam os demais negócios de Estado,

como a política externa, a defesa, a justiça, e as finanças estatais.

ministérios do tipo união e os ministérios do tipo união-republicanos. A categoria em

que cada ministério funcionava, era determinada pela Constituição. Assim no nível

central existiam 39 ministérios do tipo união e 23, do tipo união-republicanos.

Ministérios da categoria união eram responsáveis por atividades no nível da

união e eram controlados diretamente pelos órgãos centrais do Partido e do

Governo. No nível das repúblicas não havia ministérios correspondentes aos da

Entretanto, estes possuíam departamentos, localizados nascategoria união.

repúblicas, para cuidar dos seus interesses. Ministérios do tipo união-republicanos

tinham sede em Moscou e coordenavam o trabalho dos ministérios das repúblicas.

Em geral cada um dos ministérios controlava empreendimentos cuja atividade

primária estava relacionada com o respectivo ramo.

Por exemplo, vinte ministérios faziam o acompanhamento da construção de

maquinas e das indústrias metalúrgicas. Desses vinte, nove acompanhavam as

atividades dos empreendimentos que se dedicavam principalmente à produção dos

23

Duas categorias de ministérios compunham o sistema ministerial: os



bens de defesa e os onze restantes, supervisionavam empreendimentos, cuja

atuação incidia principalmente na produção de maquinaria e equipamento para uso

civil.

Cada fonte primária de energia tinha seu próprio ministério, como, por exemplo,

o de produção de energia elétrica (Minenergo) e o de produção de petróleo

(Minximneft).

As atividades de construção eram divididas entre um ministério geral e seis

ministérios especializados em construções específicas. A produção de materiais de

O Mintorg (Ministério do Comercio) administrava o comércio de varejo

constituído por 704,000 artigos vendidos e 326,000 restaurantes, cantinas, e outros

estabelecimentos especializados no fornecimento de bens alimentares.

A supervisão global da agricultura e indústrias alimentícias era feita por cinco

ministérios (de Agricultura, de Carne, de Pesca, de Frutas e Legumes, e de

Construção Rural) e por um comité estatal (Comité Estatal para a Provisão de

Equipamento de Produção para Agricultura (Selkhoztekhnika)).

Porem, a divisão aqui colocada era longe de ser simples. Por exemplo, os

empreendimentos de produção bélica que produziam alguns bens civis (por

exemplo, computadores, refrigeradores, motos, e veículos de transporte de

passageiros) podiam por um lado, ser supervisionados por nove ministérios de

defesa, e por outro lado, ser submetidos também a alguns ministérios civis. Do

mesmo modo, as empresas civis, que produziam alguns bens de defesa, por

exemplo caminhões militares ou equipamento eletrónico, podiam ser acompanhados
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construção era supervisionada separadamente por um só ministério.18

,8vcr Hevvett Ed., op. cit.



pelos respectivos ministérios civis, e também por alguns ministérios de defesa.

Alem dos ministérios, na estrutura governamental existiam também os comités

estatais funcionais, cujas normas eram aplicadas a todos os ramos da economia.

Os comités mais importantes, dentre aqueles que se relacionavam à economia,

eram o Gosplan (Comité Estatal de Planejamento), o Gossnab (Comité Estatal de

Suprimento), o Goskomtsen (Comité Estatal de Preço), e o Goskomtrud (Comité

Estatal para Trabalho e Problemas Sociais). Esses comités tinham um papel

importantíssimo no processo de funcionamento do sistema.

Gosstandardt (Comité Estatal de Controle de Qualidade) era um comité estatal

cuja função era formular e exigir padrões de qualidade para toda economia, embora

alguns dos seus poderes de execução fossem compartilhados com os ministérios.

Era um dos comités aos quais Gorbatchov deu enfoque, para modernizar a

produção do sistema.

O papel mais importante de Goskomtrud na economia era controlar os salários

pagos nos empreendimentos estatais, de modo que fossem diferenciados pelo tipo

de trabalho e de qualificação. Também administrava-os de acordo com um sistema

complicado. Como resultado, fixava-se um salário igual para cada tipo do trabalho

em todo sistema. Este arranjo, sem duvida, tinha consequências macroeconômicas

importantes, tanto para a demanda de bens de consumo como para os custos de

trabalhar muito ligado ao Gosplan e do Goskomtsen.

Essa grande estrutura administrativa era necessária por varias razões. Uma

delas era a dimensão territorial do país e a complexidade da sua estrutura
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económica. A outra - a propriedade estatal sobre os meios de produção e a falta dos

instrumentos macroeconômicos para coordenação da economia.

Influência da hierarquia do Partido no funcionamento no sistema económico.

A hierarquia do Partido influenciava o funcionamento do sistema económico de

varias formas. O caminho mais importante e a base-penetrante de influência eram a

escolha de seu pessoal. O Secretário do Comité Central tinha o direito exclusivo de

colocar os indivíduos que gozassem da confiança do Partido nas posições de

liderança em instituições sociais, políticas, económicas e culturais importantes no

nível da nação. Esta lista da nomenclatura incluía, todos ministérios a nível nacional

e os gerentes dos seus departamentos mais importantes, posições administrativas

nas fábricas de maior importância (o seu diretor e os seus primeiros vices), e os

postos principais em instituições importantes (institutos de pesquisa, posições

editoriais em todos os jornais nacionais e diários, etc.). Outros níveis da hierarquia

tinham as suas próprias, até mesmo mais numerosas, listas de nomenclatura, que

cobriam os principais cargos para todas as instituições importantes dentro da região

sob a sua autoridade.

Portanto, tais listas de nomenclatura davam a possibilidade de ter uma

influencia fortíssima e contínua sobre a tomada das decisões ao longo do sistema

económico.

Grande importância no processo de tomada de decisões na União Soviética

tinha o “sistema de pesos administrativos”, ou seja, o peso do burocrata estatal de

cada nível hierárquico, neste processo.

O peso dum burocrata dos ramos administrativo, representativo ou fiscal do
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poder era determinado, pelo nível do seu cargo no ramo político correspondente. Por

exemplo, o presidente do Conselho de Ministros da URSS, o ministro das Relações

Exteriores, o presidente do Comité de Segurança Estatal comparavam-se, pelo seu

peso administrativo, com o secretario do CC do PCUS, com um membro do seu

Bureau Político.

A segunda fonte principal de influência do Partido baseava-se no controle que

desenvolvimento a nível nacional.

O Bureau Político estabelecia as diretrizes principais de desenvolvimento do

país, definindo a taxa de crescimento económico, e a repartição do dispêndio

nacional. Mas também traçava os objetivos a atingir nas relações económicas

externas e os objetivos de produção de produtos críticos, indicando as áreas

económicas prioritárias. Enfim, o Bureau Político tomava as decisões estratégicas

que dirigiam o planejamento, nos horizontes de longo, médio e curto prazos.

O terceiro canal através do qual o Partido influenciava a economia, eram os

funcionários do Partido, cujo dever, em todos os níveis, era verificar como as

políticas do Partido eram levadas a cabo.

A nível nacional, funcionários do partido na secretaria de CC e nos comités do

partido em cada ministério monitoravam constantemente as ações do Governo,

certificando-se de que os mesmos estavam em sintonia com a política oficial.

Quando isso não acontecia, era seu dever tentar mudar a situação, sem interferir

nas decisões operacionais da agência envolvida.

Cabe ressaltar, porém, a autonomia e o poder de que dispunham os dirigentes

locais do PUCS em relação às administrações locais. O primeiro secretário de um
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Obkom (Comité Regional do PCUS) ou Gorkom (Comité Municipal do PCUS)

geralmente era tão poderoso na sua região, como era o secretário geral a nível

nacional.

Os órgãos locais do Partido tinham deveres idênticos aos órgãos centrais nas

suas áreas de competência. Era dever do Primeiro Secretário do Partido do Obkom

(ou Raikom (Comité Distrital de PCUS) ou Gorkom (Comité Municipal de PCUS))

assegurar que todas as organizações na área dele executassem as suas atividades

de modo congruente com a política central e, em particular, que eles cumprissem os

indicadores principais presentes nos planos. Estes indicadores eram bastante

detalhados e exigentes e expressavam as responsabilidades de desempenho

económico da área coberta pelo primeiro secretario do comité partidário.

Novamente, ele não deveria interferir nas decisões operacionais de diretores de

empreendimento na área, mas tinha que manter a pressão de tal forma, que as

decisões operacionais que eles tomavam, deveriam conduzir ao desempenho

esperado, fixado pelo centro. Nem sempre isto ocorria e era de certa forma,

encoberto pelos relatórios formais encaminhados ao nível superior.

1-2.1.2 Empreendimentos produtivos.

Setor industrial.

No setor industrial da economia, a unidade económica básica do sistema era o

empreendimento, ou, em alguns casos, associações de produção constituídas por

grupos de empreendimentos. De acordo com a lei, a empresa ou empreendimento

representada por uma pessoa jurídica (diretor), que embora não possuísse qualquer
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direito sobre esta propriedade era responsável por tudo o que acontecia na

empresa.

O diretor e os seus adjuntos principais eram nomeados por órgãos estatais

para administrar os bens do Estado. Por isso, tinham responsabilidade total perante

a execução das metas, acordadas num processo de negociações com os ministérios

a quem as empresas eram subordinadas.

Em 1983 havia 45,539 empreendimentos e associações na indústria soviética.

Desses, aproximadamente 1,400 tinham em media cerca de 100 milhões de rublos

de receitas anuais. Esses empreendimentos controlavam quase metade das

atividades importantes da economia, empregavam um terço da força operária

Esta concentração de poder económico dava uma facilidade enorme aos

planejadores centrais os quais, através dos ministérios, podiam controlar uma parte

significativa da atividade económica, comunicando-se com um número relativamente

pequeno de empreendimentos.

As unidades empresariais não tinham nenhum direito sobre os seus bens, e

não podiam tomar decisões a menos que fossem autorizadas pelo Centro. O Estado

reorganizarnovos empreendimentospodia começar e

empreendimentos já existentes.

Do ponto de vista geral a tarefa principal do diretor era somente atingir e

ultrapassar os planos e metas de produção previstos, usando os recursos postos à

sua disposição. Generalizando, no sistema formal, essas organizações empresariais
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industrial, e respondiam por 47 por cento da produção industrial.19
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existiam de acordo com as exigências impostas pelo Estado e para servir aos seus

propósitos.

Setor agrícola.

Em relação ao setor agrícola, identificamos duas organizações principais, as

quais representavam cerca dos 3/4 das vendas de varejo da zona rural - a fazenda

coletiva (kolkhoz) e os empreendimentos agrícolas estatais(sovkhoz). O kolkhoz no

principio, foi determinado como uma forma de cooperativa de lavradores de uma

aldeia ou grupo de aldeias que ocupam a terra nacionalizada para cultivá-la em

comum, administrada por um comité eleito e encabeçado por um presidente também

eleito. A renda do kolkhoziano, em principio, dependia dos produtos recolhidos no

final da época agrícola.

Mas com o tempo ocorreu um avanço formal da estatização da agricultura, e

deste modo, mesmo se tinham, no começo, suas diferenças organizacionais, os

kolkhozes acabaram por funcionar praticamente nas mesmas condições económicas

e ser geridos do mesmo jeito que os sovkhozes. Ou seja, eles eram sujeitos aos

mesmos procedimentos de planejamento. O centro fixava os preços de venda dos

seus produtos para o Estado e pagava os salários aos funcionários. Pela analogia

com as empresas, as normas e as metas para a produção agrícola também eram

determinadas pelos órgãos superiores e deviam ser obedecidas. Os diretores de

sovkhozes, bem como os presidentes de kolkhozes, também não possuíam qualquer

parte dos bens desses empreendimentos agrícolas.
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1-2.1.3 O sistema das relações dentro da economia.

As formas principais das relações económicas eram as seguintes:

• Relação entre as empresas

As empresas se relacionavam entre si, somente dentro do país. O Gossnab -

Comité Estatal de Suprimento (ou os seus setores correspondentes nos ministérios

locais) - definia as relações entre as empresas. Estas relações eram estabelecidas

de acordo com os planos de produção e vendas, uma vez determinados.

O processo de distribuição dos materiais realizado pelo Gossnab, de acordo

com as prioridades do plano, era extraordinariamente complexo e era administrado

em três níveis de organização. Vinte administrações de provisão no nível da união

administrações de provisões territoriais tratavam de documentos e da distribuição

dos produtos por 1,500 escritórios locais de provisão, depósitos, armazéns, e lojas.

Finalmente, onze administrações ao nível da união administravam a provisão de

materiais e equipamentos de projetos de construção.

As transações realizavam-se diretamente nas empresas na base de contratos,

aos preços fixados centralmente.

Quem supervisionava a formação dos preços no sistema era o Goskomtsen.

Havia quatro procedimentos básicos para estabelecer os preços:

• a formação de preços ocorria com base nos custos médios de

produção do ramo, mais markup-,

• de vez em quando Goskomtsen empreendia uma reforma dos

sistema;

31

preços muito complexa, reorganizando deste modo todos os preços no

(Souizglavsnabsbyt) controlavam artigos mais escassos. Cinquenta e seis



• o Goskomtsen, fazia também revisões dos preços de certos

setores, tal como fez, por exemplo, com os preços dos novos produtos

agrícolas em 1981 e 1983;

administrava um conjunto de procedimentos elaborado para estimar

novos produtos.

O pagamento das transações era realizado através do Banco Estatal em

moeda escriturai, de tal modo que nesse nível das relações económicas

praticamente não havia a circulação da moeda.

• Relações entre as empresas e as unidades familiares

Este tipo de relações era concretizado em moeda fiduciária. Esta moeda

circulava entre as empresas e as unidades familiares. As empresas efetuavam o

pagamento dos salários de acordo com a escala funcional dos vencimentos que era

definida a nível central pelo Goskomtrud. Na outra direção, as empresas comerciais

recebiam moeda pela venda de bens de consumo, adquiridos pelas unidades

familiares.

As empresas tinham a possibilidade de alterar o nível salarial por meio dos

bónus e prémios, a partir dos seus lucros e com limites, também determinados

centralmente.

No setor agrícola o nível de renda podia ser acrescido por meio da venda dos

produtos (em moeda nacional) da exploração individual autorizada duma fração de

terra dos kolkhozes e sovkhozes pelos preços do mercado agrícola. Esses preços

eram flexíveis e mais elevados do que os preços estabelecidos centralmente para

compra dos produtos kolkhozeanos (os preços fixados a nível central eram
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mantidos, mais ou menos constantes, por longo período do tempo).

• Relações das empresas com o exterior

Esse tipo de relações era coordenado pelo Ministério do Comércio Exterior da

URSS (Minvneshtorg). Este administrava as relações económicas com o estrangeiro

através de uma cadeia de organizações de comércio exterior, cada uma das quais

controlava virtualmente todas as exportações e importações para um grupo

selecionado de produtos. Somente os ministérios tinham o direito de importar e

exportar e, em ambos os casos, geriam todos os detalhes das transações exigidas,

de forma que as empresas não mantivessem nenhum contacto direto com os

clientes ou fornecedores. O Minvneshtorg realizava a importação e exportação dos

produtos pelos preços internacionais. Como o rublo não era uma moeda conversível,

as empresas que estavam envolvidas nas transações internacionais vendiam os

seus produtos ao Estado e compravam produtos importados em moeda nacional,

conforme uma taxa de cambio específica, e os saldos de transações com o exterior

eram incluídos no orçamento estatal. Desta maneira os preços internacionais não

influenciavam na formação dos preços internos de nenhuma maneira.

• Relações entre a empresa e o Banco Estatal

Relativamente a este tipo de relações, há a referir que o Ministério de Finanças

administrava o orçamento estatal e o sistema bancário. Os componentes mais

importantes do setor, eram: o Gosbank (Banco Estatal), o Stroibank (Banco Estatal

de Construção), e o Vneshtorgbank (Banco de Comércio Exterior). Gosbank era a

mais importante destas instituições, e o seu presidente era membro do Conselho de

Ministros.

Alem do controle das contas das empresas, as relações entre elas e o Banco
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Central incluíam empréstimos, os quais eram concedidos praticamente sem

restrições. A condição necessária e suficiente era a confirmação dessa necessidade

no plano de produção de empresa ou nas correções, que eram feitas nele, de

acordo com as indicações do ministério a que estava subordinada a empresa.

Resumindo, podemos confirmar mais uma vez que as empresas produtoras

relacionavam-se entre si, ou com as empresas comerciais, ou com os consumidores

finais, exterior e setor bancário, por meio das regras estabelecidas e reguladas

administrativamente, na base do planejamento centralizado.

A empresa de modo muito restrito podia participar da elaboração dos seus

planos de produção, através das negociações de suas metas e indicadores de

controle, como poderemos constatar mas adiante. Mas essa autonomia realmente

era muito reduzida. Neste sentido, o planejamento centralizado era praticamente a

única força que dirigia as atividades da empresa e a alocação dos recursos.

Também os preços fixados centralmente exerciam uma função passiva e não

serviam como orientadores para a tomada de decisões autónomas pelas empresas.

1-2.1.4 O planejamento da economia soviética.

Para organizar e centralizar o processo de planejamento na economia soviética

eram elaborados os planos de curto e longo prazo.

Os planos de longo prazo eram elaborados com base nas diretrizes definidas

pelo PCUS e que deviam ser aprovadas pelo Soviete Supremo. Eram desdobrados

em planos elaborados para dez ou quinze anos e em planos quinquenais. No longo

prazo os planos explicitavam a estratégia do desenvolvimento, que deveria ser

seguida nesse período.
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Os planos quinquenais quantificavam, na forma de metas, as diretrizes. As

metas eram determinadas com base nas taxas de crescimento dos cinco anos

composição, consumo, comércio externo, produção nos setores mais importantes e

nível de emprego.

A elaboração do plano quinquenal começava com a formulação de dados de

controle elaborados pelo Gosplan, encarregado de coordenar a elaboração dos

planos, supervisionar a alocação de recursos nos vários níveis de competência e

monitorar a sua implementação. Gosplan fixava o programa de trabalho dos outros

ministérios e comités diretamente envolvidos nos negócios económicos, dirigindo-os,

e controlava as decisões sobre os investimentos globais e a distribuição de artigos

críticos às organizações económicas.

Gosplan era um comité de tipo união-republicano. Isso quer dizer que cada

república também tinha um comité, que planejava as tarefas para as empresas de

caráter republicano. Comités de planejamento também existiam a nível local e eram

responsáveis pelo planejamento da produção dos bens de importância local.

Os comités de planejamento faziam estimativas preliminares das metas, com

base nas diretrizes centralizadas e nas restrições técnicas e dos recursos que eram

postos para definição dos objetivos quantitativos a atingir. Após a analise desses

dados de controle pelos ministérios responsáveis pela operacionalização do plano,

começava-se a discussão com as empresas subordinadas e ao longo dessa

discussão era possível a alteração do plano através de negociação com o Gosplan.

A partir dessas negociações e discussões, formulava-se o plano quinquenal que,

depois de ser aprovado pelo Bureau Político do PCUS, era submetido ao Conselho

de Ministros e ao Soviete Supremo. Aprovado pelo Soviete Supremo, o plano servia
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como base para a elaboração dos planos anuais operativos e praticamente assumia

a forma de lei.

A decomposição dos planos quinquenais que eram estabelecidos em cada

setor pelo respectivo ministério constituía os planos anuais operativos, os quais

eram encaminhados às empresas para execução.

Os planos anuais operativos eram muito mais detalhados e elaborados com

muito mais cuidado, e de fato, orientavam o funcionamento das empresas.

A formulação dos planos anuais seguia praticamente o mesmo caminho da

elaboração e aprovação do plano quinquenal. As metas da atividade da empresa

estabelecidas nos planos anuais eram especificadas nas seguintes categorias:

produção, insumos, introdução da nova tecnologia, investimentos, emprego e

desenvolvimento social e finanças.

Através do plano de produção fixava-se em primeiro lugar, as metas físicas

para os produtos estratégicos, e também, o volume das vendas de empresa. Em

segundo lugar, os volumes e especificação de insumos que deviam ser utilizados no

processo de produção eram determinados pelo plano de insumos.

Indicações sobre a quantidade de emprego por cada tipo de mão de obra eram

dados pelo plano de emprego e desenvolvimento social. Nesse mesmo plano eram

incluídos os limites postos às empresas para utilização do lucro e para o

desenvolvimento social. Isto significava que esse plano determinava a parte do lucro

que poderia ser distribuída como prémios e bónus, na perspectiva de elevar a renda

nominal dos trabalhadores.

A nova tecnologia e as inovações a introduzir também eram determinadas

centralmente e eram especificadas no plano de introdução da nova tecnologia. Aqui
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é importante salientar que as direções tinham bastante aversão a inovações,

sabendo que estas implicariam a desqualificação de cargos e profissões e imporiam

Este era também fixado nos planos de

emprego e desenvolvimento social. No plano do investimento eram determinadas as

aplicações financeiras que deviam ser realizadas no período correspondente.

Também eram incluídas as autorizações para adquirir novos equipamentos e

contratar os serviços necessários.

E finalmente, existia o plano financeiro o qual indicava os fluxos financeiros

isso é lucros, empréstimos, fundos de reserva etc.

Alem dos planos havia um sistema de incentivos e de sanções que deveria

assegurar a sua implementação. Eram elaborados alguns indicadores, os quais

representavam as metas a serem atingidas. O sistema dos incentivos era constituído

por normas de distribuição de bónus, baseadas no cumprimento das metas

indicadas. Tinha uma aplicação muito ampla, e, como se verá adiante, teve um

papel bastante importante no desenvolvimento do processo inflacionário.
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redução do numero de empregados.20



1-2.2 Descrição sumaria do funcionamento real do sistema.

I-2.2.1 A lógica do funcionamento real do sistema.

Gorbatchov), e de Pantin e Lapkin - anota em relação à diferenciação entre o

sistema formal, descrito anteriormente, e o sistema real do funcionamento da

economia soviética: “o mecanismo real é comandado por uma lógica que de certa

forma desestrutura o seu sistema formal de gestão planejada. Esta lógica assenta-

se em dois fatores interligados: a opção por um crescimento acelerado e a escassez

de recursos para implementá-lo. Segundo Kornai, citado por Pomeranz, essa

escassez de recursos resulta da "fome de investimento" que expressa o impulso à

expansão inerente ao sistema, diante de inexistência de limites financeiros às

empresas para realizar esta expansão. Portanto, na ausência dos limites no uso dos

recursos e tendo em conta as necessidades de cumprir os planos, e a dependência

praticamente total dos órgãos superiores, as empresas eram levadas a demandar

cada vez mais e mais recursos. A expansão industrial tornou-se possível pela

agregação dos recursos e os limites começaram a ser pensados somente quando

apareceu o risco de exaustão dos recursos.

Mas, para continuar com o sistema de planejamento centralizado, baseado na

restrição do uso dos recursos, precisava-se de uma estrutura de administração muito

Disso resultou uma expansão da quantidade dos órgãosmais detalhada.

em 1954

existiam 28 ministérios setoriais centrais e três comités estatais; em 1974 esse
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Pomeranz21, analisando os trabalhos de Petracov (assessor direto de

21 Pomeranz, L. (1990), op. cit, pp. 21, 22.

22 V. Pantin e V Lapkin, “Chto ostanovilos v epokhy zastoia? ” (O que se deteve à época da estagnação?), 
Moscou, mimeo.,1990, in Pomeranz L. (1990), op. cit., p. 23.



numero subiu para 44 ministérios setoriais centrais e cerca de 24 comités estatais;

no começo dos anos 80 o numero de órgãos centrais aproximou-se de 100, sem

considerar os quase 800 ministérios e órgãos republicanos. Mas mesmo assim, não

era possível nessas condições, ter um controle totalmente centralizado.

Em primeiro lugar, porque existia uma quantidade enorme de informação a ser

analisada. Obviamente, é impossível tomar decisões de planejamento relacionadas

a cada bem definido, numa economia que produz cerca de 24 milhões de bens

diferentes. Alem do mais existem vários fatos que provam a ineficiência dos métodos

de recolha dessa informação. Isso torna impossível qualquer planejamento ótimo.

E, em segundo lugar, um sistema de autarquia vertical dos ministérios que

constituía a organização setorial do sistema do planejamento e que sucedeu a

organização territorial introduzida por Kruchov a partir dos anos 60, dificultava muito

a relação entre os setores.

O resultado principal desse tipo de organização foi uma concentração

económica horizontal, ou seja, no mesmo setor de atividades. Havia a esse nível

barreiras criadas à sua integração vertical pela competição interministerial. Esses

quantidades. Isso decorria do fato de que, na estrutura industrial soviética,

praticamente não existiam empresas menores para produzir e criar oferta desse tipo

de bens. Deste modo, a empresa tornava-se auto-suficiente e autarquizada, criando

tal tipo de funcionamento que, claramente não era rentável no sentido dos custos de

produção. Essa ineficiência tornava-se ainda maior com a autarquia dos próprios

subordinadas ao mesmo ministério.
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menores, para produzir os bens de produção, necessários em pequenas

ministérios, quando a empresa relacionava-se somente com as empresas



Este comportamento aparentemente irracional era explicado pelas obrigações

dos ministérios em responder pelo cumprimento dos planos das empresas, pois os

custos elevados de produção sempre podiam ser cobertos pelos créditos, enquanto

não se podia completamente confiar na precisão e responsabilidade dos

fornecedores dos outros ministérios.

Além disso, o sistema de incentivos era constituído de tal maneira, que estes

dependiam do cumprimento das metas planejadas pelo ministério. Portanto, era

preciso não correr riscos de não cumprimento.

A solução encontrada naquela época foi a descentralização do sistema antigo

de controle e planejamento. Ou seja, em geral, o Gosplan devia controlar somente

os principais produtos estratégicos ao funcionamento do sistema e a alocação

intersetorial de investimentos e divisas. Por outras palavras, o Gosplan devia

executar o controle geral sobre a expansão do sistema, enquanto as funções de

controle dos produtos eram transferidos ao Gossnab e aos ministérios referidos.

Dois procedimentos adotados no processo de planejamento deveriam controlar o

problema de informação: o planejamento na margem, ou seja, o planejamento das

taxas de crescimento em relação aos resultados obtidos no período anterior, e a

introdução das correções no processo de elaboração dos planos anuais.

Praticamente o mesmo processo de descentralização ocorreu com o sistema

de fixação dos preços. Tendo em conta que a economia soviética produzia

aproximadamente 20-30 milhões de produtos, obviamente Goskomtsen não podia

estabelecer preços para cada um deles. Geralmente, ele determinava diretamente

Goskomtsen estabelecia as regras pelas quais seus preços deveriam ser estimados
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os preços para os produtos estratégicos (como combustíveis, energia, e matérias-

primas). No caso dos produtos intermediários e dos produtos acabados,



(durante uma reforma de preços, ou quando eram introduzidos produtos novos).

Considerava ainda os preços propostos por empreendimentos e ministérios, que

eram calculados de acordo com essas regras.

O Goskomtsen também cuidava dos processos da formação dos preços; mas

na prática, os preços eram fixados nas empresas. “Este fato inevitavelmente gerava

pressão altista sobre os preços, dada a grande concentração económica de oferta e

o excesso da demanda, que gerava um “mercado vendedor" por um lado; e a lógica

do sistema de incentivos, por outro lado. Esta pressão só não gerava maior inflação

Um dos inconvenientes desse sistema era a ausência de preocupação sobre a

qualidade dos produtos. Dum modo geral, porque os indicadores de controle eram

quantitativos e as metas de melhoramento da qualidade dos produtos, eram

considerados secundários.

identifica três dimensões do problema de

qualidade existente na União Soviética. O primeiro resulta do fato de que economia

produzia uma abundância de bens de baixa qualidade que o consumidor (privado e

empreendimento) tinha que aceitar, pois em muitos casos, não existia nenhuma

alternativa disponível. O segundo problema refere-se à existência de muitos bens

que estavam muito “atrasados" por uma ou mais "gerações", em relação às mais

recentes versões disponíveis no mundo em desenvolvimento. Logo, um terço dos

serviços disponíveis aos consumidores e empreendimentos geralmente eram de

baixa qualidade. Cada um destes fatores teve consequências para a economia e
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Analisando essa questão Hewett24

aberta, devido ao relativo controle dos preços exercido pelo Goskomtsen.23

23 Pomeranz L. (1990), op. cit., p. 24
24 Hewett E, op. cit.



uma ressonância crescente dentro da população.25 A terceira dimensão do problema

de quantidade e qualidade de serviços poderia segundo o autor, ser apresentada

com base na ideologia Marxista. Nesta interpretação os serviços

produtivos", desde que eles não contribuam diretamente para a produção dos bens

materiais. Se, por exemplo, um trem na URSS estava levando frete de um

empreendimento para outro, o serviço era considerado produtivo e era levado em

consideração na contabilidade da renda global do país; se estiver levando

passageiros, o serviço não é produtivo e, portanto, não é contado como parte da

renda global do país. Esta atitude também responde pela negligência geral e pela

baixa quantidade de serviços oferecidos à população.

A outra consequência económica importante do problema de qualidade refere-

se à indústria. A baixa qualidade de muitos bens fabricados afetava a confiabilidade

de indústrias, forçando empreendimentos a dedicar grandes recursos para conserto

e manutenção, e reduzia bruscamente a produtividade operária.

Um outro inconveniente, importante estava ligado ao sistema de distribuição

dos incentivos. O sistema de incentivos era vinculado à folha de salários e ao valor

bruto de produção por ministério. Esta distribuição era resultado de uma negociação

entre o Gosplan e os ministérios e entre o ministério e as empresas que lhes

estavam subordinadas. Os critérios de distribuição eram aplicados de tal forma, que,

por um lado, criava-se uma segurança mínima para as empresas menos eficientes,

pois estas deveriam ser capazes de pagar os salários aos trabalhadores e ainda

dispor de reservas, mesmo se fossem pequenas, para pagamento dos bónus. Por
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"não são

25 Porem, o problema aqui não é que todos os bens produzidos em URSS eram de baixa qualidade ou que todos 
os serviços encarnavam tecnologias antiquadas. Indústrias de defesa soviéticas e até mesmo empreendimentos no 
setor civil inventaram e desenvolveram tecnologias e materiais até bastante competitivos com os melhores 
disponíveis no mercado mundial; o problema é que estes, produtos constituíam a exceção e não a regra. Muitos 
eram protótipos, não entrando em produção. Outros eram produzidos em quantidades pequenas e só eram 
distribuídos nas lojas especiais acessíveis para a elite e para os turistas estrangeiros.



outro lado, fixava-se uma base e um teto para o volume dos bónus a serem

distribuídos nas empresas, com o objetivo de não criar grande diferenciação entre os

trabalhadores de empresas do mesmo ramo. Com isso, criou-se um igualitarismo no

processo de distribuição, incapaz de criar qualquer estímulo para melhor

desempenho.

Um outro problema que já foi discutido nesse trabalho diz respeito ao

desequilíbrio de oferta e demanda nos mercados de bens do consumo, que criou

grande acumulação de moeda nas mãos da população e, portanto, a distribuição

dos bónus não ajudaram de forma alguma na aquisição de maior bem-estar.

Na base dos processos ocorridos no funcionamento do sistema acima descritos

e vários outros, que não foram abrangidos nesse trabalho, vê-se que o planejamento

centralizado que, teoricamente, deveria assegurar a alocação adequada dos

recursos, propiciando um desenvolvimento rápido e equilibrado da economia, cedeu

lugar a uma desfuncionalidade, não só nos pontos importantes para o processo de

funcionamento duma empresa, como também, nas relações entre a empresa e os

órgãos de administração económica nos vários níveis de hierarquia. Criou-se a

competição por recursos entre vários agentes económicos e seus órgãos de gestão.

desequilíbrios do sistema. Adaptando-se às condições reais de funcionamento, as

empresas, bem como os pequenos agentes económicos, diretamente ou através de

um agente especializado, começaram a realizar a troca dos bens e serviços que não

podiam obter pelos canais regulares de suprimento. Desse processo de troca de

favores em todos os níveis da economia, resultou o surgimento e desenvolvimento

duma economia subterrânea. Ninguém tem informações concretas sobre o volume e
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As empresas, em face desses problemas, começaram a se ajustar aos



apontam que em

1984, cerca de 15% de mão da obra disponível naquele ano, estava empregada

nesse tipo de atividades, situando-se a sua renda por volta de cinco a seis bilhões

de rublos por ano.

Assim fica claro, que o sistema formal de gestão económica planejada acabava

sendo influenciado por diferentes negociações, que ocorriam entre os seus agentes,

fora das ligações previstas no esquema formal de funcionamento do sistema, e o

seu funcionamento real não pode ser apresentado claramente, pois é pouco

conhecido. Deste modo, os planos de curto prazo, estavam mais próximos das

necessidades e de se adaptarem aos desequilíbrios da economia e à escassez

crescente de recursos. O planejamento de longo prazo passou a não ter grande

importância para a administração do desenvolvimento da economia.

I-2.2.2 Formas de ligação entre os níveis do sistema de administração

As formas de ligação entre os vários níveis da estrutura administrativa também

estavam sujeitas à influencia de diferentes processos voluntários ocorridos dentro do

sistema.

A interligação de todo sistema de administração era aparente. Na realidade os

níveis da macroestrutura eram autónomos e

atividades internas das republicas (oblast', krai, raiori) só limitadamente dependiam

do Centro. Generalizando, pode-se dizer que os níveis superiores da hierarquia

definiam as condições gerais do funcionamento, enquanto os inferiores funcionavam

de acordo com leis autónomas, que às vezes quebravam as leis do sistema formal.
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"viviam a sua própria vida". As

dimensão dessa economia, mas os dados citados por Hewett26

26 Hewett E., Op. cit., p. 180



O fato de os funcionários, que ocupavam cargos nos blocos inferiores dos

ramos de poder, terem responsabilidades delegadas pelos blocos superiores dos

ramos político e representativo, fazia com que as fronteiras entre os níveis da

macroestrutura, nitidamente definidas no esquema administrativo, na realidade não

fossem tão precisas.

A maior parte das decisões era tomada na base de uma coordenação entre os

representantes de todos os ramos do poder. Por isso, em particular, não podiam ser

questionadas as ações dos gerentes superiores; de acordo com a lei, praticamente

todas as decisões que afetavam os interesses dos cidadãos não podiam ser

questionadas no tribunal. Por outro lado, as decisões coordenadas, não tendo face,

e sendo unificadas significavam a não existência de qualquer responsabilidade

pessoal administrativa ou financeira perante seu resultado final.

Alem disso, a coordenação das decisões aumentava o espaço de tempo entre

a tomada das decisões nos níveis da administração até a sua realização prática: às

vezes elas chegavam até os executores depois da necessidade das suas ações ter

perdido atualidade. A velocidade de tomada de uma decisão era, assim,

proporcional à quantidade dos órgãos de coordenação.

A complexa estrutura de governo, e a dominação dos órgãos superiores de

coordenação no processo de tomada das decisões, conduziram, de certo modo, a

uma interação das relações de coordenação, na qual o movimento duma decisão se

seguia "de cima para baixo"

Decénios de ciclos de interação desse tipo resultaram na formação, no sistema

da administração, dos "pontos focais", através dos quais passavam as informações,

eliminadas. Esses “pontos focais" eram os bureaus dos comités partidários locais,
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que podiam ser facilmente invertidas e, eventualmente, transformadas ou



nos quais se concentrava um grande poder do sistema.

Entretanto, vários dirigentes práticos da economia e cientistas se alarmaram

com a situação, acabando por surgir uma geração deles capazes de enxergar a

propagandistas.

Em março de 1985, quando assumiu o posto do Secretario Geral, M. S

Gorbatchov tinha nas suas mãos uma economia que necessitava de reformas e um

povo que esperava as mudanças acontecerem.
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realidade interna e externa, sem dogmatismos doutrinários e mistificações



CAPITULO II

Aspecto geral e estratégia da Perestroika

11-1 Perestroika e Glasnost': Direções fundamentais propostas

para o desenvolvimento do país.

Em seu aspecto geral e do modo como foram formuladas nos anos 1985-1987,

a Glasnost' e a Perestroika foram precedidas por um conjunto de propostas

programáticas lançadas pelo Secretario Geral do PCUS diante do Plenário do

Comité Central do PCUS em abril de 1985. Neste Plenário tais propostas foram

delineadas nos seus traços mais gerais, como diretrizes fundamentais. Em junho de

1985, na conferência do CC de PCUS, que tinha como objetivo a retomada dos

níveis de desenvolvimento da economia, formulou-se uma política de aceleração do

progresso técnico-científico, e traçou-se também novas políticas estrutural, científica
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e tecnológica, e de investimentos. Na mesma conferência foi adotada a política de

reconstrução tecnológica de toda a economia nacional, baseando-se nas conquistas

da área científica. As idéias do Pleno de abril continuaram sendo desenvolvidas no

XXVII Congresso do PCUS. Nesse congresso foi exposta com mais precisão a nova

política e chegou-se a um acordo sobre a necessidade de promover uma

reorganização profunda do sistema de gestão. Mais tarde, em janeiro de 1987,

foram elaboradas as teses sobre a democratização da sociedade soviética e, em

particular, sobre a transição para a autogestão. O Plenário do CC do PCUS,

realizado em junho de 1987, teve uma importância fundamental, pois foi dedicado à

reorganização do sistema de gestão e do próprio mecanismo económico. Nesse

Pleno foram aprovadas as principais teses de reestruturação da gestão económica.

O primeiro balanço da reestruturação da economia foi feito na XIX Conferência do

Partido, onde também foi dado apoio à política de desenvolvimento e foram

aprofundados alguns aspectos da reforma económica. Em março de 1989, no

Plenário do CC do PCUS foi formulada a nova política a ser aplicada no setor

agrícola.

A estratégia da Perestroika foi apresentada tendo dois pontos principais.

O primeiro consistiu em redirecionar a economia soviética para o atendimento

do mercado consumidor, invertendo a ordem de prioridades dos investimentos. Ou

seja, em tornar mais rápido o crescimento dos setores produtores de bens de

consumo em relação aos setores produtores de bens de produção e priorizar os

investimentos na área social - basicamente habitação e abastecimento. Essa linha

exigiu, também, uma atenção especial para o setor agropecuário.

O segundo aspecto consistiu em mudar o sistema de gestão através da

descentralização radical do processo de decisão e substituição do sistema de
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económicos, que iam funcionar como reguladores das atividades económicas.

Com isso ganhou prioridade a produção de bens de consumo para

abastecimento da população. Uma parte da industria bélica deveria ser revertida

para a produção dos bens de consumo duráveis. Pensava-se também na construção

acelerada dos prédios habitacionais, creches, hospitais, etc. Por outras palavras, a

satisfação das necessidades sociais passou a ocupar o primeiro lugar nas decisões

de alocação dos meios disponíveis. Deu-se ainda atenção ao controle de qualidade

dos bens, como ponto fraco da economia.

A substituição do crescimento extensivo da economia por um desenvolvimento

intensivo na base da aceleração do progresso técnico-científico, incentivando a

introdução das tecnologias avançadas, também era uma das direções principais da

Perestroika.

Todas as empresas deveriam entrar no regime do cálculo económico e

sobreviver pela própria rentabilidade, disponibilizando e distribuindo o seu lucro de

acordo com as suas necessidades e planos. Alem disso, a partir de certo momento

iam ser cortados os subsídios às empresas deficitárias, as quais deveriam ser

fechadas ou fundidas com outras, em caso de não poderem sobreviver.

Para estabelecer as relações diretas entre as empresas, foi proposto na

torná-los

transacionáveis no mercado. Isso daria possibilidade a cada empresa de garantir o

fornecimento contratual estabelecido e, com a pratica do mercado, livrar-se do

problema da superestocagem.
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27 Como já foi visto, os bens de produção não eram considerados mercadoria e não podiam ser objetos de compra 
c venda e a sua alocação se fazia por ordem dos ministérios.

Perestroika tornar os bens de produção mercadorias27, isto é,

planejamento burocrático ou de comando administrativo, por instrumentos



Previu-se a criação das condições para a concorrência, nos mercados interno e

externo. Isso significava, em primeiro lugar, a restruturação das empresas

monopolistas (empresas gigantes), criando em todos os setores as condições para o

desenvolvimento do mercado funcionamento dos instrumentose o

macroeconômicos. Em segundo lugar, dar às empresas o direito de relacionamento

comercial direto com empresas estrangeiras.

Essas relações diretas por meio do mercado exigiam a ampliação e a

diversificação do papel do sistema bancário. Esse tipo de reforma deveria trazer a

investimentos das empresas.

Entretanto, pensando em todas as reformas económicas acima descritas, os

líderes da Perestroika entendiam perfeitamente que a sua realização dependeria da

cessação do comportamento intolerante e arbitrário por parte das autoridades e do

combate à politicagem, da apatia diante das questões publicas e da atitude de

submissão diante do paternalismo do Estado por parte da população. Exatamente

essas idéias foram apresentadas tendo como base a Glasnost’.

A remodelação da política externa foi direcionada para a redução das tropas

estacionadas fora do país e à proposição de criação da Casa Comum Européia.

Pode-se confirmar que a sua importância decorreu da necessidade de reduzir as

despesas da defesa e redirecionar os recursos para as necessidades da economia,

desejo de comprovar as intenções direcionadas para eliminação da “guerra fria” e de

deixando duvidas no princípio, tiveram aceitação posteriormente, pelo que

contribuíram para o desenrolar dos acontecimentos no leste europeu e pela abertura

que fez a URSS das suas instalações militares às missões e à imprensa
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reintegração do país na comunidade internacional. Essas proposições, mesmo

possibilidade de financiamento com autonomia, do capital de giro e dos



internacional. Tais idéias proporcionaram ainda o desejado apoio internacional aos

desígnios de reconstrução democrática do país.

11-2. As idéias propostas sobre a reestruturação do sistema de

gestão económica.

As modificações no sistema de gestão tiveram duas linhas de ação.

A primeira foi relacionada com a criação dos institutos legais que, definindo e

delimitando as condições de funcionamento dos agentes económicos, lhes deveriam

conferir a necessária autonomia para a tomada das decisões e a condução da sua

atividade. Os institutos mais importantes para realização dessa linha foram a lei

sobre a Empresa Estatal e a Lei sobre a Cooperação.

A Lei sobre a Empresa Estatal foi assinada em junho de 1987, para vigorar a

partir de 1 de Janeiro de 1988. Essa lei estabeleceu o calculo económico

(khozraschet), o autofinanciamento e a autogestão, como princípios da atividade da

empresa. A lei pressupôs que com o calculo económico e o autofinanciamento a

empresa seria capaz de cobrir as suas despesas e, após os devidos descontos ao

orçamento estatal, obter algum lucro, que deveria ser colocado como indicador geral

de desempenho da empresa. Pressuponham-se dois modelos alternativos de

autorização dos órgãos superiores.

De acordo com o primeiro modelo o lucro seria distribuído na base de

normativos. Ou seja, depois dos devidos descontos ao orçamento estatal, o lucro
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distribuição desse lucro que poderiam ser escolhidos pela empresa com a



deveria ser distribuído de acordo com normas e coeficientes, entre vários fundos

(fundo de desenvolvimento da produção, fundo de ciência e tecnologia, o de

desenvolvimento social e o de incentivos materiais). O fundo de salários nesse

modelo foi fixado com base nas normas ou coeficientes estabelecidos em relação à

produção líquida ou a outro indicador de produção.

Na base do segundo modelo a renda líquida (valor adicionado, menos gastos

financeiros) se distribuiria normativamente. O fundo salarial se formaria como saldo,

após terem sido constituídos os fundos acima mencionados (exceto o de incentivos

materiais), segundo coeficientes ou normas em relação à renda. Deste modo a

diferença principal entre esses dois modelos está na formação dos fundos salariais,

desde que no primeiro o mesmo é formado normativamente em relação ao volume

de produção, e, no segundo, ele é um resíduo e depende dos resultados reais das

atividades da empresa.

Na reunião plenária do CC do PCUS em julho de 1988, foi decidido suprimir o

primeiro modelo, mantendo somente o segundo e eliminando, também, a definição

das normas de distribuição, tanto dos lucros, quanto da renda líquida da empresa

O principio de autogestão tinha como base, em primeiro lugar, a elaboração

dos planos de desenvolvimento pela própria empresa, tomando como orientação os

encomendas dos consumidores. O segundo ponto mais importante do sistema de

autogestão consiste na responsabilidade e participação de todo o coletivo de
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28 Esta forma de distribuição dos lucros, acabou sendo modificada em junho de 1990 na Lei sobre as Empresas 
na URSS. As empresas, de acordo com a essa lei, podiam decidir autonomamente sobre a distribuição dos seus 
lucros. O Estado influenciava essa decisão através da política fiscal. (Parte dos lucros passava a ser propriedade 
do coletivo de trabalhadores, sendo o seu volume e forma de distribuição definidos pelo Conselho da empresa. 
Esta parte do lucro constituía a contribuição do trabalhador à empresa e podia ser transformada em ações que 
lhe eram transferidas e cujo valor, se o preferisse, tinha o direito de receber.)

pelos órgãos superiores da administração económica.28

“dados de controle” e outras metas indicadas através do planejamento e das



trabalhadores. Essa participação, de acordo com a lei, deveria realizar-se através da

conferência (reunião geral) do coletivo dos trabalhadores. A referida conferência

deveria reunir-se pelo menos duas vezes ao ano e seria responsável pela eleição

dos dirigentes de segundo nível da empresa e do Conselho dos Trabalhadores (o

diretor geral da empresa continuava sendo indicado pelos órgãos superiores). O

Conselho de Trabalhadores desempenharia as funções de acompanhamento e

controle de execução das decisões das conferências, apreciaria e admitiria os

planos de desenvolvimento económico e social da empresa, aprovaria os contratos

de negócios a serem fechados. Entretanto, o diretor geral continuaria a ser o

principal responsável pelas atividades da empresa, cujas ordens deviam ser

obedecidas por todos os trabalhadores.

A Lei sobre a Cooperação foi aprovada pelo Soviete Supremo em 26 de Maio

de 1988, com o objetivo de expandir as cooperativas como forma de organização da

economia urbana, e dar livre curso à iniciativa individual, regulamentando as suas

atividades e relações com os órgãos de administração económica e dando garantias

legais à sua existência. As cooperativas, ou seja as associações dos indivíduos

reunidos para produzir bens ou desenvolver outros tipos de atividades, eram uma

das formas alternativas à propriedade estatal. Realmente, as cooperativas tinham

recebido uma área enorme para sua atuação, podendo constituir pequenas

empresas produtoras ou prestadoras de serviços à população, ramo que sempre foi

muito deficiente na URSS: restaurantes, e lanchonetes, oficinas de consertos,

cabeleireiros e casas de estética, etc. Ao mesmo tempo foi legalizado o trabalho

autónomo em tempo parcial ou integral de eletricistas, encanadores, reparadores

dos aparelhos domésticos etc., que na realidade já era praticado há muito tempo.
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consideradas: a Lei sobre Propriedade (final de 1989); a Lei sobre as empresas

(junho de 1990); o Decreto sobre as Sociedades Anónimas e de Responsabilidade

Limitada (julho de 1990); os decretos e normas autorizando as empresas a

manterem relações diretas com fornecedores e compradores no mercado externo e

a liberalização das condições de associação com o capital estrangeiro para a

formação de joint-ventures.

A introdução dos novos princípios de gestão nas empresas implicou na

mudança do próprio conceito de propriedade social. Assumindo que a propriedade

estatal não pode ser vista como a propriedade social, sendo somente uma das suas

modalidades, a Perestroika deu aos coletivos de trabalhadores a possibilidade de

obter parcela dessa propriedade transferida diretamente a eles, na condição de

acionistas. Os direitos dos acionistas incluíam o direito de transferência das ações e

a possibilidade de qualquer entidade que possuísse fundos sem aplicação imediata,

ser acionista duma empresa. Com isso começou-se a falar freqúentemente sobre a

privatização. Porem, o termo privatização foi exposto pelos adeptos da Perestroika,

pelo menos até o ano 1989, de modo oposto ao das privatizações nos países

capitalistas. Se os últimos supunham esse processo como a passagem da

propriedade estatal à propriedade privada, no caso da URSS pretendia-se substituir

propriedade estatala

trabalhadores, ou seja por uma forma diferente de propriedade social. (A sociedade

anónima é também, neste caso, uma forma de propriedade social.)
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Como desdobramento e regulamentações das leis referidas podem ser

por propriedade autogestionária dos coletivos de



tinha como objetivo a solução do problema do

de organização da produção agrícola.

possibilidade de despertar o interesse dos trabalhadores pelos resultados do seu

trabalho e, com o passar do tempo, poderia ser visto como forma de transição da

propriedade estatal para novas formas de propriedade.

A questão estava relacionada com a introdução dos investimentos portadores

de tecnologia avançada e com a difusão das formas múltiplas de propriedade e o

incentivo firme às famílias. Isto deveria ser feito através do cultivo dos lotes que

tradicionalmente lhes eram destinados e do estimulo aos contratos com as famílias

ou associações dos trabalhadores e o arrendamento.

De acordo com essa visão o Comité Central, em março de 1989, adotou a

resolução sobre o direito de arrendar terrenos agrícolas por prazos renováveis de 5

a 30 anos. A terra continuaria a ser propriedade estatal e a exploração familiar da

terra, de caráter privado, se faria mediante o pagamento duma renda.

O relacionamento entre os camponeses e os meios de produção tinha que

continuar dentro dos limites das fazendas coletivas, ou seja, kolkhozes e sovkhozes.

Porém, pensava-se que as novas formas desse relacionamento seriam capazes de

restabelecer a íntima relação dos camponeses com a terra, perdida na alienação

derivada da forma estatal de propriedade.

A segunda linha de ação estratégica no processo de modificação dos métodos

de gestão em termos gerais, pressupôs a criação dum referencial macroeconômico,
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29 Pela definição do Rutgaizer, o arrendamento é a transferência temporária de meios de produção — fundos fixos 
e circulantes - pertencentes ao estado, ao domínio do coletivo dos trabalhadores. Para essa transferência ser 
realizada, seriam assinados acordos, nos quais se definiriam obrigações de ambos os lados e a participação do 
Estado na distribuição da renda obtida na empresa arrendada. Ver Pomeranz L (1990), op. cit., p. 31.

A idéia de arrendamento29

“gigantismo” na agricultura e a reintrodução da participação das famílias no processo

O arrendamento proporcionaria a



necessário para o funcionamento do mercado e o norteamento da atuação

empresarial, incluindo a revisão das funções do Gosplan e do próprio planejamento,

criação do mercado atacadista dos meios de produção, reforma dos preços, revisão

do sistema monetário e fiscal.

Em relação ao planejamento centralizado foi proposto pelos economistas e

cientistas associados à Perestroika, somente a transformação das suas funções e

não a sua liquidação. O planejamento central passaria de diretivo para indicativo,

através da fixação de diretrizes gerais de desenvolvimento e da elaboração de

antigamente elaborados pelos ministérios, responsabilizando-se as empresas pela

elaboração das suas atividades de desenvolvimento, de acordo com as diretrizes de

longo prazo, indicadas pelo Gosplan e os indicadores indiretos propostos pelas

políticas macroeconômicas aplicadas.

O mercado pensado era o mercado regulado, com objetivo de limitar a atuação

das forças espontâneas. A intervenção dos órgãos planejadores deveria ser

realizada por meio dos mecanismos reguladores de mercado criados. Os órgãos de

planejamento deveriam evitar os excessos unilaterais e os desequilíbrios geradores

de escassez ou superprodução e, de maneira geral, os fatores que prejudicariam à

Um dos momentos mais problemáticos da Perestroika é ligado com a criação

do mercado atacadista dos meios de produção. Evidentemente isso implicava a
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30 Entrou em discussão o problema do emprego total da mão-de-obra existente no país. Sem dúvida as medidas 
direcionadas à inovação tecnológica e introdução do princípio de intensificação da produção levariam à 
diminuição do numero de trabalhadores ocupados nas empresas. Neste aspecto foram apresentadas várias 
opiniões. O economista N. Schmeliov, por exemplo achava que a formação de certa reserva de mão-de-obra ia 
servir para disciplinar os trabalhadores empregados. A outra opinião foi exposta pelo economista A. 
Aganbeguian, que afirmou que seria possível manter o regime de pleno emprego na economia. Os trabalhadores 
despedidos passariam por uma reciclagem profissional e uma grande parte deles seria aproveitada no setor de 
serviços, reconhecidamente subdesenvolvido.

população.30

políticas macroeconômicas. Seriam eliminados os planos anuais setoriais,



destruição do sistema de alocação centralizado dos recursos e a monetização do

processo das transações nas empresas do setor produtivo.

Falando na introdução das relações monetárias, criação do mercado atacadista

e surgimento das diversas formas de propriedade, pensou-se numa reforma do

sistema de preços, numa revisão dos preços no nível central. Não se tratava

somente dos bens da primeira necessidade. Também deviam subir os preços do

petróleo e derivados, do gás, do carvão e de outras matérias primas, vendidas a

métodos intensivos de produção exigia novo enfoque com relação aos recursos

naturais; pensava-se que a elevação dos seus preços obrigaria as empresas a

utilizar tecnologias poupadoras e assim evitar o seu esgotamento precoce. Duma

forma geral, a idéia principal era acabar de uma maneira ou de outra, com os preços

subsidiados ou artificialmente baixos, que incentivavam o desperdício e alimentavam

uma inflação latente.

Propôs-se também, uma reforma do sistema dos salários, colocando como

base a eficiência do trabalhador, eliminando o pagamento nivelado.

A reforma do sistema bancário previa a transformação do Banco Estatal em

Banco Central, e a criação de bancos especializados - Vnesheconombank (Banco

Promstroibank (Banco de Construção Industrial),Exterior),Comerciodo

Agroprombank (Banco de Agroindustria), Gilsocbank (Banco de Habitação Social),

Sberbank (Banco Estatal de Poupança), - controlados pelo Banco Central.

Entendendo a necessidade da União Soviética de se inserir na divisão

internacional do trabalho, pensava-se não só em estabelecer o intercâmbio

comercial com outros países, mas também, em absorver as tecnologias modernas e

instalar as empresas com capital estrangeiro dentro da URSS. Deste modo foi
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preços inferiores aos correntes no mercado mundial. Pois a passagem para os



funcionamento de empresas mistas com 49% de capital estrangeiro, e em seguida,

com 100%.

II-3. Programa de reestruturação política e democratização da

vida social.

A reforma política teve como objetivo a democratização da vida política do país

e a do próprio Partido. Desfazia-se a concepção do socialismo como regime

autoritário comandado pelo partido comunista, concepção derivada de uma

interpretação pervertida da tese marxista da ditadura do proletariado. Essa

democratização supunha, em primeiro lugar, a separação entre os poderes do

Estado e do PCUS.

As teses principais sobre o processo de democratização, foram apresentadas

na XIX Conferencia de PCUS, e restabeleciam os plenos poderes dos sovietes

oferecendo-lhes autoridade suprema na condução dos negócios do Estado; com

isso as decisões dos sovietes deviam emanar deles próprios e não das ordens das

direções do partido. Somente enquanto membros de órgãos do Estado é que os

comunistas poderiam participar nas suas decisões. Pensava-se que reforçando o

funcionamento das Câmaras do Soviete Supremo (Soviete da União e Soviete das

Nacionalidades) e dando lhes um poder significativo, se mudaria vigorosamente o

próprio caráter do Soviete Supremo.
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adotada uma legislação especifica que permitiu, num primeiro momento, o



É claro que os projetos de lei e as decisões ligadas aos problemas chaves do

Estado deveriam ser discutidos e executados do mesmo modo que antes - pelo

Soviete Supremo, ou seja, pelos membros de ambas as Câmaras.

Entretanto, o Soviete das Nacionalidades deveria representar todos os

institutos administrativos e governamentais das republicas, encarregar-se da

resolução das questões do desenvolvimento económico e social das republicas,

relações entre as republicas, e da base legal dessas relações, bem como o controle

das atividades dos ministérios e institutos ao nível da União, que afetavam os

interesses das republicas e regiões autónomas.

O Soviete da União por sua vez deveria refletir os interesses do estado ao nível

da União, necessidades de todos as classes e grupos sociais, concentrar-se na

elaboração dos amplos programas e planos sócio-económicos, questões de

formação de preços e sistema de impostos, relações laborais, direitos de cidadãos,

relações externas, etc.

Para reforçar o papel dos órgãos representativos e de todo o sistema dos

Sovietes dos Deputados do Povo, propunha-se estabelecer como cargo superior do

poder governamental, o Presidente do Soviete Supremo da União. O referido

Presidente deveria ser eleito pelo Congresso dos Deputados de Povo por meio de

votação secreta.

O Presidente de Soviete Supremo deveria possuir poderes bastante amplos,

para realizar a coordenação geral da preparação das leis, relativas aos mais

importantes programas sócio-económicos, resolver problemas globais da política

externa, encabeçar o Conselho da Defesa, opinar sobre a candidatura do Presidente

do Conselho de Ministros, bem como as várias outras funções tradicionais para o

referido cargo.
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Pressupunha, também, o aumento significativo de participação da população

no poder legislativo, através da mudança do sistema eleitoral, de acordo com a qual

os deputados seriam eleitos pela sociedade e não indicados pelo PCUS, como era

no sistema anterior.

No Comité Central de 27-28 de Janeiro de 1987, foram finalmente propostas

reformas políticas e institucionais, concernentes a :

a) apresentação de múltiplos candidatos (vários candidatos para cada

cargo eletivo) para as eleições dos sovietes locais regionais (não era

seguro que essa reforma se estendesse igualmente à escolha dos

candidatos ao Soviete Supremo);

voto secreto na eleição dos dirigentes do partido, nos seus váriosb)

escalões (de novo, não era seguro que a introdução do voto secreto

se aplicasse igualmente à eleição dos delegados para o congresso do

PCUS e para Comité Central);

apresentação de múltiplos candidatos para a eleição dos delegadosc)

sindicais nas empresas;

efetivação de novos mecanismos de participação dos trabalhadoresd)

na gestão das empresas.

A reforma política expressou-se através dos projetos da Lei de Reforma

Constitucional e da Lei Eleitoral que foram publicados para uma discussão aberta no

jornal “Pravda” em outubro do ano de 1988. Após ampla discussão pública, ambas

foram assinadas em 1.12.88.

De acordo com a referida Lei Eleitoral os 2/3 dos representantes da União e

das nacionalidades no congresso eram eleitos por sufrágio universal e 1/3 - pelas

organizações sociais. O Congresso devia reunir-se uma vez por ano.
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Reunindo-se, o Congresso dos deputados do Povo devia eleger os membros

do novo Soviete Supremo, que devia exercer a função legislativa sem interrupções,

durante o ano inteiro.

O Soviete da União e o Soviete das Nacionalidades deviam ter o mesmo

número dos deputados. As referidas câmaras elegiam os seus presidentes e dois

vice presidentes que conduziam as suas sessões e, também, elegiam os membros

das comissões permanentes em que se apoiava o trabalho das câmaras, bem como

o do Soviete Supremo.

O tempo de exercício do Presidente do Soviete Supremo na função, era

limitado a dez anos ou, seja, a dois mandatos.

As comissões permanentes deviam ser formadas por membros do Soviete

Supremo e por deputados do Congresso, liberados das suas atividades profissionais

paralelas. Em particular, qualquer decisão em relação aos problemas da política

externa e interna somente podia ser tomada após sua discussão nas referidas

comissões.

O Soviete Supremo e as referidas comissões deviam ser renovadas em 1/5

anualmente.

Além das Câmaras e das Comissões Permanentes acima referidas, foram

previstos na lei da reforma constitucional os seguintes momentos:

constituição do Presidium do Soviete Supremo pelo seu presidente, pelo

URSS e pelos presidentes dos Sovietes das Republicas Federadas, pelos

presidentes dos Sovietes da União e das Nacionalidades, pelo presidente
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do Comité de Controle Nacional, e pelos presidentes das Comissões

Permanentes das Câmaras e dos Comités do Soviete Supremo da URSS;

criação do Conselho da Defesa da URSS, presidido pelo Chefe de

Estado;

constituição do Comité de Controle Constitucional, eleito pelo Congresso

para um mandato de dez anos entre os especialistas na esfera política e

do direito.

Decreto, editado junto com à Lei da Reforma Constitucional e a Lei Eleitoral,

determinava a formação de comissões e grupos de trabalho com o objetivo geral de

preparar uma base legal para o processo da transformação. Deste modo foram

criadas as comissões para revisão do Código Penal e de Processo e foram

determinados trabalhos adicionais para ampliação da autonomia regional.

As reformas políticas sem dúvida não terminaram com isso. Foram adotados

vários outros projetos de lei, entre os quais:

uma lei sobre o referendum;

um decreto sobre as questões para os quais as organizações sociais

administrações;

uma lei sobre o direito de recurso à justiça dos cidadãos contra as

decisões arbitrárias das administrações;

um decreto sobre as responsabilidades disciplinares dos subordinados;

uma lei sobre os Arquivos Nacionais; etc.

Porém, estava claro que somente as novas formas de organização do poder

superior não garantiriam a eficiência das mudanças. Para isso precisava-se mudar o

próprio caráter e o estilo de funcionamento do Soviete Supremo.
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Face à prática do partido único, que historicamente estabeleceu-se dentro do

país, precisava-se de um mecanismo permanente de comparação e análise das

opiniões criticas e autocríticas tanto dentro do partido, como na sociedade em geral.

Entendia-se que nas condições do processo de democratização essa era uma

questão de importância vital.

Ainda no XXVII Congresso do PCUS, ocorrido em fevereiro de 1986, e

sobretudo na reunião plenária do Comité Central ocorrida em janeiro de 1987, falou-

se bastante sobre os processos negativos ocorridos não somente na sociedade,

mas também dentro do próprio Partido. Assumiu-se o fato de ter ocorrido a

deformação de próprio caráter das suas atividades e relações com os trabalhadores,

que levou à perda da maior parte das tradições democráticas, que caracterizavam o

partido nas primeiras etapas da sua existência

O XXVII Congresso colocou ainda a questão da restruturação profunda das

atividades do Partido. Entretanto, na XIX Conferencia de PCUS ocorrida em junho

de 1988, ainda, se afirmava que somente tendo o PUCS como o principal condutor

Deste modo, no início da reforma o PCUS ainda possuía o papel condutor da

sociedade soviética; mas afirmava-se que os comités do PCUS, nos seus vários

níveis, não deveriam adotar decisões que representassem ordens aos órgãos de
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31 Materiali XIX Vsesoitisnoi konferencii Komunistícheskoi Partii Sovetskogo Soiuza (Materiais de XIX 
Conferência nacional de PCUS da URSS), Moscou, Politicheskaia Literatura, 1988
32 A própria questão da liquidação do artigo n° 6 da Constituição da URSS, que dava o pleno poder ao partido 
comunista na conduta do desenvolvimento do país, surgiu mais tarde, nas condições que ainda serão tratadas 
nesse trabalho.

do processo, a perestroika seria levada a cabo.31

Estado, da gestão económica e das organizações sociais.32



Assim sendo, no momento de apresentação da proposta da restruturação

política na XIX Conferencia de PCUS, em junho de 1988, ainda não se falava nem

Alem das reformas da estrutura política, o processo de democratização

pressupunha a liberdade de expressão da opinião publica. Sob esse aspecto foram

libertados os prisioneiros e deportados políticos e foram permitidas as livres

manifestações publicas, não só em relação à situação económica do país e às

reformas económicas realizadas, mas também em relação à política do governo e às

formas de administração. Foram também criados os clubes por interesse -

associações que reuniam as pessoas para discutir temas políticos e sociais. Papel

importante na democratização da sociedade devia ter a imprensa, por meio da qual,

as pessoas poderiam não só expor os seus problemas, mas também criticar,

observar e propor.

A glasnost' se estendeu também à esfera da religião. O estado assumiu

posição neutra diante das questões religiosas. Templos foram devolvidos às igrejas,

o ensino das religiões e edição dos textos sacros deixaram de sofrer restrições,

todos os cultos ganharam o direito da pratica livre.
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33 Essa questão foi levantada somente em 14 de março de 1990, quando o Congresso dos Deputados do Povo 
criou a Presidência da URSS como órgão máximo do poder executivo, dotado de atribuições extraordinárias, 
inclusive a de governar por decreto.

sobre o cargo do Presidente do país, nem sobre a sua eleição direta pelo povo.33



CAPITULO III.

Evolução da Perestroika. Dinâmica dos

processos de implementação.

III.1 Análise geral dos principais processos macroeconômicos

ocorridos nos anos 1986-1991.

Como já foi dito, desde o inicio, a reforma económica previa a criação dum

referencial macroeconômico, a partir da redefinição do papel do planejador central

do Gosplan e envolvendo uma reforma dos preços, a criação do mercado atacadista

de meios de produção, desenvolvendo relações diretas entre as empresas e a

monetização dessas relações e a criação do mercado financeiro. Mas o processo de

implantação enfrentou resistências e dificuldades, relacionadas tanto com a

experiência dos coletivos de trabalhadores baseada no esquema antigo de

65



funcionamento do sistema, como com forças conservadoras dos diferentes grupos

sociais, sobretudo da nomenclatura estatal e partidária.

Alem disso, os lideres da Perestroika alimentados por ilusões sobre a unidade

de toda a sociedade em torno das reformas e sobre as potencialidades do sistema

para a sua auto-correcção, subestimavam essas dificuldades. Em conseqúência

disso, os mecanismos de controle das empresas (dados de controle, normas, limites,

sistema de distribuição) e o aprovisionamento centralizado dos principais recursos

continuavam a funcionar. Como resultado disso, a desorganização e a destruição do

mecanismo administrativo antigo não foi substituído por um novo e as reformas

institucionais realizadas, ao mesmo tempo que ocorriam tendências de agravamento

indicadores macro-econômicos..

Manifestações da crise e da desproporção na economia foram reforçadas ainda

mais, pela destruição das relações anteriormente existentes entre as empresas e

entre as regiões.

Se nos anos difíceis de estagnação, desde 1976 ate 1980, a taxa de

crescimento da renda nacional tinha sido de 4,3%, se nos anos de crise profunda

desde 1981 ate 1985 a taxa de crescimento oscilava em torno de 3.6% por ano,

então nos três anos de Perestroika (1986-88) a media anual de crescimento acabou

Alem disso, o

crescimento da renda nacional, calculada em rublos, anteriormente acompanhava o

aumento de indicadores naturais como, produção de energia elétrica, por exemplo;

mas no ano de 1988 o mesmo foi “sustentado” pela emissão da moeda injetada em
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por ficar ao mesmo nível do quinquénio anterior, isto é de 3.6%.35

sócio-econômico no país34, provocaram a falência ainda mais profunda dos

34 Tais tendências foram tratadas no primeiro capítulo desse trabalho
35 Russian Economic Reform: Crossing the threshold of structural change. Washington, Document of the World 
Bank, August 5, 1992



circulação (foi emitida uma quantidade duas vezes maior do que em 1987 e quatro

vezes maior do que a media anual no qúinqtiênio anterior). E a taxa de crescimento

da produção de energia elétrica diminuiu.

Em 1990 pela primeira vez foi registrada uma regressão absoluta na maior

parte dos indicadores macroeconômicos, como continuação da sua dinâmica cada

vez mais lenta nos últimos anos. De acordo com o Goskomstat da URSS ( Comité

Estatal de Estatística) em 1990 o índice da produção industrial apresentou

Na esfera social, as manifestações da crise começaram a aparecer ainda antes

do ano de 1990. Em 1986-89, segundo Andreev37 afirma, diminuiu o consumo dos

principais produtos alimentícios.

Durante os três primeiros anos da Perestroika (1985-1987), comparando com a

media anual do quinquénio anterior, diminuiu a produção de batatas em 4 %, de

frutas em 9%. No ano de 1988 manteve-se a mesma tendência. Ao longo dele,

praticamente não cresceu a produção de produtos agrícolas (somente 0,7 %). O

aumento de 1 % da população fez com que cada pessoa simplesmente começasse a

receber menos alimentos.

O autor expõe ainda dados sobre perdas no processo de conservação dos

produtos; em 1980, o sistema perdeu 9,4% das batatas, em 1987 - 12,6%, e apenas

em 9 meses do ano 1988 - 15,4%; relativamente aos legumes, nesses mesmos

anos os seus índices de perdas foram 6,9%, 7,9% e 12,6% respectivamente. Em

termos genéricos 30% daquilo que se produzia na terra se perdia.
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36 Goskomstat, Narodnoe Khoziaistvo SSSR v 1990g (Economia Nacional da URSS 1990), Moscou, Finansi e 
Statistica, 1991
37Andrcev C., 1989. Odin god iz jizni strani (1989. Um ano na vida do país), Moscou, mimo., 1990.

retrocesso de 1,7% em relação ao ano anterior.36



Mas os preços dos produtos referidos, segundo o autor, mudaram da seguinte

maneira: as batatas, de 54 kopeek (preço da feira estatal em 1980) por quilo, para

73 kopeek em 1988; legumes - de 1 rublo 11 kopeek, para 1 rublo 36 kopeek. Com

a diminuição cada vez maior dos produtos agrícolas nas lojas estatais, o consumidor

começou a depender cada vez mais do setor privado (feiras kolkhozianas), onde o

aumento dos preços começou a ter significado dominante.

No ano de 1988 frustraram-se as intenções do programa anual de entrada em

funcionamento dos objetos de infra-estrutura, não foi executado o plano de

prestação de serviços pagos e os bens de consumo começaram a desaparecer da

rede mercantil, sobretudo os produtos de baixo preço.

A partir de 1988 diminuiu de forma acelerada a quantidade dos prédios

residenciais acabados. No ano de 1991 esse indicador alcançou aproximadamente

36% do nível atingido no ano de 1987.

Investimento e progresso tecnológico.

A crise na esfera de investimento tinha se manifestado claramente face à

tendência de mudança dos indicadores de investimento nos finais dos anos 80 -

princípios dos anos 90. A evolução dessa crise foi determinada, tanto pelos fatores

surgidos ao longo do funcionamento da economia centralizada, como pelos

processos ocorridos nos anos de transição.

Prioridades tradicionais de investimento nos ramos tais como: extração de

matéria-prima, combustíveis e industria bélica da economia continuavam a desviar

os investimentos dos setores produtores de bens do consumo.

A insuficiência dos investimentos nos setores produtores de bens de consumo
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provocava o seu atraso tecnológico, determinando retardamento no domínio

complexo das tecnologias modernas, condizentes com as tendências mundiais de

desenvolvimento.

demonstra que os órgãos de planejamento, em vez de estimular o

progresso tecnológico, que era a orientação principal da Perestroika, diminuíram

quase em duas vezes os investimentos nos ramos de construção de maquinas, num

período de apenas três anos. Não surpreende que com isso tenha caído o nível de

produção em termos físicos, embora em valor, devido ao aumento de preços, a

Entretanto, nos outros setores continuava-se a investir mais. No período de

1985-1989, por exemplo, no complexo energético (TEC) o investimento aumentou

rublos a mais do que em 1986.

Portanto por falta das tecnologias modernas, bem como por outras razões, a

diminuição dos custos de produção quase não acontecia. Esse fato obrigava a que

se usasse maior quantidade de matéria prima, para se conseguir o aumento de

produção.

A aplicação de recursos de investimento cada vez mais se distanciava dos

seus efeitos reais, devido ao baixo nível de abastecimento das empresas com

equipamento. Aumentavam os prazos da construção. Nos anos 1986-1991, por
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quase 1,5 vezes. Somente num ano, afirma Andreev40, o TEC recebeu 15 bilhões de

Celiunin38

produção tivesse aumentado 1,6 vezes.39

38 Celunin V., Chernie diri económiki (Buracos negros da economia), in Andreev C., op. cit.
39 Os planos continuavam a ser elaborados tendo suas metas fixadas em valor. Um aumento dos custos de 
produção aumentava o valor da produção. Com isso eram cumpridas as metas do plano. Isso induzia a uma 
múltipla contagem dos insumos, para elevar o valor do produto final. Por exemplo, se este era um metal, então 
era contado pela primeira vez como minério extraído, depois como um lingote de metal, depois como um 
produto intermediário e, finalmentc, como produto final.
40 Andreev C., op. cit.



Como

resultado disso, a construção de cerca de 1/3 das infra-estruturas de grande

importância foi frustrada. Grandes volumes de recursos materiais e financeiros

acumulavam-se em obras não acabadas, cujo envelhecimento moral começava

ainda antes de sua entrada em funcionamento. Se em abril do ano 1985, por

exemplo, esse tipo de construção somava 118 bilhões de rublos, no final do ano

As metas gerais definidas pelo volume de construção eram consideradas como

cumpridas, tendo em conta a apresentação dos resultados em valor monetário. Mas

onde se trata de produção acabada, os planos foram frustrados praticamente em

Vários exemplos disso podem ser encontrados. Para citar somente um deles:

no ano de 1989, a redação da revista “Kommunist” fez uma pequena investigação a

respeito da construção de um conjunto químico-petrolífero em Tuimen, e verificou

que o atraso médio da entrega das construções em Tuimen chegava a ser de 5-6

anos, e que algumas construções maiores estavam em andamento desde o inicio

dos anos 60.

Na segunda metade do quinquénio os estímulos económicos para realização

dos investimentos ficaram cada vez mais fracos, por causa do fortalecimento dos

processos inflacionários, resultando daí um atraso do crescimento e, mais tarde,

uma redução dos investimentos em construção, sobretudo no último ano da
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1988 seu valor chegou de a de 150 bilhões.42

exemplo, os prazos reais foram 3 vezes superiores aos prazos normativos.41

41 Macroeconomicheskie osnovi nauchnoi politiki (Bases macroeconômicas da política científica). Documento 
do Instituto de Pesquisa de Sondagens dc Moscou, Moscou, 1992
42 Andrecv C., op. cit.

43 Isso ó bastante lógico desde que saibamos que os construtores recebiam o seu salário dc acordo com o volume 
de construção c não por projetos entregues. Dc acordo com dados não oficiais, fala-se em um bilhão de rublos 
cm salários pagos por conta das construções não acabadas.

todos os ministérios da construção.43



perestroika.

Desestabilização do mercado de consumo.

Ainda na primeira metade dos anos 80 começaram a aparecer sinais de

desestabilização no mercado do consumo. O déficit de determinado tipo de bens

agregou-se ao excesso dos outros, que foram rejeitados pelo consumidor devido à

sua baixa qualidade.

Em 1986-87 ocorreu o pico da redução da oferta dos bens do consumo, devido

à redução de duas de suas fontes: a importação e a produção de bebidas alcoólicas.

É que a campanha antialcoólica e a diminuição de importação dos bens de

consumo, a favor da importação das maquinas e equipamentos, face aos programas

de remodernização do processo de produção, contribuíram para a queda do volume

físico de mercadorias de varejo em circulação. Funcionou neste sentido também ai

diminuição da produção dos bens do consumo, sobretudo dos bens não alimentares,

entre outros.

Como catalisadores da transição da situação de crise no mercado de consumo

para o de sua desintegração em 1988 - princípios de 1991, sem duvida, serviram o

aumento das rendas monetárias da população e a formação das expectativas

inflacionárias. Esse aumento das rendas foi, em primeiro lugar, o resultado dos

métodos normativos aplicados no processo de distribuição dos lucros empresariais e

a regulamentação dos salários nos setores estatais, juntamente com sua formação

concomitantemente um déficit crónico da oferta dos bens de consumo, aumentava-
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se o desequilíbrio no mercado de consumo. A poupança involuntária da população

praticamente livre nos setores não estatais da economia. Tendo ocorrido



subiu até 50% no início do ano 1990.

O crescimento das estimativas inflacionárias, a agitação no comportamento dos

consumidores e a especulação, formados sob a influência do agravamento

permanente da situação no mercado e a avaliação negativa da informação sobre as

medidas provisórias da sua regulação, adquiriram um caráter estável no II semestre

do ano 1990. Isso resultou num crescimento brusco da tendência para a estocagem

familiar de bens e originou ainda a queda essencial da propensão para poupança

voluntária da moeda. A perda da confiança na moeda nacional foi fortalecida pela,

previsão de liberalização total dos preços na economia. O aumento da agitação e o

esvaziamento do mercado de consumo chegaram ao seu ponto extremo em

dezembro do ano 1991, quando a taxa de crescimento mensal de circulação de

A desproporção no mercado de consumo foi também reforçada pela

desproporção nos preços, ou seja, pela manutenção dos preços de varejo

estabelecidos centralmente para a principal parte dos bens, em condições de

crescimento do desequilíbrio entre demanda e oferta. Como resultado disso, ocorreu

o desaparecimento dos bens de preços fixos no comercio estatal, e o crescimento

dos preços nas outras formas de comercio. Em condições de déficit total dos bens

de consumo em todas as regiões da Rússia, tiveram difusão diferentes formas de

restrições à venda dos bens do consumo (talões, cartões, limitações de venda, etc.).

Com isso, e a partir das restrições de acesso dos consumidores não residentes nas

diversas localidades, assim como do deslocamento de bens disponíveis de umas

localidades para outras, ocorreu uma decomposição do mercado único e a formação

dos mercados locais,
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mercadorias chegou a ser de 22% contra os 9-14% em 1988-1990.44

44 Instituto dc Pesquisa de Sondagens de Moscou, op. cit.



Iniciou-se o processo de destruição das ligações entre as empresas e entre as

regiões e, também, a violação dos contratos entre as empresas e a diminuição, em

quase 2 vezes, da importação de bens. Tudo isso contribuiu para o aumento das

expectativas de inflação e a demanda agitada da população para fins de estocagem.

111-2. Influência dos órgãos administrativos e forças partidárias

no processo de implementação da perestroika.

O final do ano 1988 acabou sendo um ponto, onde se definiram as tendências

gerais da Perestroika. Ficou claro, que quanto maior era a aplicação das reformas

radicais tanto maior era a força com a qual a estrutura administrativa tentava

eliminá-las. Do ponto da vista teórico, isso é bastante claro, pois a constituição do

mercado deveria resultar numa mudança brusca nas relações entre todas as esferas

da vida social. Sem dúvida, um mercado livre ia se tornar substituto completo do

poder ministerial, cuja força baseava-se na distribuição dos recursos e na produção

de déficits. O livre acesso da empresa aos insumos necessários para o seu

funcionamento teria liquidado o ministério como tal. Diante disso, o aparelho

burocrático tinha que bloquear qualquer renovação progressista, para assegurar e

proteger a sua própria base de existência. O sucesso dessa resistência era

assegurado por vários fatores, entre os quais a inconsistência dos instrumentos

legais. Aqui pode ser colocado um fato bastante demonstrativo. Embora as

empresas tivessem a sua própria Lei, as atividades dos ministérios realizavam-se de

acordo com um Decreto promulgado ainda em 1967, que entrava em contradição
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com a Lei sobre as Empresas, pois assegurava a responsabilidade dos ministérios

sobre a situação nas empresas que lhes eram subordinadas.

Essa questão de atribuir funções administrativas aos ministérios foi colocada

por vários autores como uma das causas principais da crise a que chegou o

processo da reforma. Pois exatamente os ministérios, constituindo o centro da

administração económica do país, asseguravam-se um grande poder dentro do

sistema, o qual evidentemente perderiam no caso do sucesso do processo de

implementação das reformas.

Para analisar em detalhes essa luta das forças pró e contra Perestroika,

prosseguimos com a descrição do processo de implementação das reformas nas

diferentes esferas da economia.

111-2.1 Reformas na industria.

A reconstrução da industria, ramo principal da economia, onde eram ocupadas

cerca de 40 milhões de pessoas, não deu grandes resultados. Ritmos de

crescimento da produção industrial mantinham uma trajetória bastante negativa:

1986 - 4,4%, 1987-88 - abaixo de 4%, 1989 não chegavam a 2% e em 1990 já

Entretanto, a reforma começou a ser desenvolvida em primeiro

lugar nesse ramo. Os primeiros passos em direção à criação do mercado,

começaram, de acordo com a opinião dos vários autores, com a introdução do

autofinanciamento. A industria foi o ramo onde pela primeira vez foram introduzidos
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eram negativos.45

45 Esses são dados da estatística oficial,não dejlacionados. Ver Popov V, Pochemu ne idet reforma v 
promichlennosti (Porquê não avança a reforma no setor industrial), Moscou, mimo., I99Q.



encomendas estatais e realizar a passagem para novas formas de propriedade -

cooperação, arrendamento.

A partir do final do ano de 1990, começaram aparecer as empresas privadas e

sociedades anónimas.

As primeiras empresas a experimentar a nova forma de organização foram a

NPO (União Cientifico-Produtiva) de Sumy (Ucrânia) - que arrendou do Estado os

seus fundos principais, aproximadamente no valor de 800 milhões de rublos e

resolveu tentar sobreviver dentro dos limites legais impostos pelo sistema - e a

fabrica de automóveis em Togliati. Depois essa nova forma de organização foi

introduzida em quase todas as empresas.

Uma das idéias básicas dessa forma de funcionamento era mudar o

A partir do ano 1987, as empresasmecanismo antigo de distribuição dos lucros.

que passaram a funcionar na base dos princípios do autofinanciamento, começaram

a contribuir para o orçamento estatal através de impostos. Isso quer dizer que após

a transferência de parte do lucro ao orçamento do Estado, na forma de imposto, tudo

que restava deveria ficar à disposição das empresas.

Entretanto, na pratica verificou-se que o principio de autofinanciamento não

poderia funcionar isoladamente, sem determinadas mudanças em outros domínios

do sistema administrativo. Continuando com a experiência da UPC de Sumy, viu-se

que, da empresa continuavam a exigir o cumprimento das normas de produção e
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Antigamente os lucros eram divididos da seguinte maneira: em primeiro lugar eram feitos os descontos 
obrigatórios para o orçamento, na forma dc pagamentos pelos fundos, juros pelos créditos, etc. que somavam 
cerca de 1/3 do valor total do lucro; depois descontavam aproximadamente 20% para os fundos de estimulação e 
outros. O resto obrigatoriamente deveria ser entregue ao orçamento estatal. Alem disso os descontos para o 
fundo dc estimulação não representavam percentagem do lucro obtido, mas eram resultado da aplicação duma 
formula bastante complicada, relacionada com vários indicadores de formação dos fundos e que criava situações 
como a diminuição dos descontos para o fundo de estimulação juntamente com o aumento do lucro, por 
exemplo.

os princípios de autofinanciamento e foram feitas tentativas de reduzir as



das regras de distribuição dos lucros e de utilização dos fundos, rigorosamente

fixadas. não podiaIsso, certeza,com

autofínanciamento introduzido. Além disso, a UPC começou a receber encomendas

estatais de baixa rentabilidade em quantidades irreais.

A propósito das encomendas estatais, após a aprovação, em junho de 1987, da

lei sobre a Empresa Estatal, foram elaboradas orientações, com base nas quais,

pensava-se reduzir em metade, as encomendas estatais para as empresas que as

realizavam. Pensava-se também, aumentar o volume de vendas a atacado dos

meios de produção entre 10 bilhões de rublos em 1987 e 40 bilhões de rublos em

O documento “Posição temporária sobre a formação das encomendas estatais

nos anos 1989 e 1990” adotado em 25.07.1988 pelo Conselho de Ministros, dizia

que o Comité de Planejamento Estatal deve rigorosamente, cortar todas as

tentativas injustificadas de aumentar o volume das encomendas estatais e alargar a

sua composição. Ou seja, o objetivo desse documento, bem como de vários

anteriores, era a diminuição das encomendas estatais. Previa-se, inclusive, em 1989

somente mil denominações de produtos, contra 15 mil no ano 1988. Pensava-se

ainda na liquidação dos direitos dos ministérios em estabelecer esse tipo de

encomendas dentro do seu próprio ramo.

Se algumas empresas se demonstravam satisfeitas com esse documento,

outras porém, entre as quais, empresas-gigantes como “Vorochilovgradteplovos”,

“AutoVaz",

encomendas. Apresentavam como única justificação, problemas de suprimento, já

que somente essa produção tinha insumos garantidos pelo Estado. Para o resto, a
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1988.47

47 Ver Andrecv C., op. cit.

"Electron", “Doneczkugol”, pediam a inclusão de toda produção nas

ser encaixado no sistema de



empresa tinha que se prover de outra maneira.

O planejado ficou bastante longe dos resultados reais; nem em 1989, nem em

1990 a percentagem das encomendas foi diminuída como se planejou e continuava

Em 1988,

representavam 96% de produção. No ramo de extração dos combustíveis e de

energia, 95%, no químico florestal, 87%, na industria metalúrgica e construção de

Muitas empresas simplesmente recusavam aceitar as encomendas feitas a

partir dos ministérios e algumas até conseguiram fazer isso oficialmente, o que

originou processos jurídicos. Mas a maior parte das empresas, recusando aceitar as

encomendas, preferiu pagar as multas por isso. A arbitragem estatal acabou por não

aceitar as queixas sobre esse assunto, invocando a não existência de código jurídico

para examiná-los.

Tratando-se de tentativas para diminuir a quantidade das encomendas estatais,

poderia ser apresentado como mais um exemplo do funcionamento e da força do

mecanismo administrativo antigo, o fato ocorrido na empresa de fabricação de

cimento situada em Belgorod. Essa empresa recebeu uma encomenda estatal

correspondente a 90% da sua produção. Dez porcento da produção deveriam ficar

sob sua responsabilidade. A empresa já tinha planejado o aproveitamento desses 10

porcento, baseando-se nas suas necessidades primárias. Entretanto, depois dessa

decisão, o diretor da empresa, no momento A. Litvin, recebeu uma ordem do vice-

chefe do departamento local do Gosplan da URSS e do vice-chefe do departamento
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a atingir cerca de 90% da produção.48

■” Popov V., op. cit.
49 Pravda, 28 de outubro, 1988.

maquinas, 86%. 49

por exemplo, na industria leve as encomendas estatais



local do Gossnab da URSS, estipulando em 100% o volume da produção a ser

entregue como encomenda estatal, e não 90%. O coletivo da empresa resolveu

apelar ao Gosplan, Gossnab e ao seu próprio ministério, fundamentando-se no peso

do documento acima referido. Em resposta a esse apelo chegou um documento, no

qual se explicava que, para a empresa em causa, não só foi aumentado o volume da

encomenda estatal até 100%, como, também, foram introduzidas no plano, mais 50

mil toneladas de cimento a serem centralmente fornecidas a outras empresas. O

passo seguinte dado pelo diretor da empresa, foi mandar um telegrama para o

Conselho de Ministros, alertando sobre a situação ocorrida. Porem, ninguém estava

esperando, diz A. Litvin, que a resposta de novo seria dada pelo Comité Estatal de

Suprimento da URSS, explicando que afinal de contas o caso dessa empresa era

uma exceção.

podiam levar a burocracia a recuperar as batalhas perdidas e com facilidade,

encaminhar as atividades das empresas na direção desejada.

Existiram vários métodos de obrigar as empresas a seguir o caminho escolhido

pela burocracia. Na base dos indicadores de desempenho, por exemplo, foi muito

fácil submeter as empresas, lembrando que a função de controle continuava nas

mãos dos ministérios.

É aqui muito elucidativo o método de descontos utilizado para o orçamento

estatal. Ou melhor, a falta de quaisquer métodos para resolver problemas desse

encaminhava-se aos chefes dos departamentos financeiros do comité agro-industrial

descontos, que deveria ser paga por essa

região para o orçamento do Estado; o referido comité por sua vez distribuía essa
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da oblast' uma quantia referente aos

tipo. Não foi definida nenhuma percentagem dos descontos; simplesmente “de cima”

Este “regime de exceções” foi o caminho utilizado para definir regras que



quantia entre os ramos e, assim por diante. Como exemplo de pressão desse tipo

pode ser visto o complexo “KATEKenergomontaf que apos a aplicação do principio

de autofinanciamento conseguiu obter 2,7 milhões de rublos de lucro e logo depois

os seus descontos ao orçamento estatal aumentaram na mesma quantia.

Outro método muito praticado consistiu em estipular os preços de atacado da

produção, lembrando que esses continuavam sendo estabelecidos centralmente,

somente em alguns pontos de percentagem acima do custo de produção, assim,

como foi feito com a associação de produção de couro de Rostov. Claramente, isso

era mais do que suficiente para manter qualquer empresa à beira da falência.

Portanto, os órgãos centrais podiam transformar com muita facilidade as

empresas deficitárias em lucrativas ou vice-versa através da mudança dos preços

dos insumos e dos produtos ou estabelecendo novas tarefas (deveres, funções), etc.

Esses métodos de interferência nas atividades da empresa podiam mudar de caso a

caso, mas a idéia que sempre persistiu foi a mesma - seja qual fosse a decisão

tomada, não deixar a empresa sair do controle dos ministérios, eliminando todas as

suas tentativas de resistir.

Isso demonstra mais uma vez o funcionamento dum mecanismo complexo e

forte que através do seu aparelho não deixava passar nada ligado à autonomia das

empresas.

Ao tentar demonstrar isso Popov50, baseando-se em dados estatísticos, afirma

que no ano 1987, nas empresas em que se trabalhava na base dos novos princípios,

ocorreu um aumento de 2,9% no volume da produção (em comparação: o resto das

empresas teve um aumento em 5,2%), sendo a produtividade de mão-de-obra

3,8%(5%) e lucro, 5,4%(8,4%).
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Alem disso, continua Popov, verificou-se a tendência das empresas em

autofinanciamento de se desviar do cumprimento dos contratos: em 1987, 27% das

empresas frustraram os contratos negociados (de novo, em comparação com as

empresas que funcionaram na base dos princípios antigos, o não cumprimento das

obrigações era 19%). As multas foram significativamente mais altas para elas (4

kopeek por cada rublo de lucro) do que para as restantes empresas (3 kopeek por 1

rublo). Logo, para as empresas que começaram a funcionar na base das novas

relações, foi preferível pagar as multas do que produzir bens de baixa rentabilidade,

pois elas eram compensadas pelos resultados da diminuição dos produtos de baixo

preço.

Até agora estavam sendo analisados os processos e reformas ocorridas até o

ano 1988, definido por vários especialistas como um ponto crítico da Perestroika.

Verificou-se então, com muita clareza, a impossibilidade de funcionamento conjunto,

sem conflitos, do sistema de planejamento antigo, baseado numa distribuição

rigorosa dos recursos, e do processo de produção baseado nos mecanismos de

mercado. Dai para frente ficou claro que o futuro da Perestroika ia depender do grau

de radicalismo das futuras mudanças.

Entretanto, os obstáculos para a implementação da perestroika continuavam.

Como uma das tentativas de saneamento económico, em 1989 foi lançado um

documento do Bureau Político do Comité Central de PUCS sobre o controle bancário

da relação entre o crescimento da produtividade e do salário.

O Conselho dos Ministros da URSS, em conformidade com essa decisão

estabeleceu uma proporção rígida entre o crescimento da produtividade e o do

salário que, sendo quebrada, poderia deixar as empresas sem fundos salariais. Ao

mesmo tempo, foram elaboradas sanções para as empresas que aumentavam sem
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uma justificação (que na realidade poderia ser dada com maior facilidade) a sua

produção. Foram liquidados os incentivos sobre todos os produtos da industria leve,

exceto os produtos definidos como novidade, bem como os incentivos para o

cumprimento dos compromissos negociados. Por outras palavras, foram tomadas

medidas totalmente totalitárias que quebravam o estabelecido na Perestroika para a

transformação económica.

Para assegurar a proporção referida, as empresas começaram a aumentar os

preços dos seus produtos; e a falta de vantagem em economizar a energia e

materiais se aprofundou mais ainda, pois deveriam pagar alguns incentivos por essa

economia aos trabalhadores.

Alem disso, a decisão sobre o aumento de produção dos bens de consumo,

medida em que limitava o crescimento dos salários.

Deste modo, a introdução da relação rígida entre produtividade e salários,

levou as empresas a suspender a produção de bens do consumo não duráveis,

Um outro fator que sem duvida criou problemas em todas as esferas de

produção, foi a desintegração do espaço económico do país. A luta das republicas

com o Centro resultou, após o golpe político realizado em agosto de 1991, na

desintegração da União Soviética. Deste modo grande parte dos empreendimentos

produtivos localizados nas diferentes repúblicas, foram isolados, rompendo as

ligações anteriormente estabelecidas.
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51 É necessário lembrar que os planos e metas continuavam sendo elaborados à base dos indicadores brutos, em 
termos de valor. Por isso, produzindo bens com preços elevados, poderia se relatar sobre o cumprimento dos 
planos e aumento de produção. Isso por sua vez justificava o aumento dos salários dos trabalhadores e 
assegurava a proporção entre o nível salarial e a produtividade.

tomada um pouco antes, entrou em contradição com a referida proporção, na

sobretudo os de preço baixo.51



Porem, não somente o problema económico ou administrativo deve ser

levantado aqui, mas também, a questão política. Pois quem sofreu mais com esses

problemas, foram exatamente aquelas empresas que acreditaram na possibilidade

de ganhar mais, trabalhando mais, começando a trabalhar na base do arrendamento

e autofinanciamento. Desse modo se perdeu a confiança na palavra do governo e na

capacidade de sobrevivência das mudanças.

111-2.2 Reformas no complexo cientifico.

Situação muito parecida ocorreu no complexo cientifico, cuja reconstrução e

desenvolvimento de acordo com a política da Perestroika, deveria favorecer o

sucesso da transformação da economia do país. Entretanto, a trajetória de

desenvolvimento do complexo cientifico baseou-se em grande parte na influencia da

dinâmica macroeconômica do sistema, no mecanismo da administração e nas

atividades relacionadas com a modernização do processo de produção.

Na União Soviética 70% das atividades do complexo cientifico estavam sendo

financiadas pelo Estado, o que as tornava rigorosamente dependentes da política

macroeconômica, sobretudo, da situação do orçamento Estatal e da dinâmica de

indicadores como o produto bruto e a renda nacional.

A experiência mundial demonstrou que na fase de formação e crescimento do

novo regime tecnológico, a ciência deve receber desenvolvimento prioritário, o qual,

sem duvida, se expressa através da redistribuição dos recursos a favor do complexo

cientifico.

A liberalização parcial da economia no período da perestroika foi realizada em
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sua maior parte ao nível das empresas produtivas; mas a aplicação de diferentes

formas de autogestão afetou também a esfera do complexo cientifico.

Realizada no ano de 1987, a transição das organizações cientificas para o

sistema de autofinanciamento e novas formas de gestão pressupunha a idéia de

cobrar o resultado das pesquisas cientificas em preços contratuais; usar o contrato

como documento único, que regularia as relações dos coletivos científicos com o

cliente; ampliar os direitos das organizações cientificas para escolher o ramo de

trabalho e o uso dos recursos financeiros. Resumindo, houve uma tentativa de

introduzir também no complexo científico elementos das relações mercantis.

Com isso pensava-se que a demanda pela produção técnico-científica regularia

a sua estrutura e encaminharia as pesquisas para as necessidades das empresas

produtivas; os contratos diretos resultariam em uma nova forma de ligação da

produção e contribuiriam para a diminuição dos prazos de

implementação dos avanços científicos; os novos direitos das organizações

cientificas sobre os seus lucros criariam as motivações para intensificação das

atividades.

Como mecanismo de aceleração foi implementada a autogestão. Claro que

essas reformas traziam algumas mudanças positivas (aumento do salário, aumento

das pesquisas realizadas pelas empresas cientificas, etc.), mas também revelaram-

se processos, que provocaram uma situação grave na esfera cientifica.

Mesmo após a declaração de ampliação dos direitos das organizações sob

novas condições, os produtos do complexo cientifico ainda eram pouco procurados.

A pequena demanda pelo produto científico foi resultado da orientação antiinovadora

dos processos económicos e do déficit no mercado de consumo.
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Entre as esferas de produção e do complexo cientifico estabeleceu-se um

ambiente de falta de motivação para inovações, resultando na falência da idéia

básica pensada no início da aplicação das reformas: elevação da procura de

produtos do complexo científico.

A desorganização do sistema de distribuição foi outro fator que influenciou

fortemente o processo de desenvolvimento do complexo cientifico; é importante

notar que para as empresas-fornecedoras de equipamentos laboratoriais e de

aparelhos científicos, era mais vantajoso produzir bens de amplo consumo (tendo

em conta os desequilíbrios no mercado do consumo e a realização da pratica dos

preços contratuais), o que levou a dificuldades de fornecimento material à ciência.

Esse problema de fornecimento se tornou ainda mais grave, tendo em conta a

situação ocorrida no comercio externo. Com a diminuição da importação o complexo

cientifico começou a deixar de receber em quantidade necessária, os equipamentos

laboratoriais, aparelhos modernos, reagentes químicos e etc., correspondentes ao

nível mundial.

A lei sobre as empresas e as atividades empresariais também conduziu a

processos irreversíveis em duas direções. A separação da esfera de produção

cientifica, sobretudo a base experimental, afetou a produção, pois ela ia para o

mercado insuficientemente madura. Igualmente, desenvolveu-se o setor cientifico

alternativo; com a ausência de leis sobre a proteção dos direitos de autor, começou

a se dissolver a base cientifica do país criada no setor estatal.

Desse modo começaram a se desenvolver processos que abalaram as

possibilidades da ciência nas perspectivas de curto e de longo prazo.

84

Nessa etapa a situação ainda poderia ser mudada de modo essencial, com a 

realização duma rigorosa política técnico-científica. Mas a acumulação de



desequilíbrios na economia, conduziram as prioridades a favor dos problemas do

dia-a-dia.

Nas condições de diminuição da produção e de déficit de recursos, a ciência

tornou-se uma das prioridades de segundo plano e a sua trajetória de queda acabou

sendo ainda mais profunda. Portanto, junto ao desinteresse das empresas para o

desenvolvimento do processo de produção na base das conquistas do complexo

científico, pensado pelos lideres da Perestroika, criou-se uma situação difícil, quando

a ciência não era capaz de satisfazer as necessidades do processo de intensificação

de produção.

111-2.3 Reformas no setor agrícola.

A transição ao mercado de toda a economia de certo modo está ligada ao setor

agrícola. Essa ligação pode ser vista de duas maneiras.

Em primeiro lugar nenhuma das reformas radicais poderia ser realizada sem

apoio do povo. Esse apoio fica difícil de se conseguir se o povo não vê nessa

reforma resultados positivos, se a mudança não traz a melhoria do seu bem estar.

A crise agrícola e a falta de produtos alimentícios dificultavam a resolução dos

problemas ligados às reformas económicas, à formação das estruturas do mercado,

criando vários tipos de dificuldades e pressão social dentro do país. Poderia se

imaginar que face à melhoria, ou pelo menos, perante a normalidade no

abastecimento dos produtos alimentícios à sociedade, a pressão social não chegaria

ao extremo, não traria as explosões e transtornos sociais ocorridos.
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melhorar a situação económica e financeira do país, pois somente a importação dos

obter maior quantidade de alimentos para a população e insumos para as indústrias

leve e alimentícia; diminuir a importação dos produtos alimentícios, liberando os

recursos em divisas. Por sua vez, a extração da matéria prima, cuja exportação era

necessária para cobrir os gastos de importação, nas regiões como a Sibéria, as

zonas de Norte e do Oriente, exigia despesas elevadas tanto financeiras quanto

humanas; levava à escassez das reservas naturais, destruindo o equilíbrio

ecológico; criava problemas sociais comprometendo os hábitos de vida das nações

pouco numerosas do país estabelecidos ao longo dos séculos.

Com isso, surgiu a necessidade primordial de aplicação das reformas no setor

agrícola. Essa necessidade foi reforçada, também, de outro ponto de vista. As

reformas no setor agrícola estavam ligadas à possibilidade de obter um retorno

económico bastante grande. O setor agrícola da URSS na época, possuía 23,3 mil

sovkhozes ocupando 107,9 milhões hectares em áreas de cultivo, e 27,9 mil

kolkhozes que também contavam com 91,6 milhões hectares em áreas de cultivo.

No total o complexo agrícola, incluindo os ramos fornecedores dos meios de

produção, contava com fundos no valor de 563,3 bilhões de rublos e empregava

transição para uma forma de administração completamente nova. E em vários

86

produtos alimentícios custava à economia em media, 23 bilhões de dólares por ano, 

no período de Perestroika52. Ultrapassando a crise no setor agrícola, poder-se-ia

Por outro lado a melhoria de atuação no setor agrícola certamente ajudaria a

É claro que o movimento para o mercado no setor agrícola representava uma

52 Emelianov A., Voproci Económiki (Questões Económicas), n.° 6, 1991, p. 69.
53 Arkhipov A., Voproci Económiki (Questões Económicas), n.°6, 1991, p. 82.

cerca de 41 milhões de pessoas.53



caráter histórico, tendo sido formados sob pressão dos métodos da administração

rurais e a própria terra foram esgotados; as raízes genéticas do empreendimento da

terra foram destruídas. Isso levou à degradação dos camponeses, tanto a nível

espiritual, como do ponto de vista físico, bem como à destruição das bases

elementares da infra-estrutura de mercado.

Um dos primeiros aspectos da estrutura de economia de mercado, colocado

pela Perestroika, foi o empreendimento livre, que pressupunha a criação de varias

formas de propriedade, através da desestatização e da privatização.

era irracional e errado colocar os

pequenos empreendimentos como a forma organizacional principal do setor agrícola

e optar pela reorganização completa dos kolkhozes e sovkhozes em granjas.

Kolkhozes e sovkhozes eram necessários, afirma Emelianov, referindo-se às

condições reais do setor agrícola. Porém, a introdução das diferentes formas de

propriedade, e a reorganização económico-estrutural da agricultura, também eram

necessárias para ressuscitar o espírito do camponês como o dono da terra, um dono

atento e com iniciativa. Sem dúvida, a criação das granjas, onde o camponês se

sente o proprietário, poderia ser a melhor forma de resolver um problema desse tipo,

pois, somente o proprietário pode ser considerado como o verdadeiro dono.

Entretanto, continua o autor, no campo da União Soviética essa forma de

propriedade não poderia se tornar majoritária. O problema que surgiu não foi

somente a resistência do sistema que rejeitava as granjas, como se fosse um objeto
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quase-militar, ao longo de 73 anos. Como resultado desses métodos, as zonas

aspectos este processo de transformação no setor agrícola estava ligado a 

problemas maiores do que nos outros setores. De certo modo esses problemas têm

Entretanto, de acordo com Emelianov54

54 Emelianov A., Voproci Económiki (Questões Económicas), n.° 6, 1991, pp. 68-80.



estranho, mas também, a sua base social. Várias pessoas demonstraram vontade

de arrendar a terra e trabalhar sob a forma de granjas familiares, exatamente como

foi proposto pelos lideres da Perestroika. Porém, esse número era minoritário em

relação a todos os camponeses.

Não seria difícil entender as causas disto. Praticamente três gerações de

camponeses passaram pelos kolkhozes e sovkhozes. Deste modo, o trabalho na

terra não era somente uma esfera de aplicação da força laborai dos camponeses

mas, também, uma forma de organizar a sua vida; e o sistema criado e adotado ao

longo desse tempo praticamente liquidou o espírito do camponês como dono da

terra.

A maioria dos camponeses habituou-se a não se responsabilizar por nada, não

se preocupar com as questões da economia social. O salário era garantido e nos

casos de necessidade, a renda poderia ser aumentada por meio de trabalho nos

responsabilidades e mudava o caráter da vida. A maioria dos trabalhadores rurais

não estavam preparados para isso, mesmo que tivessem o apoio garantido por parte

do Estado.

O problema é ainda mais complicado pois, na realidade, os camponeses que

praticamente por todos os lados. Nem sempre era fácil receber a terra, mesmo nas

zonas onde havia excedentes de terras não ocupadas. Ocorriam dificuldades em

adquirir equipamentos, adubos, materiais de construção e outros recursos, pois toda

a industria agrícola era direcionada para o abastecimento dos kolkhozes e

sovkhozes. As políticas de formação de preços e fornecimento de créditos também
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lotes privados que lhes eram fornecidos tradicionalmente. Nessa realidade, a

economia da granja foi vista como algo bastante arriscado, que trazia

resolveram comprometer-se com o arrendamento, encontraram obstáculos



não foram direcionadas no sentido de ajudar a desenvolver essa nova forma de

administração no setor agrícola.

Boa parte dos obstáculos surgidos ao longo do processo de arrendamento de

terras e criação das granjas, foi criada pela especificidade da organização da vida na

zona rural do país. Essa particularidade colocava o pequeno produtor agrícola numa

dependência dos sovkhozes e kolkhozes.

A infra-estrutura social das cidades não estava ligada diretamente a uma ou a

outra empresa. Portanto, um pequeno produtor na cidade tinha mais possibilidade

de utilizar os serviços e adquirir os meios de produção nas lojas urbanas ou

diretamente num ou outro produtor. Também tinha mais possibilidades de realizar a

sua produção através dos diferentes canais oferecidos pela estrutura urbana.

Na zona rural, entretanto, praticamente todos os objetos sociais que se

encontravam no território dos kolkhozes ou sovkhozes estavam ligados a eles. Sem

uma infra-estrutura de mercado desenvolvida, era bastante difícil para um granjeiro,

tanto negociar diretamente com os fornecedores, quanto vender a sua produção. A

maior parte dela era vendida ou diretamente aos kolkhozes e sovkhozes ou por meio

dos canais por eles oferecidos.

Somente 14% dos granjeiros entrevistados, afirma Arkhipov55, vendiam uma

parte da sua produção no mercado estatal e 23% vendiam diretamente às

cooperativas, orfanatos, lojas e outras instituições. Isso significa que na sua maior

parte, os granjeiros estavam a depender dos kolkhozes e sovkhozes, tendo

necessidade a recorrer à administração do seu kolkhoz ou sovkhoz, quer para

adquirir os meios de produção, quer para realizar os resultados do seu trabalho.
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A maior parte das terras fazia parte dos kolkhozes e sovkhozes. Havia pouco

interesse dos gerentes dos kolkhozes e dos diretores dos sovkhozes em liberar

parte das suas terras para as granjas individuais, implementando desse modo as

reformas propostas pela Perestroika. Esse desinteresse por parte dos gerentes tinha

a sua lógica, face às condições reais daquela época.

Mesmo após serem adotadas as leis sobre a cooperação e o arrendamento, as

encomendas estatais sobre a produção para os kolkhozes e sovkhozes não

diminuíam e até, em alguns casos, aumentavam. Não era, também segredo, que

quase todas as unidades coletivas agrícolas tinham lotes não contabilizados, os

quais tinham-lhes ajudado a cumprir os planos nos momentos difíceis. Além disso,

estava claro para os kolkhozes e sovkhozes que, se tinham que dividir as terras com

Outra preocupação dos gerentes dos kolkhozes e sovkhozes estava ligada ao

fluxo de mão-de-obra para o empregador privado, que com certeza pagaria de

acordo com o trabalho realmente efetuado, e não com as tabelas estabelecidas pelo

Minfin (Ministério das Finanças) e pelo Agroprom. Tudo isso incentivava os gerentes

das unidades agrícolas estatais a sabotar e a dificultar o processo de criação das

granjas.

Deste modo, viu-se que a base social muito fraca e a resistência de todo o

sistema de produção agrícola anteriormente estabelecido ao movimento de criação

implementação. É

necessário também acrescentar que além das dificuldades acima descritas, o

processo de implementação das reformas no setor agrícola enfrentou também os
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56 Em 1991 a Federação Russa distribuiu entre as granjas criadas no seu território, 1 bilhão de rublos. Foram, 
também, oferecidos 7 mil tratores, 4 mil caminhões, 100 mil toneladas de cimento. Arkhipov A., op.cit.

das granjas, determinaram limites bastante restritos para a sua

os granjeiros, teriam que dividir, também, os investimentos.56



obstáculos criados pela nomenclatura. Pois oferecendo ao camponês liberdade de

ação, a nomenclatura perdia o seu controle sobre a população rural do país,

Com isso, em 1990 a produção das

granjas representou menos de 1% de produção agrícola.

No entanto, observou-se uma tendência de aumento do número das granjas

criadas. Os dados indicados por Arkhipov58 demonstram que a criação das granjas

na Federação Russa aumentou significativamente após a adaptação, no final de ano

1990, das leis da Federação sobre a reforma da propriedade da terra e sobre os

pequenos produtores agrícolas.

Se em 1 de abril de ano 1990 no território da Rússia foram criadas 231 granjas,

no final do primeiro semestre de ano 1991 já existiam mais de 17 mil granjas. As

pesquisas sobre o funcionamento dos pequenos produtores agrícolas na Federação

Russa, que começaram a se desenvolver a partir de verão do ano 1990,

permanente, com direito de herança; 18% arrendaram as terras por longo prazo; 3%

arrendaram-nas para um prazo até três anos. De acordo com esses dados a maioria

dos camponeses tinha sérias intenções sobre as perspectivas de exploração da

terra. Isso significa que um dos objetivos básicos da Perestroika no setor agrícola -

ressuscitar a ligação do camponês com a terra - começava a se realizar. Entretanto,

também estava claro que esse fato poderia trazer resultados somente no longo

prazo.

Essa análise leva à conclusão de que o papel principal na produção agrícola,
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57Os seus métodos de ação já foram discutidos relativamente aos outros setores e não se diferenciavam muito aos 
aplicados no setor agrícola.

58 Arkhipov A., op. cit.» p. 86.

nas condições sócio-econômicas daquele tempo deveria continuar cabendo aos

enfraquecendo desse modo o seu poder.57

demonstravam: 79% dos camponeses tomaram as terras para utilização



conseguir aumentar a produção. Entretanto, mesmo o funcionamento dos

empreendimentos agrícolas estatais encontrou obstáculos de vários tipos ao longo

dos anos de Perestroika .

funcionamento, os kolkhozes e sovkhozes não poderiam sobreviver em condições

de criação do mercado. O problema principal que se põe aqui é que a unidade

agrícola soviética como tal, sabe somente cumprir as indicações vindas de cima. Os

seus gerentes, do mesmo modo que os das empresas industriais, educados ao

longo desses anos em obediência às ordens superiores, não tinham nem

experiência, nem conhecimentos, nem coragem necessária para a tomada de

decisões independentes.

A introdução das relações de mercado no setor agrícola pressupunha, também,

a reconstrução do próprio esquema de funcionamento do setor agrícola e da sua

regulamentação legal pelo Estado. Essa reconstrução deveria ser feita em relação

ao esquema de realização da produção, e em relação ao fornecimento de insumos e

equipamentos à produção agrícola. A liberação completa dos canais de realização

da produção e de aquisição dos suprimentos levaria à falência não somente o

pequeno produtor mas também os vários kolkhozes e sovkhozes, pois eles estariam

fortemente dependentes dos seus fornecedores monopolistas, frente à inexistência

de qualquer infra-estrutura de mercado, que fornecesse aos produtores agrícolas

possibilidades iguais de negociar com os parceiros. Um produtor/sov/rhoz forte, que

já tivesse ligações estabelecidas com todos os fornecedores ainda antes da

liberalização das relações, sem duvida conseguiria sobreviver nessas condições.

Mas um produtor que somente começasse as suas atividades, ou um sovkhoz ou
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Em primeiro lugar pelo próprio esquema historicamente criado de

kolkhozes e sovkhozes, usando todas as suas potencialidades internas, para



kolkhoz fraco teria grandes dificuldades em encontrar os canais de venda da

produção, bem como em adquirir os suprimentos necessários, sobretudo máquinas.

Portanto, precisava-se criar um mecanismo bastante flexível para a resolução de

problemas desse tipo, mas nada disso foi previsto pela Perestroika.

Os kolkhozes e sovkhozes, do jeito como estavam, praticamente não tinham

futuro e a sua reestruturação profunda era mesmo necessária. Como já foi dito, essa

reestruturação deveria ser baseada numa mudança radical da noção de

propriedade. Isso significaria transformar um trabalhador que presta o seu trabalho

no dia-dia num verdadeiro dono. Um dos meios de conseguir esse objetivo era a

desestatização dos kolkhozes e sovkhozes, mas não obrigatoriamente em forma de

separação física do seu terreno e dos meios de produção e criação das granjas.

Para isso, como já foi dito, pouca gente teria coragem. Portanto, precisava-se duma

restruturação hierárquica de “baixo para cima". A idéia principal poderia ser a

transformação do kolkhoz ou sovkhoz numa associação de cooperativas primárias

que teriam as suas terras, seus meios de produção e os resultados de sua

produção. Essas cooperativas primárias poderiam passar para o kolkhoz algumas

funções comuns. O processo de desestatização poderia ser realizado de várias

formas: separação condicional dos terrenos e meios de produção, criação das

sociedades em comandita, ações etc.

A emissão das ações seria algo novo para economia soviética. Mas o setor

agrícola possui uma especificidade em relação a ações. O objetivo de emissão das

ações era bastante claro, - ligar cada camponês ou trabalhador às propriedades de

objetivo na zona rural estava de novo ligada a várias dificuldades. A base social dos

acionistas estaria, de certo modo, ligada a um determinado kolkhoz ou sovkhoz, ou
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seu kolkhoz ou sovkhoz, torna-lo dele um proprietário. Mas a realização desse



seja aos seus trabalhadores, incluindo os aposentados, entre os quais a maioria

absoluta era bastante passiva, empobrecida, pronta para receber, mas não

preparada para administrar as suas receitas. Os camponeses que entraram no

processo de Perestroika, por não ter certeza sobre aquilo que lhes ia acontecer no

dia seguinte, tentaram aproveitar-se do momento, para retirar e consumir o máximo

possível das cooperativas, granjas, etc.

Algo parecido ocorreu, também na esfera industrial, quando as empresas

receberam a possibilidade de distribuir as receitas entre os fundos, - os descontos

para o fundo de consumo começaram a aumentar. Portanto, a emissão das ações

no setor agrícola deveria prever e elaborar um mecanismo específico de emissão e

venda das ações e da sua circulação posterior. Mas isto não foi previsto pela

Perestroika.

111-2.4 Reforma dos preços.

A reforma dos preços discutida na mídia durante muito tempo, foi objeto de

grande resistência por parte da população, pois qualquer que fossem as suas

alternativas, levaria á sua elevação. Essa resistência fez com que as autoridades,

que estavam submetidas à lógica eleitoral após aplicação da reforma política, a

postergar a reforma e a praticar a elevação parcial dos preços.

realizou-se somente nos anos 1990-91.

Sabendo que o princípio de autofinanciamento funcionava desde 1987, não é

difícil presumir que o atraso dessa reforma era o problema principal. Porem, não era
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A primeira etapa desse reforma tratava da elevação dos preços de atacado e



o único. Mesmo se os preços de atacado fossem reformados na hora apropriada,

essa inovação não duraria por muito tempo, diz Andreev59, - pois, os preços de

produção aumentariam, enquanto os preços da matéria prima, que ainda estava

sendo distribuída centralmente, permaneciam sem qualquer mudança.

enormes investimentos para sua expansão especialmente no complexo de

combustíveis e energia. Alem disso pensava-se que os especialistas do Comité

Estatal de Preços seriam incapazes de controlar e interligar os preços de 25 milhões

de produtos mercantis. Essa missão com certeza era impossível e de novo os

preços acabariam por ser aproximados e desequilibrados entre si e até fixados ao

caso.

Claro que a mudança dos preços de atacado iria se refletir nos preços de

varejo, ou, seja no bolso do consumidor. Entretanto, na Reunião Plenária do Comité

Central de PCUS ocorrida em março de 1989 foi proclamado que os preços a varejo

não aumentariam durante os próximos dois ou três anos. Mais uma vez se põe em

causa a questão de confiança política, pois apesar das proibições e das

(início do ano 1989) o aumento anual dos preços dos vários produtos de industria

No dia 2 de abril de 1991 os preços de certos bens foram elevados de 3 a 5

Na opinião de vários autores, o sistema de formação dos preços era o ponto

principal que separava a teoria económica da rotina económica diária. O mecanismo
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vezes. Em média, o aumento imediato chegou a 60%.

“proporções” introduzidas, os preços no varejo aumentaram. “Nos últimos tempos

59 Andreev C., op. cit.
60 Carta aberta enviada pelo deputado do povo lu. Donchenko para o presidente do Comité Estatal de Preços de 
URSS V. S. Pavlov cm maio de 1989.

leve era de cerca de 3-5%”.60

Isso levaria a um aumento da sua demanda, o que, por sua vez exigiria



existente, que colocava em primeiro lugar a cobertura dos custos de produção e não

as qualidades dos bens produzidos, não estimulava a economia na direção das

pressupunhava a formação dos preços na base da antiga estrutura de custos.

o problema principal consistia no fato de que as

reformas foram planejadas isoladamente para as estruturas financeira, creditícia e

monetária e não contemplaram alterações mais profundas; isto é, não contemplaram

a reorganização da aplicação dos recursos, a reformulação dos programas do

complexo industrial, assim como a autonomização dos produtores.

111-2.5 Sistema Bancário.

A criação de bancos setoriais não interligados entre si, criou as barreiras

interbancárias, as quais dificultaram significativamente o movimento dos recursos

necessários às empresas. Ficou bem claro que sem o interesse dos bancos, que até

o momento continuavam a ser a parte mais conservadora do sistema económico, o

processo de saneamento financeiro da economia era impossível.

Sem duvida, no processo de transição de uma economia de planejamento

centralizado para uma economia de mercado, o sistema bancário deve resolver não

somente os seus problemas internos, mas, também auxiliar as reformas aplicadas

na economia como um todo, auxiliando a distribuição adequada dos investimentos,

estimulando as relações de concorrência, e a privatização; assegurando o balanço
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Provavelmente, diz Kashin,61

reforma dos preços de novopreferências do consumidor. Entretanto, a



financeiro das empresas, etc. Portanto, uma passagem coordenada para uma

estrutura bancária de dois níveis, provavelmente facilitaria o processo das reformas

da economia em geral.

O primeiro passo na direção das reformas foi dado em julho de 1987, quando o

sistema bancário antigo (Gosbank, Stroibank, Vneshtorgbank) foi reorganizado. A

partir desse momento, para além do Gosbank começaram a funcionar cinco bancos

especializados - Vnesheconombank, Promstroibank, Agroprombank, Gilsocbank,

Sberbank.

O principal objetivo que se buscava atingir por meio de criação desses cinco

bancos especializados, era a introdução dos elementos de mercado na economia

especializados, criados meiossoviética. Entretanto, bancos poresses

administrativos, praticamente desde o começo não auxiliavam nem no uso eficiente

de crédito, nem na ativação das relações monetário-mercantis, nem nas relações de

concorrência entre as empresas.

Sem dúvida esse era um dos resultados diretos da antiga monopolização de

toda a economia soviética, pois com essa reforma, não podia se falar ainda de

desmonopolização do sistema bancário. Simplesmente o monopólio do Gosbank, do

Stroibank e do Vneshtorgbank passou a ser o monopólio do Gosbank e dos cinco

novos bancos criados.

Conjuntamente com o surgimento das relações de mercado e das varias

necessidade de criação de um sistema bancário que funcionasse nos mesmos

moldes. Nessas condições, enquanto muitos bilhões de rublos não conseguiam

“encontrar os seus donos”, começaram se criar (em agosto de 1988) os bancos

comerciais e cooperativos. Esse processo foi motivado ainda mais pelo fato de que,
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formas de propriedade nos vários setores da economia surgiu, porém, a



de acordo com proposição do Conselho dos Ministros de URSS, as empresas

Em 1988 começaram a aparecer avisos sobre a emissão de ações realizada

pelas empresas do país. Os bancos estatais, por meio dos quais realizava-se a

remuneração era, porem bastante baixa, o que limitou o interesse dos bancos

estatais, como de qualquer outra estrutura burocrática e estimulou a criação de

bancos comerciais privados e cooperativos.

Além disso o movimento de cooperativas logo nos primeiros passos de seu

desenvolvimento, encontrou-se face à face com o problema do seu financiamento. A

existência do direito de obter créditos não significava que todos as cooperativas

poderiam realizar essa possibilidade, por ausência ou débil desenvolvimento do

sistema financeiro.

Os primeiros bancos comerciais criados foram “Autovazbank’, “Promstroibank",

“Vnecheconombank", “Leningradski Akcionemii InnovacionnP, entre outros. Com

todos os seus defeitos esses já apresentavam algumas características básicas do

futuro sistema. Pela primeira vez em décadas, começaram a aparecer estruturas

financeiras capazes de

desenvolvimento e diretamente interessados nesse processo.

O “Leningradskii Akcionerni lnnovacioní\ por exemplo, utilizando “recursos

livres" das empresas e cooperativas, - aqueles que não encontravam aplicação em

condições de ausência do mercado atacadista - estava disposto a financiar a

ciência, a produção e diferentes tipos de serviços, recebendo, sem duvida, algum
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“criar dinheiro”, investindo nos ramos prioritários do

62 Essa possibilidade não era anteriormente proibida por lei, mas aqui se levanta a questão do medo dos 
diretores das empresas de experimentar novas atividades sem aprovação oficial do centro. Esse medo realmente 
não foi criado num dia, mas sim por toda historia de economia soviética.

venda das ações, deveriam receber comissões por essa atividade. Essa

receberiam possibilidade de emitir ações,62 o que ativaria o mercado financeiro.



área científico-tecnológica, para realizar pesquisas de marketing, para dar consultas

sobre questões de uso efetivo dos recursos financeiros, etc.

Entretanto, os problemas encontrados pelos bancos nâo estatais, foram muito

maiores de que as suas conquistas. O seu relacionamento com o Governo era

bastante complicado. Na maior parte dos casos, isso era natural no processo de

reconstrução, mas o problema também se encontrava no fato de que as bases do

sistema administrativo antigo ainda não tinham sido eliminadas da economia

soviética. Esse sistema estava interessado em restringir economicamente as

empresas e organizações, limitar as suas possibilidades financeiras. Uma das

possibilidades de fazer isso era através do monopólio dos bancos, razão pela qual

foram criados vários obstáculos ao processo de registro de novos bancos comerciais

e cooperativas.

De acordo com o decreto do Soviete Supremo da Federação Russa, “Sobre o

Banco Estatal da Federação Russa e os bancos existentes no seu território”, datado

de 13 de julho de 1990, todos os bancos existentes no território da Rússia, exceto os

bancos do nível da União, foram proclamados propriedades federais. Os bancos

especializados das repúblicas foram liquidados e as suas estruturas foram

transformadas em bancos comerciais autónomos na base de ações ou de

comanditas. Entretanto, os bancos ainda tinham a obrigação de cumpriras diretrizes

do Gosbank da União.

A única possibilidade de se livrar dessa obrigação era fazer novo registro de

estatutos dos bancos comerciais no Gosbank da Rússia, o que exigia uma quantia

bastante elevada.

A partir de outubro de 1990, o Gosbank da URSS começou a aumentar as suas
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lucro por isso. O banco estava pronto para leasing, para adquirir novas idéias na



exigências em relação aos bancos comerciais e cooperativas. De acordo com o

cooperativos”, formados nessa ocasião, aumentava a participação dos bancos no

Fundo de Regularização dos Recursos Creditícios do Gosbank da União de 5 para

10% do valor total dos recursos envolvidos e dos depósitos. O valor máximo do

credito concedido a um cliente não deveria superar 50% dos recursos possuídos

pelo banco. Antigamente esse limite era de 100%.

No dia de 30 de outubro, o Gosbank de URSS enviou a todos os bancos sob

sua jurisdição, uma nota sobre a introdução das novas taxas sobre os depósitos

feitos pelas empresas e organizações e dos juros sobre os créditos a lhes serem

concedidos. Os limites dessas taxas foram rigorosamente fixados.

Nessas condições, os bancos tinham que decidir entre aceitar as regras do

Gosbank da União ou pagar a quantia exigida para se registrar no Gosbank da

Rússia, onde transformações apenas tinham começado e não se sabia o que

exatamente iria acontecer.

É interessante também que, desde 1987 foi permanentemente declarada a

necessidade de elevação do papel do Gosbank', mas na realidade nada disso foi

feito pelo, menos no período em análise. Por exemplo, em maio de 1990 foi

apresentada a concepção de transição para a economia de mercado regularizada,

que exigia a necessidade de reorganização do sistema financeiro da URSS num

sistema de dois níveis encabeçado pelo Gosbank, transformado em Banco Central.

Entretanto nessa concepção não havia uma única palavra sobre a saída do Gosbank

da sua subordinação ao Conselho dos Ministros de URSS, oferecendo-lhe os

instrumentos de regulamentação monetária. Portanto, o Gosbank continuava a

funcionar incorporado ao aparelho governamental e não podia realizar a sua política,
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complemento ao "regulamento das atividades dos bancos comerciais e



sendo obrigado a cumprir todas as ordens do governo.

Sobre reformas significativas no sistema bancário pode-se falar somente a

partir de dezembro de 1990, quando foram adotadas as leis da URSS “Sobre o

Gosbank da URSS” e “Sobre os bancos e atividades bancárias”. Leis análogas

foram adotadas, também, na Federação Russa, bem como em outras republicas da

União. Essas novas leis estabeleciam a independência económica dos bancos, os

quais a partir dessa data, já não estavam subordinados ao Estado. O Gosbank da

URSS e os Bancos Centrais das repúblicas foram libertados da subordinação ao

governo da União e das republicas respectivamente e passaram a responder

diretamente aos Sovietes Supremos da União e das Repúblicas. As leis sobre as

atividades bancárias, tanto da URSS quanto da Rússia, não permitiam a

participação dos sovietes, ispolcoms (comités estatais executivos) e fundos

especializados na fundação dos bancos. Além disso, a lei da URSS, não permitia

aos funcionários dos órgãos governamentais assumir cargos de gerência dos

Porém, mesmo após a adoção dessas leis, os bancos cooperativos e

comerciais continuavam a ser de certo modo ignorados, tanto pela mídia, com pela
nliteratura. Por exemplo, no manual “Organização e Planejamento de Credito”,

editado no quarto trimestre de 1990, o sistema ainda era descrito na forma da

estrutura e organização das operações do Gosbank de URSS e dos bancos

especializados. Nele não se fazia qualquer referencia sobre a transformação destes

em bancos comerciais.

Entretanto, no final de 1991 no território da ex-União Soviética já funcionavam
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63 Chemix C., Voproci Económiki (Questões Económicas), n.° 2, 1991, p. 140



1616 bancos comerciais64. Em dois anos os bancos comerciais e cooperativos

conseguiram mobilizar grandes recursos. A demanda por créditos aumentava

tornaram altamente lucrativas as atividades bancárias. Desse modo os bancos

comerciais ganharam certas características: independência, rapidez de ação,

aparelho administrativo competente, diversidade de oferta dos serviços oferecidos

aos clientes; e sem duvida poderiam ser perigosos na visão do burocrata. Porem,

Medvedkov65 afirma que a maioria dos pequenos e até médios bancos criados, não

eram capazes de exercer todas as funções de um banco comercial. Somente 30 -

40 grandes bancos podiam funcionar de acordo com os padrões mundiais.

III-2.6 Desenvolvimento das atividades económicas- internacionais.

Analisando os assuntos ligados às atividades internacionais da economia é

necessário examinar o processo da criação de empresas com participação do capital

estrangeiro, pois a venda ao exterior dos recursos naturais, mesmo sendo lucrativo,

não pressupunha grandes perspectivas no longo prazo. Entendia-se naquele

momento, que era muito mais vantajosa a produção de alguns bens capazes de

concorrer no mercado mundial, tendo em conta a disponibilidade de tecnologias

modernas e a aplicação de matéria prima e mão-de-obra, existentes no país. O

objetivo principal dessa atividade era conseguir divisas para estimular a

modernização do processo de produção, e com isso a sua eficiência.

Então, no final de 1988 (02.12.88) o Conselho dos Ministros de URSS emitiu
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continuamente. Um spread significativo e uma política monetária de sucesso

64 Konstantinov lu., Voproci Económiki (Questões Económicas), n.° 4-6, 1992, p. 111

65 Medvedkov S., Voproci Económiki (Questões Económicas), n.° 12, 1992, p. 25



II

um decreto sobre o desenvolvimento das atividades económicas internacionais das

empresas estatais, cooperativas e outras empresas e organizações, no qual foi
i

recomendada a criação, nas Oblispolcom's (Comités Executivos Regionais do

Governo) de divisões compostas por duas ou três pessoas para facilitar as

atividades económicas das empresas no exterior. Sem analisar a viabilidade dessa

recomendação, e independentemente da criação de condições para prestação de

serviços de marketing, as empresas em 1989 receberam a possibilidade de sair

diretamente ao mercado mundial. Exatamente isso determinou as tendências que
Isepararam o processo em duas direções diferentes: exageros burocráticos por um

lado, e tentativas de organização dum processo produtivo capaz de produzir

produtos de alta qualidade, com participação do capital estrangeiro, de outro lado.

O Decreto começou a vigir a partir de 1 de abril de 1989, ou seja, a partir

dessa data as empresas, cujos produtos tinham padrões compatíveis com o nível

mundial, adquiriram o direito de realizar operações de importação e exportação do

O desejo de começar a trabalhar para seu próprio benefício alcançou as

grandes empresas (empresas-gigantes) da industria soviética. Na primeira

oportunidade, as 14 filiais da União para Produção de Produtos de Petróleo de

Nijnekamsk criaram um departamento interno comercial que realizava as vendas dos

queimado pelas tecnologias antigas. O fato de que a qualidade dos produtos deveria

disso a divisa, ficando à disposição da empresa, garantiria a sua aplicação

adequada. Pensava-se que uma parte dos lucros deveria servir à criação duma
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ser garantida, era um estimulo muito forte para modernização da produção. Além

seus produtos, inclusive dos produtos refinados do gás que era simplesmente

país.66

66 Andreev C., op. cit.



empresa de fornecimento de produtos alimentícios com participação dos parceiros

da lugoslávia e o resto iria para resolução dos problemas sociais dos trabalhadores

e da região em geral (construção do complexo desportivo, etc.)

Entretanto, como foi referido varias vezes nesse trabalho, com essa autonomia

funções, assim como a justificação da sua existência. Portanto, no dia 7 de março de

desenvolvimento das atividades económicas internacionais, foi emitido mais um

documento “sobre os meios de regulamentação estatal das atividades económicas

externas”.

Se o primeiro documento teve caráter de recomendações, o segundo trazia as

limitações e proibições. Por exemplo, de acordo com o segundo documento o

Ministério das Relações Económicas com Exterior da URSS recebeu como função

emitir, em determinados períodos de tempo (sem definição exata dos períodos), as

licenças (e a quitação) de importações e exportações de alguns (de novo sem

definição dos quais, ou seja - todos) grupos de mercadorias ou serviços e para

realizar negociações com alguns países ou grupos de países. Essas licenças

poderiam ser obtidas somente nas organizações centrais do sistema administrativo

tais como o Ministério das Relações Económicas Externas de URSS, ou alguns

ministérios e organizações ou o Conselho dos Ministros das Repúblicas.

Por outras palavras, o sistema administrativo em geral é que ia resolver quais

importações e exportações de produtos e quais negociações com parceiros

estrangeiros trariam vantagens para cada empresa concreta. Claro que nesse

regime de ditadura económica não se podia pensar em autonomia e, como

consequência, no aumento do interesse das empresas em desenvolvimento e
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adquirida pelas empresas, os ministérios e órgãos centrais perderiam as suas

1989, ou seja, antes da data de início da vigência do decreto sobre o



elevação da qualidade dos seus produtos.

Vários comerciantes estrangeiros daquela época não podiam entender porque

negociações de barter (trocas em espécie); porque os preços eram definidos em

Moscou e não por acordo entre os comerciantes; porque as organizações não

reagiam rapidamente a propostas interessantes; porquê com existência de várias

cotações de câmbio, as empresas com investimento de capital estrangeiro não

podiam trabalhar com as mais altas, que estimulavam a exportação; porque os

diversos órgãos do aparelho administrativo exigiam relatórios das empresas desse

tipo, as quais não eram suas filiais, e não estavam sob sua responsabilidade. Além

disso, para os parceiros externos tinha grande importância o lado legislativo desse

tipo das atividades. Na legislação soviética não havia nenhuma referência às

responsabilidades financeiras nesses casos e nenhum mecanismo que garantisse

os pagamentos das dívidas em divisas. Uma semana antes da entrada em vigor das

novas regras das atividades económicas externas os exportadores ainda não

sabiam qual seria o sistema de impostos a ser aplicado sobre os seus lucros em

divisas. Exatamente nessas condições começaram a funcionar as novas relações

económicas externas.
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na União Soviética, com insuficiência de divisas, não eram permitidas as



111-3. Democratização.

111-3.1 Analise dos processos da democratização.

partir do ano de 1988 e foi antecipada pelo surgimento dum decreto em 1986 sobre

a permissão de criação de associações e clubes por interesse. Esse decreto, de

certo modo, permitiu surgir uma nova forma de participação do povo na vida social.

A partir de 1988 a juventude começou a juntar-se. Nas organizações informais -

aquelas que não eram criadas e supervisionadas pelo Partido ou Estado -

participavam permanentemente, de acordo com as várias fontes, de 10 a 13% dos

jovens (até 35 anos) da parte européia da União, sendo que quase metade

É claro que as tendências dessas organizações eram

muito variadas, desde a música à orientação sócio-política, mas somente esta última

é realmente interessante analisar do ponto de vista desse trabalho.

As tentativas de realizar estudos independentes do marxismo, trabalhos

teóricos de Bakynin, Kropotkin e outros, para conseguir entender e, talvez, encontrar

um modelo lógico de desenvolvimento social, são características dessas estruturas

nos seus primeiros passos de formação.

A situação do país estimulava os cidadãos simples a se unir, e às vezes,

espontaneamente, criava-se algo parecido como os comités de salvação social. Em

1988 começaram a ser discutidas as idéias de criação da Frente Popular no país. As

organizações com esse nome começaram a aparecer em varias cidades do país já
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À organização do movimento de democratização praticamente começou a

participava irregularmente.67

67 Andrcev C., op. cit.



nos princípios do ano de 1988, mas eram ainda muito fracas e mais parecidas com

os clubes políticos.

Generalizando, até a metade do ano de 1988, somente em Moscou foram

formados cerca de 100 uniões e grupos que não eram somente de jovens.68 Nessas

organizações começaram a ser discutidos em voz alta os problemas que tantos anos

foram cobertos pelo silêncio.

Naquele momento já podia se distinguir três dimensões clássicas de

desenvolvimento das iniciativas sociais - esquerdista, centrista e direitista.

(Memória), que

inicialmente era denominada por si mesma de Frente Nacional-Patriótica; no final

das contas, porem seguiu um caminho bastante agressivo, voltando-se para o

nacionalismo e escolhendo a força como método de expressão política.

O lado esquerdista do movimento social expressava-se mais completamente

organização “Demokraticheski Soiuz" (União Democrática). Asna suas

características principais eram a oposição ao totalitarismo e à tática de confrontação

realizada através das demonstrações e propaganda. 80% do programa da

"Democraticheski Soiuz” era constituído por “momentos de negação”. Negava-se

Como

alternativa colocava-se a proposta de criação duma nova estrutura, que deveria

representar a vontade do povo.

As atividades dessa organização surpreenderam pela sua inclinação aos

escândalos. Após algum tempo de atividade do Democraticheski Soiuz verificou-se
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As direitistas eram representadas pela sociedade “Pamiat""

não somente a ideologia do Estalinismo, mas também a do Leninismo.69

68 Andrecv C., op. cit.

69 A idéia do Leninismo incluía entre muitas outras, a idéia de explorar a metodologia de analise da realidade, 
princípios de desenvolvimento de pratica económica através de livre incorporação das cooperativas, assim como 
a idéia global de revolução cultural, que atribuía ao baixo nível cultural da população a má administração.



que a sua parte construtiva - exposição da vontade do povo - tinha se tornado uma

preocupação secundária, quando uma importância primordial um novo objetivo -

demonstrar que o PCUS não era o partido único existente no país.

As organizações que podem ser definidas como centristas, eram aquelas que

estavam de acordo com a realização da Perestroika, defendendo, tanto na economia

como em política, uma renovação organizada. Entretanto, as suas propostas foram

feitas sem tocar em assuntos tabus como, por exemplo, o poder do PCUS e o papel

dos ministérios.

A conclusão geral a que se pode chegar até aqui é que as tendências tanto

esquerdistas, como direitistas, definidas ainda no principio do seu desenvolvimento,

demonstravam que a procura de saídas para a crise teve, na primeira etapa, caráter

mais emocional que organizacional, expondo a opinião publica em relação à

resolução dos problemas persistentes no país. Pelo menos o ano de 1988

demonstrou claramente que o nível de preparação política estava ainda

significativamente baixo, apesar de em algumas regiões, cada vez mais se sentir o

calor das iniciativas do povo.

As autoridades nos primeiros meses do ano de 1989 - esse ano foi marcado

pelo aumento significativo da participação da população na vida política do país -

não sabiam como agir nessa situação de mudança. Se antigamente essas ações

passavam impunemente, no ano de 1989, ocorreu uma situação diferente. Por um

lado colocou-se o agravamento das condições materiais de vida e o fim da

esperança de acabar com a crise através de eleições democráticas. Por outro, - as

pessoas não queriam se despedir do sentimento de dignidade pessoal, que foi

despertado em abril de 1985, e o qual estava sendo retirado, juntamente com os

produtos de primeira necessidade. A humilhação desse sentimento de cidadão se
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transformou num protesto contra o aparelho governamental e levou a população às

reuniões e manifestações.

bastante claro que nas comissões o povo procurava respostas que poderiam ser

perniciosas para o sistema existente, abalando a base autoritária.

A partir de 1989, em cada republica e em cada região, começaram a se criar

organizações sociais parecidas com uma Frente Nacional. Em republicas como

Estónia, Latvia e Litva essas foram direcionadas para o nacionalismo. A onda dos

movimentos nacionalistas também subiu em Nagorni Karabakh, Moldova, republicas

da zona báltica, Mangichlak, Fergana. Neste momento se manifestou com a maior

força uma das principais falhas do projeto inicial da Perestroika - a lacuna completa

a respeito do problema nacional e interétnico na União Soviética. Neste âmbito não

existia o que modificar e reformar, segundo pensavam os formadores do novo curso.

A partir deste momento as autoridades começaram a tomar medidas em

relação a esses movimentos. Por exemplo, por parte do Ministério do Interior da

URSS saiu a instrução de não permitir a entrada de jornalistas sem “passe especial”

em zonas onde ocorriam as manifestações - provavelmente para não deixar

transmitir algo “excessivo" pela mídia.

Foi também publicado o Decreto “Sobre os direitos e os deveres dos militares

do Ministério do Interior da URSS, quanto à garantia da ordem pública”. De acordo

pessoas suspeitas de cometer crime, bem como utilizar algemas e outros métodos

repressivos.
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com esse decreto o exercito poderia entrar em habitações em perseguição a

encaixavam no funcionamento da ditadura administrativo-partidária, pois era

e comissões ideológicas claramente não seEntretanto, as reuniões



Ao mesmo tempo foram criados alguns destacamentos subordinados

diretamente ao Ministro do Interior. Ou seja, o poder militar estava sendo utilizado

para compensar a falta de capacidade dos lideres políticos em comunicar-se com as

massas. São muito demonstrativos, também, dois decretos adotados pelo Presídium

do Soviete Supremo da URSS. O primeiro deles, emitido ainda em 1989, editava as

manifestações”. De acordo com esse documento, quaisquer das atividades onde o

povo tinha a possibilidade de expor a sua opinião, poderiam ser proibidas,

derrubando o direito constitucional do povo.

O outro documento falava sobre as mudanças e suplementos à lei da URSS

“Sobre a responsabilidade penal por crimes contra o Estado”. De acordo com o

artigo n.° 7 desse documento, por exemplo, apelos públicos contra o Estado com o

objetivo de abalar o sistema político ou económico da URSS, poderiam ser

penalizados com até dez anos de prisão. O artigo n°11 falava sobre a ofensa pública

ou desacato aos órgãos superiores formados ou eleitos pelo Soviete dos Deputados

representantes desses órgãos.

Com esse documento, praticamente todos os órgãos do poder, quer

administrativo quer político, foram protegidos da crítica, pois os próprios termos

O referido documento foi publicado no dia 8 de abril de 1989. É uma data que

ficou na memória do povo, pois no dia seguinte, 9 de Abril, na praça central de

Tbilissi, ocorreu uma tragédia sangrenta, completando a pirâmide dos decretos e

nacionalista foi reprimido por soldados do Exercito por ordem do general Radionov.

no

“desacato” e “público” podiam ser interpretados dentro de limites bastante alargados.

“regulamentações sobre a ordem de organização das reuniões, comissões e

instruções relativos à intensificação dos movimentos sociais. Um comício

de URSS ou Soviete Supremo de URSS, bem como pessoalmente, aos



Os 18 mortos, na maioria mulheres, e as dezenas de feridos foram vítimas

principalmente de bombas de gás, cujos conteúdos tóxicos os médicos

desconheciam, e do problema da multidão em pânico.

Em 12 de Dezembro de 1989 a situação em Nagorni Karabakh tornou-se tão

tensa, que M. Gorbatchev foi obrigado a assinar um Decreto do Presidium do

Soviete Supremo da URSS sobre a introdução duma forma especial de

administração nessa zona de conflito. Isso significava que a mídia, as unidades

empresariais, órgãos administrativos locais e organizações sociais passariam a ser

geridos pelo Comité de Administração Especial. É sabido, a posterior, que essa

“forma especial de administração” não trouxe grandes resultados, razão pela qual

em 15 de Janeiro de 1990 foi substituída pela introdução da “situação de

emergência” - quando toda ação de qualquer cidadão ou organização foi submetida

a controle por parte dos órgãos militares especializados. Desse modo, o conflito

nacional danificava ainda mais o processo de democratização, que já era sujeito a

varias restrições por parte das autoridades.

III-3.2 O Primeiro Congresso dos Deputados de URSS.

Nas últimas décadas da história de URSS não se sentiu tanta pressão política

Povo da União. Mesmo após a aprovação da lei sobre as eleições, o processo de

eleição ainda tinha falhas em vários momentos importantes que continuavam, a

prejudicar significativamente o processo de democratização.

Por exemplo, continuavam a existir as reuniões dos comités de circunscrição

111

como nas eleições dos deputados para o primeiro Congresso dos Deputados do



(distritos) cuja função era “filtrar” os candidatos, ou seja deixar passar somente os

candidatos que correspondessem às exigências dos órgãos centrais. Um segundo

aspecto importante do mesmo caráter foi o de que a eleição de um terço dos

Estas

organizações recebiam “de cima” o número deputados com que tinham direito de

representação.

É claro que nestas circunstâncias não se podia esperar qualquer discussão por

parte do povo. As organizações de que se fala aqui, certamente, não eram as

organizações “informais”, que começavam a ganhar mais força cada dia, mas sim as

organizações partidárias, e aquelas que funcionavam sob o controle do PCUS

(Komsomol (Comité de Juventude Soviética), Associação dos Ex-Combatentes da

Segunda Guerra Mundial entre outras).

Ao mesmo tempo surge a questão sobre como exatamente formavam-se as

comissões distritais (circunscrições), pois só se conheciam essas comissões depois

de serem formadas. A mídia não discutia esse problema de nenhuma maneira. Pela

lei, os membros das comissões desse tipo deveriam ser apresentados e eleitos por

cidadãos do país; mas pelo seu próprio analfabetismo jurídico as pessoas aceitavam

o procedimento referido, restringindo o processo de democratização. Desse modo, a

maioria dos membros das comissões, cerca de 80%, eram funcionários do Partido

liberdade para formação dessas comissões. Alem disso, em Leningrado (São

Peterburgo) por exemplo, segundo Andreev71, praticamente em cada reunião do

distrital participavacomité

administrativos centrais.
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ou da administração, pois a comissão eleitoral central acabou por obter plena

deputados deveria ser realizada através de organizações sociais.70

70 Conforme capítulo II.

71 Andreev C., op. cit

um representante dos órgãos partidários ou



As referidas comissões adotaram dois modos de ação. O primeiro foi o de

cidadãos o direito de realizar reuniões de apresentação dos candidatos. Esse direito

poderia ser restabelecido somente após intervenção do órgão central eleitoral,

quando os prazos legalmente fixados para essa apresentação normalmente já

tinham vencido. Desse modo, como foi visto em outras ocasiões, ninguém tinha

possibilidade de contestar esses procedimentos, pois a lei supunha a representação

dos interesses de todas as camadas da população.

Como um segundo modo de ação as comissões escolheram a política de não

intervenção, quando qualquer desvio das formalidades dava possibilidade de proibir

a apresentação de determinada candidatura. Tendo em conta que a nova lei tinha

muitas falhas, os motivos para isso sempre apareciam. Entretanto, todos os

problemas que permanentemente ocorriam no processo de apresentação dos

candidatos eram tratados e solucionados arbitrariamente pelas referidas comissões.

Certamente a incompetência do povo nos assuntos legislativos também

provocou várias inconveniências. Por exemplo, em 399 distritos foi apresentado

somente um candidato para cada vaga72. Entre esses candidatos a maioria absoluta

era de funcionários do Partido, incluindo os primeiros secretários do Obkom. Havia

muitos casos, em que outros candidatos acabavam por retirar as suas candidaturas

diante de concorrentes desse nível.

Entretanto, todas essas contradições do aparelho administrativo e partidário

ajudaram a população a entender algo importante: - que havia uma chance real de

derrotar a burocracia e que um momento decisivo tinha chegado.

Os resultados do primeiro turno levaram o povo a se organizar e agir em
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“fechar” a apresentação dos candidatos, isto é utilizar o seu poder para recusar aos

72 Andrcev C., op. cit.



oposição às comissões eleitorais com objetivo de democratizar as eleições. Nas

empresas e organizações começaram a apresentar-se dezenas de candidatos a

deputados. Alguns deles foram escolhidos não porque apresentaram o melhor

programa, mas por que corresponderam mais à imagem do “escolhido do povo”.

Conferências e reuniões às vezes duravam cinco horas ou mais e nem sempre

terminavam com a escolha do candidato. Pela primeira vez ficou claro que as

candidaturas indicadas poderiam ser rejeitadas.

Começaram a aparecer dezenas de candidaturas de representantes das i

organizações informais. Em particular, o comité social

criado por iniciativa do clube político “Perestroika”, começou a campanha contra os

funcionários do aparelho burocrático e a favor daqueles que nos seus programas

colocavam como objetivo a luta contra a pressão dos órgãos estatais. O lema mais

popular daquele tempo era a liquidação do parágrafo n.° 6 da constituição da União

Toda a população do país estava predisposta a seguir com atenção o trabalho

do Congresso, pensando que lá é que deveriam ser resolvidos os maiores

problemas do país. Entretanto, sondagens sobre as expectativas dos resultados do

congresso em várias cidades do país demonstraram que cerca de um terço da

população não acreditava que ao longo da realização do Congresso seriam

Após a finalização do processo eleitoral, o I Congresso dos Deputados do ano

de 1989 tinha a seguinte composição. Dos 2250 deputados: 750 foram eleitos pelas

circunscrições eleitorais, 750 eleitos pelas repúblicas (32 para cada república
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73 Parágrafo n.° 6 da constituição da URSS estabelece o papel principal do PCUS no processo de administração 
do país.
74 Andreev C. op. cit.

“Vibori-89” (Eleições-89)

Soviética.73

encontradas as soluções-chave para os principais problemas do país.74



federada, 11 por cada república autónoma, 5 por cada região autónoma e uma por

distrito) e 750 representantes das organizações sociais (100 do PCUS, 75 de

Komsomol, 75 dos comités femininos, 75 dos veteranos de guerra civis e militares,

75 das organizações cientificas, 75 das uniões artísticas e 75 de grupos diversos).

Em primeiro lugar estavam os deputados dos níveis superiores, seguidos dos

médios e inferiores da pirâmide administrativa, que por si só representavam um

mecanismo completo, cujos interesses eram defendidos por cerca de 65% dos

deputados do Congresso. A burocracia partidária que permanentemente assegurava

Aproximadamente 87%, ou 1,957 deputados, eram membros ou candidatos a

membros do PCUS.

Os representantes das diferentes organizações sociais e dos trabalhadores e

camponeses que certamente não possuíam as habilitações políticas necessárias,

constituíam uma massa desorganizada, sem conhecer exatamente os seus próprios

interesses, com o entendimento disperso dos problemas de nível nacional e das

suas soluções. Portanto, em geral a correlação entre os deputados vinculados ao

sistema administrativo (incluindo os militares e o Comité de Segurança Estatal) e os

deputados relativamente independentes, era de três para um. Desse modo, num

sentido puramente quantitativo, os interesses representados eram exatamente os

das burocracias partidária e administrativa.

Os acontecimentos imprevistos começaram logo. Um dos principais momentos

do Congresso era a eleição do Presidente do Presidium do Soviete Supremo da

URSS. Aparentemente, a candidatura de Gorbatchov para esse cargo não deixava

qualquer duvida ou discussão. Entretanto, foi posta em questão a inclusão na lista

da votação secreta da candidatura de B. Yeltsin, que na sua eleição para deputado
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os interesses dessa pirâmide, era representada por 13% dos delegados.



bateu o recorde da popularidade e conquistou cerca de 5 milhões dos votos dos

habitantes de Moscou. Yeltsin, porem, logo renunciou à sua candidatura. De acordo

com a explicação dada oficialmente, a sua decisão foi baseada na decisão do XIX

Congresso Partidário sobre a acumulação dos cargos partidários e sociais.

Entretanto, ficou-se sabendo que na reunião plenária do Comité Central, B. Yeltsin

foi avisado de que o fórum partidário pensava em apresentar uma outra candidatura

Como membro do partido, B.

Yeltsin foi obrigado a submeter-se a essa decisão, que praticamente violava os seus

direitos de cidadão.

Outro acontecimento que ocorreu logo no inicio do congresso, foi a

apresentação da sua própria candidatura, para o cargo superior do país do

engenheiro Obolhenski. Apresentando as teses do seu próprio programa de

desenvolvimento do país, ele disse que entendia perfeitamente a ausência de

quaisquer chances ao se opor a M. S. Gorbatchov, mas que sua idéia principal era

criar pelo menos um caso de escolha alternativa no processo de eleição em toda

historia da União Soviética. Após uma longa discussão e votação a candidatura do

candidato sem partido não foi incluída na lista para votação secreta do Congresso,

pois na Constituição da URSS ainda não constava o direito de um cidadão,

independentemente de qualquer partido, pretender qualquer cargo eletivo no Estado.

O Congresso elegeu M. S. Gorbatchov como o Presidente do Presidium. A

eleição do próprio Soviete Supremo não se diferenciou das experiências passadas.

Aos deputados foi distribuída a lista dos candidatos para o Soviete Supremo, sobre

os quais pouca gente podia se orientar. As discussões previas sobre essa lista

praticamente não levaram à nada. Os deputados culparam uns aos outros por
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75 Esse fato não foi apresentado oficialmcnte, mas com o passar do tempo, surgiu nas várias discussões 
realizadas pelo rádio e pela televisão.

e com isso praticamente obrigou-o a retirar a sua.75



separatismo, por tentativas de obter a maior quantidade dos membros da sua

organização, etc. No final de contas, cada deputado colocou na urna a referida lista

com as candidaturas escolhidas pelo aparelho e de acordo com a quota de

participação de cada organização, por ele também determinada.

A proposta dos deputados da Lituânia sobre a apresentação e votação em

cada republica, krai ou oblast' dos candidatos conhecidos regionalmente, com

posterior aprovação dos protocolos no Congresso, não foi aceita. Portanto, o método

democrático de formação do Soviete Supremo de novo foi derrotado.
I

O outro momento importante do Congresso foi a análise da situação económica

do país e as perspectivas do seu desenvolvimento. Com relatório sobre o programa

das atividades previstas pelo Governo de URSS interveio N. Rijkiov. Ele falou sobre

uma reforma económica radical como sendo um processo complexo, bem pensado e

com consequências correntes e futuras. De acordo com o seu relato as atividades

previstas foram as seguintes: reorganizar o trabalho das republicas da união nos

princípios do autofinanciamento orçamentário; desenvolver várias formas de

propriedade; criar formas efetivas de administração do mercado; elaborar os novos

princípios da política tributária. Entretanto, não foi dita uma palavra sequer sobre a

existência dos ministérios; nem se aprofundou a questão da fonte do financiamento

orçamentário, falando-se somente em linhas gerais sobre as tendências sociais da

Cada deputado perseguiu com muita persistência, a idéia de resolver os

problemas do setor económico que representava no congresso, e o Governo acabou

por aceitar praticamente todas as propostas feitas em relação à assistência médica,

à construção e a aposentadorias entre outras.
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futura economia.76

76 Os fatos futuros demonstraram que o déficit do orçamento estadual tinha sido coberto pela emissão de moeda.



No dia 25 de Junho de 1989 foi publicado na mídia um documento sobre as

questões económicas adotado pelo Congresso, onde se falava da elevação

imprevista do nível da aposentadoria, subsídios ao ex-combatentes e outras

categorias de cidadãos de baixo nível de renda. Esse documento foi seguido por

decreto do Conselho dos Ministros da URSS, que dispôs sobre aceleração do

programa de abastecimento dos produtos alimentícios, aumento da produção de

mercadorias

melhoramento dos serviços de saúde publica, etc. Este decreto dispôs também

sobre vários serviços sociais e ecologia. Fazendo analise de todas essas

77 afirma que o seu valor era tão elevado, que poderia serdisposições, Andreev

igualado ao valor total do orçamento estatal em vigor naquele período. Entretanto,

continua o autor, de novo não foi dito nada sobre as fontes de financiamento das

promessas feitas.

Foram também abalizados a situação económica do país e os seus problemas.

As soluções indicadas foram as seguintes: transição por etapas para o comércio

atacadista dos meios de produção; luta contra os fatores de monopolização;

eficácia das atividades externas; desenvolvimento e criação voluntária das uniões e

sociedades industriais. Dizia-se que o desenvolvimento dessas formas ajudaria a

mudar radicalmente as funções dos ministérios e a diminuir o seu número.

Entretanto, a questão principal que deveria ser levantada no congresso é que

enquanto existissem os ministérios e as comissões centrais (Gosplan, Gossnab e

outras superestruturas desse tipo), a economia não sairia do regime extensivo de

desenvolvimento. A substituição dos ministérios por um sistema de konzerns com
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mudanças na estrutura das exportações-importações, de modo a aumentar a

77 Andreev C., op. cit.

de maior consumo, aumento da construção das moradias,



contratação de gerentes e consultores profissionais, por um lado e a Gosplan, como

o centro de informação de outro lado, liberando ao mesmo tempo os vários tipos de

propriedade, - essa era a chave da solução futura dos problemas vigentes. Porém,

era impossível não só resolver, mas até mesmo formular essa via de soluções sem

apoio dos Sovietes, eleitos ainda de forma não plenamente democrática.

O monopólio do poder partidário-administrativo sobre a formação do corpo dos

deputados resultou em monopólio dos ministérios em relação às empresas na

pratica económica, e em monopólio do ramo político em detrimento das iniciativas

sociais. Em outras palavras, mais uma vez uma única estrutura ocupou-se da

economia e da política. Nestas condições, em que cerca de 70% dos deputados

gerentes administrativo-partidários, era praticamente

impossível que a perestroika fosse defendida no Congresso. Somente o

multipartidarismo poderia oferecer aos Sovietes o poder real de expressar os

interesses sociais, a possibilidade desses órgãos de servir ao povo e não à

nomenclatura. Enquanto esse sistema multipartidário não fosse criado, os Sovietes

ficariam na dependência dos órgãos administrativos, e não iriam corresponder aos

objetivos colocados pelos líderes da Perestroika com a idéia da sua criação.

Sem entrar profundamente, nos outros problemas ocorridos durante o trabalho

do Congresso, pode-se afirmar entretanto que se elevou bastante o nível de

transparência dos processos políticos. Mas ainda era muito cedo para falar sobre o

conseguiram conquistar o poder real no sistema.
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eram funcionários ou



111-3.3 Fim da URSS. Golpe do agosto de 1991.

Como uma próxima etapa, surgiram as eleições realizadas em março de 1990,

para os Sovietes das Republicas de Moscou e de Leningrado. Nesse momento Boris

M. Gorbatchov, cuja postura já era então classificada pelos reformistas mais radicais

como, no mínimo vacilante, dada a sua passividade diante dos ataques das forças

conservadoras do governo - em particular, contra os movimentos nacionalistas das
Irepublicas.

Em dezembro de 1990, sob pressão da cúpula militar, da direção do Partido

Comunista, e dos órgãos de repressão, Gorbatchov empreendeu uma mudança de

estilo autoritário, substituindo os ministros com tendências liberais por ministros cuja

posição era contra a Perestroika.

Até abril de 1991 o movimento separatista já predominava em seis repúblicas

federais, enquanto nas outras nove, a relação mantida com o governo central era

fria.

A pressão política, o conflito entre as regiões e o Centro, e o crescimento do

nacionalismo nas republicas, conduziram Gorbatchov a solicitar poderes especiais

para comandar o país - ou seja, poderes para gerir o país mediante decretos.

Enquanto isso, faziam-se grandes esforços para evitar o desmoronamento da

URSS, já previsto pelos observadores políticos nacionais e estrangeiros, e a

extinção do poder do PCUS.

O governo de Gorbatchov procurou encaminhar a solução da questão nacional

com a proposta de um novo Tratado da União, que reconhecia a soberania das

republicas federadas e lhes transferia as prerrogativas e responsabilidades de
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Yeltsin apareceu como o líder popular das forças pró-reforma em oposição pessoal a



assuntos referentes a relações internacionais, forças armadas, industria bélica e

política monetária.

O plebiscito sobre o novo Tratado da União, que foi marcado para 17 de março

de 1991, registrou a participação de 80% do eleitorado de nove repúblicas (os

governos de seis republicas - Lituânia, Letónia, Estónia, Geórgia, Moldova e

Arménia - acabaram por boicotar o plebiscito). 76% dos votantes foram a favor da

preservação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como federação

renovada de republicas iguais e soberanas. Em termos totais dos eleitores

O plebiscito

também deu a oportunidade para que a população da República da Rússia

aprovasse a proposta de eleição do seu presidente pelo voto direto e universal.

O resultado do plebiscito foi convertido em lei válida para as quinze repúblicas

federais e serviu como a base legal para manter a União Soviética.

Em maio de 1991 o Congresso da Rússia elegeu Yeltsin como presidente da

Republica Federativa da Rússia, colocando-o numa posição estratégica de grande

influencia. No mesmo congresso Popov e Sobchak foram eleitos prefeitos de

Moscou e Leningrado respectivamente.

Com isso, em maio do ano 1991, Gorbatchov deu mais uma virada, dessa vez

primeira era a necessidade de obter créditos nos países capitalistas para sustentar a

economia soviética, face à queda da produção e à grande insatisfação da demanda

por bens de produção e de consumo. A segunda razão era ligada à expansão da

economia de mercado na União Soviética. Surgiram as cooperativas, os bancos
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no sentido liberal. Duas razões básicas o impeliram a realizar essa manobra. A

direção política e económica, reservando para o governo central da União os

soviéticos, a favor de preservação da União se declararam 58%.78

78 Gorender J., op. cit, p. 79.



comerciais,

atuavam alguns milhares de firmas privadas, que alcançavam lucros de até 1000%.

Exatamente a pressão dessa nova burguesia levou Gorbatchov a fazer a sua nova

virada liberal.

Entretanto parece que era incoerente e perigoso retomar o rumo de liberdade

e, simultaneamente, manter o ministro defensor duma política autoritária e de recuo

em relação à Perestroika. Em junho, o ministro da Defesa, Yazov, o ministro de

Interior, Pugo, e o chefe de KGB (Comité Estatal de Segurança), Kriutchov, fizeram

discursos no Soviete Supremo, nos quais repetiam velhos ditados sobre as ameaças

de inimigos do exterior. Os discursos dos chefes das Forças Armadas e dos órgãos

de repressão policial constituíram um alerta, que provocou sobressaltos, embora não

tenham sido devidamente avaliados na época.

O desenvolvimento posterior da reforma institucional no plano central deu-se

com a supressão do artigo n.° 6 da Constituição soviética, que dava ao PCUS a

condição de conduzir o país; desse modo se instituía, na pratica, o multipartidarismo

na URSS. Teoricamente, isso deveria dar um impulso ao aprofundamento da

democratização da sociedade. Entretanto, em sua resposta surgiram movimentos

contraditórios na atuação de Gorbatchov e a divisão do Partido Comunista em

facções antagónicas.

Ao mesmo tempo, Gorbatchov procurou aliviar a tensão política. Em julho

reuniu-se o Comité Central do PCUS, que aprovou o projeto de um novo programa e

a convocação de um congresso extraordinário para outubro. O texto desse projeto

foi publicado em agosto e demonstrava com clareza o rumo tomado em direção a

posições social-democratas. A aprovação do projeto não indicava que Gorbatchov

contava com maioria no CC do PCUS. Este se dividia em várias correntes, a maioria
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os empresários privados. No comercio exterior, particularmente,



I-

das quais eram centristas, inclinadas para posições conservadoras hostis às

mudanças. Alem disso, o Partido Comunista perdeu 4,2 milhões de militantes em um

ano e meio, e o apoio da população na sondagem publica tinha diminuído até os

Em agosto foi publicada a versão final do texto do novo Tratado da União, que

deveria ser assinado no dia 20 de agosto pelos presidentes das republicas da

Rússia, do Kasaquistão e do Uzbequistão, ficando em aberto às assinaturas das

restantes republicas federais. O Tratado da União restringia as funções do poder

central da URSS a favor das republicas e deixava sem função centenas de órgãos

mordomias dos burocratas

Em 19 de agosto, os meios de comunicação social anunciaram que um Comité

Estatal de Emergência tinha assumido o poder, por motivo de suposta enfermidade

de Gorbatchov - que tinha viajado um pouco antes com a família para ferias na

que o impossibilitava deCriméia e para dar redação final ao Tratado da União

exercer as funções de chefe de estado. Na prática, isto configurou um golpe de

Estado e a prisão de Gorbatchov.

À frente do referido Comité encontrava-se o vice-presidente lanaev, que tinha

assumido o posto de presidente, e mais sete integrantes - membros do CC do

PCUS. Dentre esses, se salientavam o primeiro-ministro Pavlov, o ministro de

Defesa, Yazov, o ministro de Interior, Pugo, e o chefe de KGB, Kriutchkov.
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privilegiados.80

do aparelho central, afetando o poder e as
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De acordo com a entrevista dada por lanaev, os golpistas não pretendiam

anular a linha da Perestroika', pretendiam porém, tomar medidas a fim de

salvaguardar o país da ameaça e da catástrofe iminente.

Yeltsin liderando a oposição ao golpe, declarou o Comité da Emergência fora

da lei e conclamou a população ao não-cumprimento dos seus decretos. Moscou se

converteu no foco central de resistência aos promotores do golpe chegando a reunir

Os golpistas, apesar de ocupar postos de alto comando, não tiveram meios

para obrigar os comandados a reprimir a resistência liderada por Yeltsin. Os militares

se recusaram a atacar os resistentes. O falecimento de três jovens ocorreu num

acidente de caráter casual.

O golpe foi esvaziado na noite do dia 20 de Agosto, quando a tropa de choque

do KGB rejeitou a ordem de realizar a operação de assalto à sede do Parlamento

russo, e no dia 21 Gorbatchov foi libertado na Criméia, enquanto os sete membros

do Comité de Emergência foram presos (Pugo, um dos membros do comité, se

suicidou).

Esses acontecimentos debilitaram consideravelmente a posição política de

Gorbatchov, já que ele mesmo tinha nomeado para os cargos que exerciam, os

membros do Comité de Emergência, e ao mesmo tempo reforçou enormemente a

posição de Yeltsin, que apareceu como herói nacional.

Uma das consequências mais importantes consistiu na adoção das medidas

iniciadas por Yeltsin e completadas pelo Gorbatchov: Yeltsin declarou a ilegalidade

do Partido Comunista e fechou suas sedes. Gorbatchov renunciou à posição de

Secretário e dissolveu o CC do PCUS.
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fortalecimento do poder da Republica Rússia, personificado por Yeltsin.

A vitória de Yeltsin, de ponto de vista político-social, deu luz verde aos adeptos

da substituição da economia de planejamento centralizado por uma economia

capitalista de mercado.

Logo após da derrota do golpe, a Lituânia, Letónia e Estónia se declararam

independentes da União Soviética.

Yeltsin começou a agir duma maneira autoritária, transferindo órgãos da União

para a jurisdição da Federação da Russa, com isso retirando de Gorbatchov as

condições de impedir o exercício de suas atribuições como Presidente da União

Soviética. Essa atuação de Yeltsin colocou em causa problemas de extrema

gravidade, como o comando das Forcas Armadas, o que agitou a inquietação nas

O esvaziamento da União, resultante dos movimentos nacionalistas pela

autonomia, crescente nas várias repúblicas, ganhou momento com o plebiscito

realizado na Ucrânia: no dia 1 de dezembro, 90% dos votos dos ucranianos foram

dados a favor da separação. No dia 9 de dezembro, numa reunião em Minsk, os

Shushkevitch da Bielo-Rússia, assinaram um acordo, com o qual se criou a

Comunidade de Estados Independentes (CEI).

Com a criação formal de CEI, estava aberto o caminho para dissolução da

URSS, oficialmente realizada em dezembro de 1991.
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Outra consequência evidente da derrota do golpe de agosto foi o

82 Gorender J., op. cit., p. 97
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Na noite de 25 de dezembro de 1991, Michail Gorbatchov publicamente

renunciou à presidência da União Soviética.

O desaparecimento da URSS foi também o fim da Perestroika, tal como

concebida, ou seja, como uma transformação radical do sistema, mas dentro dos

limites do próprio sistema. A Rússia e as demais repúblicas da CEI já haviam

entrado num processo histórico inédito de reestruturação capitalista, em que se tenta

conduzi-lo de uma maneira incerta.
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CONCLUSÕES

Ao longo dos capítulos desenvolvidos nesse trabalho se pretendeu verificar a

consistência das propostas feitas e realizadas em relação às mudanças no

funcionamento do sistema económico e político da URSS, empreendidas durante a

perestroika. Para isso foram analisadas: a situação económica existente no final da

primeira metade dos anos 80 e as necessidades de aplicação das reformas radicais

no sistema; as reformas propostas na perestroika; os processos de implementação

das reformas propostas ao longo dos anos 1985-1991.

Ao analisar os momentos descritos acima foram feitas as seguintes

considerações:

I. - O grande crescimento da economia soviética, verificado na URSS após a

revolução de Lênin manteve-se até fins dos anos 60, quando os indicadores

económicos entraram num lento declínio, mas de uma forma cada vez mais

acentuada. A situação económica da URSS na primeira metade dos anos 80 era

uma situação de crise. Essa situação caracterizou-se pela diminuição da produção;

pela queda na taxa de crescimento do consumo e a grande acumulação da massa

monetária; pelo atraso tecnológico; pelo fraco rendimento dos investimentos; pelo

desperdício cada vez mais maior de energia e de matérias primas. Além disso, a

queda da economia traduziu-se também nos indicadores de qualidade de vida.
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esquema de funcionamento do sistema de administração económica da União

Soviética.

Esse sistema funcionava na base duma estratégia de desenvolvimento com os

objetivos voltados para a industrialização acelerada, priorizando a industria pesada e

a coletivização total da agricultura. Com isso, as necessidades da sociedade vinham

em segundo plano.

II. - Definiram-se dois aspectos básicos no funcionamento do sistema:

a) O Estado dirigia a economia por meio dos planos de curto e longo

prazo elaborados a nível central pelo Gosplan, estabelecendo as

regras de relacionamento dentro da economia e definindo como sua, a

propriedade dos meios de produção da nação;

b) O Partido Comunista, definido pela lei como um elemento da estrutura

geral do país, influenciava as decisões do Governo colocando as

pessoas de sua confiança nos cargos importantes do poder

governamental, podia afetar tanto a economia como a vida social e

impunha rigorosa censura à imprensa, radio, cinema e teatro,artes em

geral, editoras, escolas, etc.,limitando os direitos da população.

Desse modo, na ausência dum ambiente de critica e de livre exercício da

criatividade das bases, as falhas e erros ocorridos dentro do sistema demoravam a

ser corrigidos ou não se corrigiam. Essas falhas e erros, acumulados ao longo de

dezenas de anos de funcionamento do sistema prejudicaram significativamente o

desenvolvimento económico do país.
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A expansão da economia, ocorrida nos anos 70, criou a necessidade de

aumento do numero dos órgãos administrativos ligados ao sistema de planejamento

desequilíbrios entre os diferentes setores da economia, o que por sua vez levou a

varias falhas no processo de abastecimento, a problemas de superestocagem, troca

de favores, lobby, corrupção e no final das contas à criação duma economia

subterrânea.

As relações internas estabelecidas na economia colocavam as empresas numa

posição de cumprimento passivo das ordens superiores; elas sentiam a obrigação

de cumprimento dos planos somente em termos quantitativos, pois os preços eram

fixados centralmente, criando um ambiente de desmotivação pelos resultados do

trabalho. Com isso os bens ofertados eram de má qualidade, o que, com os

problemas ocorridos no processo de produção, levou a uma demanda insatisfeita e à

poupança de grande quantidade de moeda pela população.

A tendência à inércia tecnológica, os créditos financeiros e insumos fornecidos

de acordo com os planos quantitativos e praticamente sem qualquer restrição,

resultaram num modelo de crescimento extensivo da economia que, com passar do

tempo, criou o problema da disponibilidade das riquezas naturais do país, problema

que passou a se sentir cada vez mais.

A queda da eficiência agregada da economia, resultado dos vários problemas

discutidos no trabalho, com o aumento da renda em salários sem correspondência

no aumento dos bens de consumo e serviços, trouxe como consequência uma

inflação oculta.

Como consequência de todas essas ineficiências na economia, o padrão de

vida da população entrou em declínio. Sentiu-se a deterioração das instituições de
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saúde publica, dos transportes urbanos, da construção das habilitações. Pioraram os

serviços à população, já tradicionalmente deficitários, incluindo a rede comercial,

restaurantes, instituições de lazer, etc.

Todos esses fatos demonstravam, com muita clareza, a necessidade de

reformas nos princípios do sistema de administração do país.

III.- As mudanças propostas em 1985 compreendiam uma restruturação

económica e uma restruturação política, expressas respectivamente na perestroika e

na glasnost'.

As idéias propostas em relação à reestruturação económica previam mudar o

sistema de gestão redefinindo o papel do planejador central e do Gosplan,

liquidando os monopólios estatais, dando autonomia às empresas e substituindo o

planejamento centralizado pelos mecanismos de mercado coordenados pelo Estado.

Para isso foram criados instrumentos legais e definidos programas de reformas

macroeconômicos, tais como a criação do mercado atacadista de meios de

produção; reforma de preços; desenvolvimento de relações diretas entre as

empresas e monetização dessas relações; criação do mercado financeiro. O Estado

continuaria como principal proprietário, mas permitiu-se a propriedade privada em

setores secundários da produção de bens de consumo, comércio varejista e serviços

não-essenciais. Na agricultura seria permitido o arrendamento de terras estatais por

grupos familiares e indivíduos.

A retomada do crescimento era projetada por meio de substituição do

crescimento extensivo pelo intensivo, mediante a inovação tecnológica, a redefinição

da política de investimento, a conversão das indústrias militares em civis, voltadas

para a produção de bens de consumo, e a abertura da economia para o exterior.
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Entretanto, as propostas lançadas em 1985 com relação às reformas

económicas, foram somente delineadas nos traços mais gerais, indicando apenas as

diretrizes fundamentais de sua implementação. Praticamente não existiu nenhum

programa ou esquema das ações a serem desenvolvidas.

O mercado proposto deveria ser um mercado regulado através dos

instrumentos da política económica manejados pelo Estado. Ou seja, a perestroika

não previa a liberalização da economia. Pensava-se somente num sistema de

planejamento modificado, sem definir claramente a configuração do mercado, e a

forma de sua regulamentação pelo Estado.

No plano político, a introdução da democracia presumia: liberdade de

expressão da opinião compreendida pelo termo de Glasnost e a liberalização

cultural; separação dos poderes do Estado e do Partido; restabelecimento do poder

dos Sovietes.

Entretanto, no início da reforma o PCUS ainda possuía o papel condutor da

sociedade soviética. Além do mais, afirmava-se que somente sob a conduta do

PCUS a perestroika atingiria o seu objetivo final.83 Desse modo, o pleno poder do

Partido Comunista foi assegurado por lei.

IV. - A implementação das reformas nos anos da perestroika encontrou

obstáculos na nomenclatura tanto administrativa como partidária.

Apesar do processo de democratização, e várias alterações realizadas, a ala

néo-estalinista extremista manteve as suas posições até o 28° Congresso do PCUS,

realizado em junho de 1990. No partido e nos órgãos de Estado, o aparelho

burocrático continuava com força suficiente para tomar as medidas anuladoras das
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novas leis reformadoras. Em consequência, foi mantida a prática antiga do

planejamento centralizado no processo de produção, por meio das encomendas

estatais, e as oportunidades de iniciativa autónoma acabaram sendo restringidas.

O aparelho burocrático encontrou apoio em setores de população para se opor

às medidas concretas da Perestroika. Além de manifestar-se contra a elevação dos

preços os trabalhadores, graças à mentalidade igualitarista e niveladora que

prevalecia entre eles, reagiram negativamente às cooperativas, que obtinham lucros

acima do nível dos salários.

Porem, reduzir tudo isso a uma sabotagem burocrática, não seria certo e

significaria uma simplificação da realidade. Existiram também causas puramente

económicas, ligadas à má preparação e à inconsequência das reformas.

Por sua vez, foi também, subestimada a ação estatal na reengenharia do

sistema, confiando-se demasiadamente na descentralização económica e nos

mecanismos do mercado, mesmo sabendo-se que os mesmos ainda não estavam

construídos. Em consequência disso, os mecanismos de controle das empresas e o

aprovisionamento dos principais recursos, continuavam a funcionar nos termos do

sistema centralizado.

Achava-se que a reforma somente poderia funcionar no caso de liquidação (em

parte ou por completo) das encomendas estatais, e da introdução de preços livres

para os produtos não cobertos pelas encomendas estatais. Isto entretanto, não foi

previsto desde o princípio e além de mais, a sua realização encontrava-se sob

controle de diferentes órgãos de administração central (Comité de Suprimento,

Comité de Preços); sobre a reorganização dos preços de atacado ninguém tinha

pensado seriamente até o começo dos anos 90, ou seja muito depois de ser

introduzida a lei sobre as empresas estatais.
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Alem disso, existiu mais um fator significativo - a monopolização da maioria dos

ramos industriais, que não deixava funcionar efetivamente os mecanismos de

mercado. Alguns passos na direção do mercado foram logo aproveitados pelas

empresas monopolistas - elas começaram a tirar do plano de produção os produtos

baratos substituindo-os por outros, mais caros mas não de melhor qualidade, e a

elevar os preços, entre outras práticas.

Com isso o governo foi praticamente obrigado a suspender as reformas na

industria e de novo voltar aos antigos métodos de administração, ou seja após uma

certa liberalização, em 1989, de novo foram tomadas decisões sobre o aumento e o

controle de preços e em novembro do mesmo ano - sobre o aumento das

encomendas estatais para produtos importantes do ponto de vista social. Portanto, a

falta de concorrência na maior parte dos setores industriais se tornou mais uma

barreira no caminho da Perestroika.

V. - Em síntese, pode-se alinhar os seguintes resultados, em relação às

reformas implementadas no processo da perestroika:

As leis de autonomização das empresas não tinham condições de

funcionar, devido à ausência dum referencial macroeconômico, que, como já foi

visto varias vezes nesse trabalho, simplesmente não existia no sistema antigo, e

não foi criado ao longo de aplicação das reformas.

No setor agrícola, as novas formas de propriedade e exploração se

desenvolveram muito fracamente, embora com alguns exemplos de notável êxito

e com expectativas bastante esperançosas no longo prazo. Entretanto, nos anos

analisados, o arrendamento não recebeu o apoio esperado por parte dos

governamental, em parte pelas condições culturais do camponês soviético e em
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parte, por receio de que se mantivessem as relações de subordinação técnica e

económica criadas ao longo do funcionamento do sistema antigo.

A reforma dos preços realizada parcialmente aumentou o crescimento

dos preços em todos os setores da economia, resultando numa inflação aberta; e

fez sumir do mercado os produtos de preços formalmente ainda fixos.

Não se conseguiu elaborar uma política monetária. A passagem para

um sistema bancário de dois níveis praticamente paralisou o funcionamento do

sistema bancário. As despesas do Estado continuavam a aumentar e eram

cobertas por emissão monetária. Falhou a idéia de regulamentar as receitas de

salário da população, daí resultando, por causa da falta de produtos no mercado,

uma acumulação de moeda nas mãos da população, a perda de poder de

compra do rublo e a explosão dos processos inflacionários.

A criação do mercado atacadista também não foi muito longe. Os

produtos continuavam sendo produzidos dentro dos limites do plano e

comercializados por preços estabelecidos centralmente e com isso não se

conseguiu introduzir as mudanças necessárias no sistema de fornecimento dos

insumos e produtos intermediários.

Ocorreu a destruição das relações anteriores entre as empresas das

diferentes regiões, e o agravamento das contradições sócio-econômicas, e com

isso perdeu se as bases para a ação reguladora dos órgãos administrativos;

A glasnost foi um elemento fundamental e, realmente, cumpriu os seus

objetivos principais, abrindo a discussão democrática das questões económicas

e sociais. Essas discussões, durante as quais foram feitas criticas vigorosas do

passado, permitiram restabelecer a realidade dos fatos ocorridos no dia-dia, e

foram também grandes incentivadoras da atividade política da população.
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As eleições para o congresso realizadas em 1989, demonstraram a afeição

da população pelas mudanças, ao sufragar não só candidatos independentes-

em geral nas regiões - como também Boris Yeltsin e outros ativistas da reforma

como Gavriil Popov e Anatoli Sobchak.

VI. - Feito essas considerações, as conclusões gerais a que se chegou a

respeito das causas da falência do processo de implementação das reformas são os

seguintes:

O PCUS não estava disposto a proceder a reformas maisa)

radicais. No desenvolvimento econômico-social da URSS, nas ultimas

décadas anteriores à Perestroika, o sistema político construído pelo PCUS

deu mostras de sua degradação, com o envolvimento de quase toda a

nomenclatura com a economia subterrânea e as redes de corrupção a ela

associadas. Portanto, da sua parte não havia interesse na reforma do

sistema. Além disso, manteve capacidade de influencia suficiente para

criar obstáculos à implementação das reformas.

As reformas eram inconsistentes e inconsequentes face àb)

natureza do sistema. Sem a distribuição centralizada dos recursos, com a

liberalização da economia e a introdução dos mecanismos de mercado, o

sistema perdeu a sua base de funcionamento. Mas o novo sistema ainda

não tinha sido criado, devido à realização de "meias reformas”, em outras

palavras, porque as reformas não foram suficientemente radicais; e devido

à não articulação e coordenação temporal das medidas que as

compunham.
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Ao finalizar este trabalho é muito obvio surgir uma questão: será que esta

“experiência” poderia dar certo? Será que foi possível evitar os erros e falhas

económicas e administrativas que surgiram ao longo da implementação das

inovações descritas neste trabalho?

A resposta a que se chegou ao longo deste trabalho é a seguinte: se a pressão

crescente, mas mesmo assim sempre limitada das massas fosse suficiente para

neutralizar a obstrução e a sabotagem das camadas mais conservadoras e mais

imobilistas, não somente da burocracia, mas também do povo; se o aparelho fosse

progressivamente inovado e “modernizado”, sob o efeito combinado da glasnost e

do rejuvenescimento dos seus quadros; se a “experiência” de Gorbatchev durasse

algum tempo sem que as suas direções fossem modificadas; se as suas iniciativas

fossem apoiadas por créditos dos paises capitalistas (uma questão que não foi

tratada no trabalho, pois não fez parte da hipótese, mas mesmo assim parece ser

bastante relevante); - nesse caso o processo de transição eventualmente poderia

dar resultados, anda que não se pode vislumbrar os prazos em que esses resultados

poderiam ser evidenciados.

Em outras palavras, a experiência poderia eventualmente dar certo. Mas nas

condições em que o país se encontrava naquele momento, ou seja, tendo em conta

população, liberada pelo processo da glasnost, e o fato, que cada vez aparecia com

mais clareza, - de que a perestroika não beneficiava a massa trabalhadora da
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URSS, bem como prejudicava significativamente a nomenclatura, foram criadas

pressões sobre o processo de tomada de decisões, que desviaram o processo dos

• seus objetivos primários. Estas pressões foram exercidas tanto pelo poder

administrativo, quanto pela população.

Portanto, como já se viu vários vezes nesse trabalho, é difícil comentar os erros

económicos ou administrativos na aplicação das reformas, conhecendo as

condições nas quais o processo se desenvolveu, em que os gerentes foram levados

a tomar suas decisões não na base das leis macroeconômicas, mas como resposta

à pressão das massas e das camadas burocráticas, ou simplesmente a partir das

deficiências do mercado dos bens da primeira necessidade. Como por exemplo,

mesmo entendendo a necessidade de liberalização total dos preços (elevação

deles), os gorbatchovistas tiveram que optar pela sua elevação parcial, para atender

à voz do povo.

É evidente que nessas condições seria impossível falar na aplicação de

reformas baseadas somente nas exigências da ciência macro-econômica.

Entretanto, há uma conclusão geral que pode ser exposta em algumas

palavras. O processo de transformação do país tornou-se um processo irreversível,

que pode ser definido como uma das conquistas principais da perestroika.

Com esse trabalho não queremos fechar esse tema, mas sim dar a nossa

contribuição, e deixar em aberto as várias questões que podem surgir e servem

como fonte de inspiração para novas pesquisas nessa matéria.
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