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O principal ganho numa substituição do poder económico pelo poder político é que o 

privilégio é apenas uma concomitante possível, mas não inevitável, do poder político; 

e que não é tão facilmente transmissível por herança como o poder económico. 

R. Niebuhr, Moral Man and Immoral Society 

 

 

Este é um esboço da. economia da U.R.S.S., tal como eu a vejo após repetidas 

visitas ao país, seguido pelo estudo de alguns dos documentos oficiais mais importantes. 

Não reivindico precisão nos detalhes, mas sinto que o conjunto está suficientemente 

correto para que possa ser considerado como uma base razoável para 

conclusões. Praticamente todos os dados citados podem ser encontradas nas publicações 

referidas na Bibliografia. 

O momento presente parece ser, por várias razões, favorável para fazer um 

balanço das conquistas da revolução russa. A consolidação da ditadura de 

Estaline definiu uma linha clara entre o comunismo e o socialismo, instituindo em 

definitivo o último, e relegando o primeiro para um futuro incerto. A visível melhoria na 

vida económica, durante o último ano ou dois, faz-nos sentir confiantes que 

este socialismo será um resultado permanente da revolução. Uma imagem 

corretamente desenhada no momento atual pode por isso prognosticar o sentido último da 

revolta russa. 

Há também um novo ponto técnico: a recente introdução de um sistema comercial 

facilitou muito a revisão da situação económica. Um mercado aberto para todos os bens de 

consumo está-se a tornar no único canal de distribuição. Agora podemos estimar um nível 

de preços e calcular os valores em termos de dinheiro. Para além disso a rápida difusão do 

mercado também parece apontar para o estabelecimento de um sistema económico mais 

bem definido, que ultrapasse as inconsistências atuais. 

A revolução comunista eclodiu seis meses após o derrube do czar. No decorrer da 

revolução todos os meios de produção, incluindo a terra e as habitações das cidades, 

tornaram-se propriedade do Estado; o comércio foi proibido, cada trabalhador passando a 
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ser abastecido com uma ração de alimentos e outros bens; o trabalho deveria ser 

militarizado por um serviço geral; os alimentos foram requisitados aos camponeses. O 

comunismo colapsou com a fome, e foi rejeitado por Lenine em Março de 1921. 

Em 1921 a Rússia voltou, em grande parte. ao capitalismo privado. A Nova Política 

Económica deixou todas as indústrias para os particulares, salvo as mais importantes, 

restringindo assim o controle direto a apenas de cerca de 10 por cento da produção. Aparte 

esta reserva, os comunistas reinaram num país não socialista, e viveram das suas receitas. A 

situação, que naturalmente poderia ser apenas um armistício, chegou ao fim no ano de 1928. 

Esse ano assinala o início do primeiro plano quinquenal, que é dito ter sido realizado em 

apenas quatro anos e um trimestre. O seu período é oficialmente contado a partir no último 

trimestre de1928, até 1932. O segundo plano quinquenal decorreu entre 1933 e 1937. 

 

I 

O CORPO SOCIAL 

 

Dimensão e constituição. 

Os 165 milhões de habitantes da U.S.S.R. estão claramente divididos entre uma 

população rural e uma população urbana.. Dos 40 milhões que vivem nas cidades, a grande 

maioria são pagos pelo governo. Formam a base do seu poder e estão envolvidos na 

administração, banca, indústria, comércio, serviços postais, ferroviários e serviços de 

transportes, ensino e proteção da saúde, jornais, ciência e artes; destes, 5 a 5.5 milhões são 

empregados em escritórios e 9 milhões são trabalhadores fabris. Uns outros 3 milhões de 

pessoas nas cidades, não totalmente ocupadas, recebem um rendimento do Estado. Destes, 

cerca de meio milhão são estudantes universitários, e cerca de 1.5 milhões estudam a tempo 

parcial em escolas técnicas. Cerca de 1 milhão de pessoas podem-se contar como  deficientes 

por doença, enfermidade ou velhice, e estão nas listas de recebimento de subsídios. Um 

milhão e meio de habitantes da cidade formam um organismo económico separado; são 

artesãos, membros de empresas colectivas de alfaiataria, sapataria, cabeleireiros, chamados 

artels, em que os trabalhadores são sócios que gerem conjuntamente o negócio. Estes 19 

milhões de assalariados asseguram outros 21 milhões de dependentes.  

Cerca de 125 milhões de pessoas vivem nas aldeias. Uma parte considerável, cerca de 

10 milhões, são trabalhadores pagos pelo Estado, e seus dependentes. Mais da metade estão 

nas quintas do Estado, a maioria dos restantes estando envolvidos na área florestal e nas 

pescas. A população rural vive em 25 milhões de quintas. Até ao final de 1934, 70 por cento 
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dessas propriedades tinham sido coletivizadas, formando 230.000 kolchoses, com uma média 

de 75 quintas ou propriedades cada um. Cinco ou seis milhões de quintas mantinham-se 

independentes, mas estão em curso de serem  integradas em kolchoses. 

 

Alimentação 

Enquanto que a população da U.R.S.S. ultrapassa em 30 por cento o número dos que 

habitavam os seus territórios antes da guerra de 1914-18, a produção de alimentos não tem 

conseguido acompanhar o ritmo deste aumento. Os cereais, que durante o período do 

Primeiro Plano Quinquenal tinham caído em consequência das lutas internas, em 1933 e 1934 

atingiram um nível superior em 12 por cento à produção no período anterior à guerra. Durante 

estes anos colheram-se 90 milhões de toneladas de grão (1) , contra 80 milhões de toneladas 

em 1913. Se, no entanto, considerarmos que se exportavam 10 milhões de toneladas de 

cereais antes de 1914, enquanto que atualmente não há exportação, vemos que a provisão de 

cereais per capita voltou aos níveis anteriores a 1914. 

A maioria dos produtos alimentares na U.S.S.R. são feitos a partir de cereais. Os 

acessórios principais são batatas, carne, peixe, leite, óleo de linhaça (sementes do linho) e 

óleo de girassol. As batatas aumentaram de cerca de 20-25 milhões de toneladas em 1913 

para 51 milhões de toneladas em 1930. A carne e a produção de leite tem diminuído, muito 

devido ao abate de gado durante o período de colectivização. Em 1933 havia 38.6 milhões de 

unidades de gado bovino, 50.6 milhões de ovinos e caprinos, e 12.2 milhões de porcos. Isso 

representa  cerca de metade do gado em 1916. A produção anual de peixe foi cerca de 1.3 

milhões de toneladas em 1933. 

Não conseguimos encontrar qualquer evidência direta para a produção liquida de 

carne. Pode-se fazer uma estimativa com base no peso vivo dos animais abatidos nas quintas 

estatais com criação de gado e de suínos, em comparação com o inventário dos animais 

dessas propriedades. O peso médio dos animais abatidos e o transporte ferroviário podem 

fornecer dados adicionais. Com base nisso, uma estimativa de 1.5 milhões de toneladas, para 

a produção liquida de carne, parece ser um numero liberal. 

O numero acima referido para o gado inclui 19 milhões de vacas; como uma vaca 

produz, na Rússia soviética, em média 700 litros de leite por ano (2), a produção de leite deve 

ser cerca de 13 milhões de toneladas. A produção de linho está como antes de 1914, cerca de 

0.7 milhões de toneladas; para além disso, 2.3 milhões de toneladas de sementes de girassol 

foram também produzidas em 1933. 
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Considerando o baixo valor nutritivo da batata, e especialmente a sua falta de 

proteínas e gordura, o aumento da produção de batata é mais do que compensada pela 

diminuição da produção de carne e leite. Em síntese, o valor nutritivo dos alimentos 

fornecidos, por habitante da U.R.S.S., sofreu uma redução nada insignificante quando 

comparado com o respectivo nível anterior a 1914. Assumindo que todo o centeio, trigo, 

cevada e aveia são usados para alimentação humana, enquanto que o milho e outros cereais 

são usados para a alimentação animal, e deduzindo 12 por cento para sementes de cereais e 

batata, obtemos como ração média diária de um habitante:  

 

 
 

O valor calórico é amplo e a quantidade de proteína é quase adequada, mas de 

qualidade inferior, enquanto que a ração de gordura é deficiente; o abate de gado teve 

consequências sérias a este respeito, que vão demorar um tempo considerável a reparar. 

Globalmente a ração média, que consiste principalmente em cereais e batata, é de uma grande 

pobreza, o que, no entanto, é bastante comum, e é ainda pior nas populações orientais, como a 

japonesa. 

Os valores calculados acima estão de acordo com os dados obtidos por um inquérito 

soviético sobre a alimentação num kolchos específico em 1931: proteínas 113 g., gordura 35 

g., calorias 3800. Um escritor socialista, que descreveu a mesma vila em 1907, diz que em 

1907 a comida era então muito mais pobre. É obviamente impossível argumentar sobre este 

ponto;  tudo o que podemos dizer é que em média a oferta de alimentos per capita era um 

pouco melhor em 1913 do que é agora, e que de qualquer maneira já era muito pobre nesse 

tempo (3). 

 

Produção colectiva de alimentos e colecta do Estado. 
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A descrição de duas aldeias, Nowo-Shiwotinnoje e Mochowatka, antes e depois da 

revolução, inclui os dados referidos e é um documento muito útil. As aldeias ficam no distrito 

fértil de Woronesh, perto do Don, não muito distante  de Charkow, a leste. As suas kokhoses 

"Outubro Vermelho" e “Para o Poder Soviético" foram objecto de distinção pelos seus 

sucessos. A partir dos dados fornecidos verificamos que a colecta de cereais pelo Estado em 

1931 superior a 42 por cento da produção líquida, e em 1932 mais de 56 por cento (4). Para 

1933 Estaline afirma que a colecta obtida, só a partir das quintas colectivas, foi superior a 

16.5 milhões de toneladas. Nesse ano, com uma colheita muito melhor, esta taxa 

correspondeu a 26 por cento da produção bruta, ou 35 por cento da produção líquida 

(fazendo, como acima, uma dedução de 25 por cento para sementes e alimentação animal). 

Enquanto que uma parte considerável da produção de cereais é apropriada (sem 

remuneração), principalmente para alimentar os 40 milhões de habitantes das vilas e cidades, 

as batatas e o leite ficam na sua maioria ao dispor dos agricultores. Em consequência 

concentram os seus esforços nas pequenos parcelas privadas de terra (0.25 a 1 hectare), que 

por lei lhes são dadas, e onde cultivam batatas. Uma  fonte valiosa de alimentos é a vaca - que 

cada família dos kolchos pode ter para si própria, e que cerca de 60 por cento das famílias 

realmente possuem - porque produzem cerca de 2 litros de leite por dia.  

Quando em cumprimento da ordem do governo, de 18 de agosto de 1935, treze entre 

dezoito famílias que não possuíam uma vaca foram presenteado com um bezerro pelo kolchos 

"Outubro Vermelho", uma mulher começou a chorar, dizendo: "Nunca sonhei que nos iríamos 

ainda tornar em prósperos agricultores! ". 

As descrições de Nowo-Shiwotinnoje e Moehowatka mostram que, mesmo num 

kolchos bem sucedido, os camponeses aplicam mais do que metade do seu trabalho nas suas 

próprias parcelas privadas, e obtêm cerca de metade dos seus alimentos a partir delas. 

 

Alimentos nas cidades. 

A população urbana é alimentada basicamente com pão e outros produtos de cereais. 

O pão é principalmente de centeio e trigo, a moagem sendo a 95 a 97 por cento, em ambos os 

casos (5). O preço deste pão é fixado pelo Estado. Em Moscovo, 1 kg de pão de centeio custa 

1 rublo; 1 kg de pão de trigo custa 1.1 rublos. O mesmo preço é fixo para todas as outras 

partes importantes da U. R. S. S. Outros géneros alimentícios podem ser comprados 

diretamente aos camponeses, a preços idênticos aos das lojas do governo. O nível de preços 

para estes alimentos comercializados corresponde aproximadamente aos preços atuais 

correntes no Reino Unido, se 10 rublos forem tomados como equivalentes a 1 shilling (6).  
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Rendimentos provenientes de agricultura. 

Uma estimativa do pré-guerra (1913) sobre o rendimento nacional dos territórios da 

U.R.S.S., citado pelas autoridades soviéticas, ascende a 20 mil milhões de rublos, o que 

corresponde a cerca de £ 2,100 milhões na paridade pré-guerra, e aproximadamente ao 

mesmo número nos dias de hoje. 

Deste montante, 11.6 milhões de rublos, ou seja £ 1,200 milhões, eram provenientes 

da agricultura. Não podemos aqui analisar essa estimativa, mas facilmente se vê que está de 

acordo com os números acima para a produção agrícola. 

 

Habitação nas aldeias. 

As 25 milhões de casas no campo, onde vivem cerca de 125 milhões de camponeses, 

abrigam em média cinco pessoas. O termo russo “isba”  é geralmente traduzido como 

"cabana", e, em geral, este é mesmo um termo apropriado. Uma descrição de Nowo-

Shiwotinnoje e Mochowatka, datada de 1901, informa-nos que 70 por cento do isbas medem 

21 metros quadrados (225 pés quadrados), os restantes sendo um pouco maiores. A ocupação 

média desses isbas era, então, de sete pessoas. Os novos isbas construídos nessas aldeias 

durante os 25 anos seguintes foram um pouco maiores e de melhor qualidade. O número 

aumentou de 167 (1901) para 225 (1926). O isbas com pisos de terra nua eram 83 em 1901 e 

81 em 1926. Mas, enquanto que apenas dois isbas tinham quatro janelas em 1901, havia 20 

em 1926. Os de madeira diminuíram de 63 para 32, os outros sendo construídos de pedra e 

tijolos. Telhados de colmo foram, em geral, substituída por telhados de chapa de ferro. 

De 1927 até 1933 não se construíram novas habitações, conforme relato deste 

documento. No período de conflitos, que acompanhou a colectivização, parece  que poucas 

habitações se terão construído em qualquer uma das zonas rurais da U. R. S. S.. Como o 

aumento da população se deu, durante esse período, nas cidades, não houve um aumento 

muito considerável da população rural. Tomando os isbas das duas vilas descritas como um 

bom exemplo de habitação rural em geral, estimamos que um isba russo tem hoje em dia 

cerca de 4 metros quadrados por habitante, contra 3 a 3.5 metros quadrados por cabeça no 

principio do século. 

 

Habitação nas cidades. 

Até ao início do primeiro plano quinquenal a população das cidades aumentou 3 

milhões de pessoas, relativamente a 1914. Os números eram 24.7 milhões (1914) e 27.6 
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milhões (1926). As condições de habitação tinham-se deteriorado consideravelmente devido à 

decadência das casas nas cidades durante a revolução. Em 1928, o espaço de habitação era de 

162 milhões de metros quadrados, dando cerca de 6 metros quadrados por cabeça. Num certo 

número de distritos industriais as condições de habitação dos trabalhadores são relatados 

como sendo muito piores do que a média - cerca de 3 metros por pessoa. O plano quinquenal 

considerou um aumento da população das cidades de 7 milhões e destinou para isso um 

aumento de 42 milhões de metros quadrados. O aumento real da população urbana durante o 

plano quinquenal foi de 11 milhões de pessoas (para 38.7 milhões), e apenas 22 milhões de 

metros quadrados foram construídos. O resultado foi uma redução do espaço per capita para 

menos de 5 metros quadrados por cabeça. Portanto as condições de habitação dos 

trabalhadores, que, de acordo com um escritor soviético, eram em 1928 "mais terríveis do que 

as descritas por Engels durante a Revolução Industrial na Inglaterra“, sofreu uma deterioração 

drástica durante os quatro anos seguintes. O segundo plano quinquenal mantém a expectativa 

de um aumento do espaço per capita em 15 por cento. Fontes oficiais reclamam da má 

qualidade dos novos edifícios, bem como da condição ainda não reparada de muitas casas 

antigas. No seu conjunto, a média das habitações nas cidades parece ser apenas um pouco 

melhor que o abrigo dado pelas isbas. 

 

Salários e rendimentos urbanos. 

O salário médio mensal de uma pessoa paga pelo  Estado é, em 1933, de 130 rublos, 

sendo de 127 rublos para cada trabalhador fabril. Os números dados, para 1934, para as 

indústrias pesadas, mostram que o nível salarial não se alterou nesse ano. Recentemente, no 

entanto, fez-se um aumento da massa salarial de 4.2 milhões de rublos, que acompanhou a 

abolição do cartão de (racionamento do) pão, como compensação para o aumento esperado 

das despesas com o pão. Esta soma distribui-se por 23 milhões de pessoas pagas pelo Estado, 

o que adiciona 15 rublos sobre o salário médio mensal. O salário médio dos trabalhadores 

industriais é agora de 142 rublos por mês. Em média, cada trabalhador tem direito a 15 dias 

de férias por ano. 

A tabela seguinte apresenta uma estimativa dos vários itens de despesas cobertas 

com este salário. Tentei também estimar o custo a que poderiam ser adquiridos na Inglaterra 

os mesmos bens e serviços, ou similares, que os comprados por um operário na URSS. 

O último item de 50 rublos, que valorizei a 10s., é de especial importância, uma vez 

que inclui todos os compras de mercadorias industriais fabricadas. Já mencionei que, para 

outros alimentos para além do pão, em Abril de 1935, o poder de compra do rublo foi 
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expresso pela relação 10 rublos = 1 s. A mesma relação mantém-se para a média das 

mercadorias manufacturadas adquiridas nos armazéns. Entretanto também há alguma 

distribuição de produtos manufacturados através das cooperativas operárias, agora em rápido 

desaparecimento. Ao mesmo tempo, o nível de preços nas lojas abertas mostrava uma 

tendência para baixar. Dei portanto a 53 rublos o valor de 10s., adicionando assim uma 

margem que pode também cobrir a redução do custo dos correios, serviços de comboios, 

bilhetes baratos para o teatro, e outros (7). 

O salário mensal estimado foi de 52s. 6d., aproximadamente o mesmo que a média 

salarial pré-1914, que terá sido de 24 rublos = 50s.. Para os rendimentos abaixo da média, o 

valor por rublo seria um pouco superior ao do salário médio; para rendimentos superiores à 

média, o valor do rublo é um pouco menor; mas isto, na realidade, é em grande parte 

compensado pelos vários benefícios não incluídos no salário, como os derivados de ganhos 

privados ou de privilégios ligados com posições oficiais, tais como viaturas sem encargos, 

ajudas de custo para deslocações oficiais em viagens, e vários outros itens (8).  

O rendimento médio mensal de todas as pessoas pagas pelo Estados pode, portanto, 

ser estimado em 50s. a 60s., perfazendo um total de cerca de £ 800 milhões por ano para o 

conjunto dos 23 milhões de pessoas pagas pelo Estado. Assumindo o mesmo rendimento 

média para os 1.5 milhões de artesãos dos artels, devemos  acrescentar £55 milhões. Estes £ 

855 milhões não devem ser simplesmente acrescentado ao rendimento agrícola, estimado em 

£ 1200 milhões, dado que cerca de  2.5 milhões de pessoas pagas pelo Estado trabalham na 

agricultura. Assumindo uma dedução ligeira por isso, estimamos que a renda nacional, 

excluindo a poupança que está incluída na despesa com produtos industriais pesados, é cerca 

de £ 2,000 milhões. 

Supondo que a taxa de investimento pré-1914 foi de 10 por cento do rendimento 

nacional, o rendimento para consumo pré-1914 seria £ 2,100 milhões (ver acima) menos £ 

200 milhões, ou seja, £ 1,900 milhões. O rendimento atual dos consumidores parece ser 

melhor do que o valor pré-1914, a menos do aumento da população, mas a diferença está 

dentro dos limites de erro. O rendimento per capita da população urbana (40 milhões) foi 

cerca de £ 20 por ano, contra cerca de £ 9 para a população rural. (Este último número inclui 

uma dedução de 25 por cento para o imposto de cereais.) A relação destes rendimentos 

estimados acontece estar de acordo com a estimativa da Comissão de Planeamento Estatal 

(1933), que diz que os camponeses e os agricultores colectivos agricultores transferidos para a 

indústria elevaram o seu nível de vida cerca de 150 a 200 por cento. 
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RENDIMENTO E DESPESAS MENSAIS DE UM TRABALHADOR FABRIL  

(COM UM DEPENDENTE) NA U.R.S.S. 

 

 
 

 

1. Calculado a partir do aumento dos empréstimos pelo Estado a pessoas pagas pelo 
Estado, entre 1 Janeiro de 1932 e 1 de Janeiro de 1933. 
 

2. Espaço médio de habitação para duas pessoas 
 

3. Assumindo que a renda média mensal de uma família de trabalhadores (três pessoas) 
no Reino Unido é de 44s. e supondo que a família ocupa 36 m2 de espaço de 
habitação (três quartos mais arrumos, átrios, quarto de banho, etc. ) a renda mensal 
para 12 m2 seria de 12 s. 
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4. A tarifa semanal média para uma família de trabalhadores com três pessoas é 1s.; a 

despesa é baixa, devido ao uso generalizado de bicicletas (Reino Unido) 
 

5. Despesa média para família de quatro pessoas: 4s. por semana. O número na tabela 
foi obtido assumindo 13 m2 de espaço de habitação por pessoa (Reino Unido) 
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Consumo de mercadorias industriais manufacturadas. 

Dez shillings é a margem para as despesas médias mensais das pessoas pagas pelo 

Estado, o que inclui, para além de uma série de outros itens, todas as compras de mercadorias 

industriais fabricadas. Assumindo por um momento que todo esse dinheiro é gasto em 

mercadorias deste tipo, obtemos £ 120 milhões como uma estimativa (muito liberal) para o 

valor total dos bens industriais manufacturados que foram consumidos pela população paga 

pelo Estado, nas cidades (36 milhões), e pela população artel (3 milhões). Nos distritos rurais 

o volume de negócios do comércio retalhista em 1933 terá sido 13 bilhões de rublos. 

Assumindo que toda esta soma foi gasta em bens manufacturados, e tomando como limite 

superior para o poder aquisitivo do rublo 10 rublos = 2s., as compras de bens manufacturados 

pelas populações rurais terão sido de £ 130 milhões de rublos. 

Para o limite superior da quantidade total de bens industriais manufacturados, que 

foram consumidos por pessoas privadas na URSS, obtemos assim £ 250 milhões. A isto deve 

ser adicionado, se se quiser avaliar a produção total de tais bens, as provisões para o exército, 

globalmente fornecidos pelas fábricas, o papel consumidos nos escritórios, e assim por diante. 

A produção total poderá ser em torno de £ 300 milhões. Esta estimativa está de acordo com os 

números da produção das “indústrias ligeiras”, o vestuário sendo principalmente fornecido a 

partir de 2300 milhões de metros de panos de algodão. 

 

Proteção da saúde.  

Na U.R.S.S. o seguro para invalidez e proteção da saúde é totalmente pago pelo 

Estado, constituindo assim um acréscimo aos salários. Têm sido feitos esforços consideráveis 

para melhorar as péssimas condições de saúde da Rússia pré-1914. O número de médicos 

aumentou de 20.000 (1913) para 76.000 em 1933. O número de camas de hospital (excluindo 

manicómios) por mil habitantes aumentou de 1.26 para 2.5. Nas cidade o aumento foi de 3.6 

para 5.4, e nas áreas rurais de foi de 0.4 para 1.2. Estes últimos números são, naturalmente, 

ainda muito baixos; na Alemanha há sete camas por mil habitantes, e 48.000 médicos para 

uma população cerca de 40 por cento da U.R.S.S. 

Mas nesta matéria, mais do que em qualquer outro sítio, é a qualidade que conta. Por 

razões óbvias nenhum país se pode dar ao luxo de tratar os seus doentes com um padrão 

muito acima do nível geral. A taxa de mortalidade da U.R.S.S. mostra quão pobres são os 

efeitos da sua proteção à saúde. A partir da curva de distribuição etária para 1 de janeiro de 

1931, podemos ver que a taxa de natalidade ainda estava acima de 40 por 1.000. Ao mesmo 
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tempo, a população crescia a uma taxa de 18 por mil, mostrando portanto uma taxa de 

mortalidade bruta de mais de 22 por mil. Nenhuma taxa de mortalidade na Europa chega a 

este numero, a mais próxima sendo a da Roménia, com 19.6 (taxa bruta de mortalidade da 

Inglaterra e País de Gales, 12.3 em 1931). 

Considerando a distribuição etária da U.R.S.S. muito favorável, quando comparada 

com a dos países ocidentais, a taxa de mortalidade estandardizada deve ser mais do que o 

dobro da encontrada para estes países.  

 

Educação 

De 1920-21 até o início dos planos quinquenais, em 1927-1928, o número de escolas 

para o ensino elementar e secundário não aumentou na U.R.S.S. De 118.000 (1920-1921) o 

número caiu, e atingiu o seu menor valor em 1923-24, menos 90.000; a recuperação 

subsequente colocou o número de volta para 118.000 em 1927-28. A partir deste ponto, foi 

feito um novo esforço, trazendo o número para 167.000 em 1932-33. Em 1920-1921 o 

número de alunos nas escolas primárias e secundárias foi 9.8 milhões; em 1927-1928 tinha 

aumentado para 11,3 milhões. Destes, 3.6 milhões nas cidades e 7.7 milhões nas zonas rurais. 

Posteriormente, o número de crianças em idade escolar nas cidades aumentou para 4.9 

milhões, correspondendo aproximadamente ao aumento da população, enquanto que nas áreas 

rurais o número quase que duplicou, passando de 7.7 milhões para 14.6 milhões. 

Como o número de crianças em idade escolar em 1932-1933 é quase igual ao número 

total de crianças dessa idade, podemos descrever a mudança dizendo que, embora no início do 

novo período apenas metade das crianças nas aldeias frequentassem a escola, 

subsequentemente foram construídas cerca de 30.000 novas escolas nas aldeias, e a outra 

metade das crianças foram também mandadas para a escola. A eficiência deste importante 

trabalho foi certamente prejudicada pela pobreza das condições nas aldeias. Umas grave 

desvantagem adicional surgiu com a introdução forçada de vários novos métodos de ensino, o 

que recentemente foi abandonado e exposto ao ridículo público pelos líderes soviéticos. 

 
O ensino superior também se desenvolveu consideravelmente. O número de alunos 

nas universidades e faculdades de engenharia aumentou de 91.000 (1915) para 470.000 

(1933), sendo este último valor, per capita, um pouco maior do que nos países ocidentais. Em 

tais assuntos, no entanto, as estatísticas apenas provam um esforço, e não uma conquista. Mas 

nenhum observador deixará de confirmar que há no povo da U.R.S.S. uma poderosa vontade 

para aprender. O que é muito incentivado pelo governo, que providencia pela manutenção dos 
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alunos, e ainda mais, paga salários muito mais elevados para todos os trabalho que exigem 

um longo treino. 

 

Indústrias pesadas. 

A nossa análise mostrou que a produção de bens de consumo na URSS é muito 

semelhante à que era há vinte anos. Definitivamente isso não é assim no que respeita à 

produção de matérias-primas industriais e máquinas. A tabela na página seguinte mostra os 

itens cujas quantidades podem ser estimados, comparando o nível de 1927-1928, quase o 

mesmo que o nível pré-1914, com a produção de 1934. As estimativas dos valores são dadas a 

preços correntes. 

A tabela inclui todos os produtos das indústrias pesadas cujo valor se pode estimar 

com alguma precisão. O valor dos produtos não listados só pode ser aproximadamente 

estimado pelo nível de preços dos valores dados em rublos. Com base nesta evidência o limite 

superior para o valor total das indústrias pesadas parece ser cerca de £ 700 milhões, dos quais 

550 milhões representam o aumento conseguido desde 1927-28 (9). 

Embora seja uma soma considerável, pode parecer uma estimativa pequena para a 

impressionante campanha de investimento feita ao longo do primeiro plano quinquenal. Note-

se, no entanto, que o total de maquinaria importada e investida nas indústrias pesadas desde 

1927-28 e que, de acordo com afirmações soviéticas, forma uma parte considerável do valor 

das novas instalações, não vale mais do que £ 100 milhões. 
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INDUSTRIA PESADA EM 1934 E EM 1927-28 

 

 

1. Confirmado por C. Clark, loc. cit., pp. 36-40 
 

2. Os seguintes preços foram assumidos (por tonelada): Carvão, 15 s.; lenhite, 3s; ferro 
gusa, £3.4; aço, £5.5; aço laminado, £ 8.25; petróleo, 57s. (preço americano); cobre, £ 
34; zinco, £15. 1 Kwh.=0.3d. . Tratores e veículos motorizados foram avaliados aos 
preços britânicos considerando a especificação dada nas estatísticas oficiais. Do valor 
do aço laminado deduziu-se o valor de igual quantidade de aço. O valor equivalente 
de ferro gusa foi deduzido valor de igual quantidade de aço. A partir do valor de ferro 
gusa foi feita uma dedução para 19 milhões de toneladas de carvão, correspondentes à 
quantidade de coque (14 milhões de toneladas), que se afirma ter sido usado para a 
fundição do ferro. Nenhuma dedução foi feita para o combustível usado na produção 
de eletricidade. 

 
3. Dos quais cerca de 11 milhões de toneladas eram lenhites (carvões castanhos)  
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II 

O SISTEMA ECONÓMICO 

 

 

Planeamento. 

Uma economia planificada é um corolário do comunismo. Se todos vão receber a sua 

ração, de acordo com as suas necessidades, e trabalhar de acordo com suas melhores 

competências, então o Estado tem que determinar essas necessidades e assegurar a sua 

satisfação, alocando a cada trabalhador qual a sua tarefa. Como Estaline apontou, um tal 

sistema de planeamento seria uma tarefa demasiado ambiciosa para fosse possível 

empreende-la, ainda por um longo tempo. Em boa verdade, um sistema de economia 

planificada nunca foi tentado na U.R.S.S, desde a revogação do comunismo em 1921. Por um 

lado, tal como Estaline francamente admite, nunca houve um bom sistema distributivo, e é 

por essa razão que ele se propõe reconstruir o comércio soviético. 

O primeiro e segundo planos quinquenais não são sistemas de economia planeada, 

mas apenas sistemas de produção planeada, e mesmo isto é um exagero, pois não se faz um 

grande esforço sobre a natureza sistemática do plano. Mudanças nos planos são frequentes e 

aplaudidas com entusiasmo, quando aumentam o programa original de produção. Qualquer 

produção superior ao plano é aclamada como uma vitória e é considerada como uma 

compensação para outras produções que ficam aquém do plano. Obviamente uma tentativa de  

coordenação precisa é incompatível com tal atitude. Se uma ponte está prevista, o "excesso de 

execução "de um pilar não compensa a "falta de execução" de outro. Seja qual for a ideia que 

os vários autores possam ter tido em mente ao defini-lo, o primeiro plano quinquenal foi 

realmente um campanha de produção visando uma série de objectivos vagamente 

relacionados e inspirados pela resolução de avançar para a frente, tanto quanto possível, nas 

diversas orientações definidas para a campanha. Este espírito está a ser modificado durante o 

segundo plano quinquenal, pela tentativa em curso para introduzir um marketing eficaz. 
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Os soviéticos afirmam ter concretizado o primeiro plano quinquenal. Ao fazê-lo, 

passam silenciosamente por cima do item mais importante do plano - em especial o planeado 

aumento da produção agrícola em 55 por cento, em vez do qual aconteceu antes uma queda 

muito grave durante o período do primeiro plano quinquenal. A alegação de ter cumprido (e 

até mesmo ultrapassado) o plano é feita principalmente com base nos resultados das 

indústrias pesadas. Afirma-se que a produção destas indústrias, calculada a preços fixos, 

aumentou de 7.000 milhões de rublos (1928) para 20 biliões de rublos (1932), o que 

corresponde a cerca de 10 por cento mais do que era exigido pelo plano. 

Na realidade esta afirmação é contestada por um comparação dos dados oficiais 

relativos às quantidades produzidas em 1932 com os números do plano oficial, tal como 

consta do quadro. A tabela contém a maioria dos itens de produção sumariados pela 

publicação oficial sobre o plano quinquenal como sendo a sua parte mais importante, a saber: 

"Vinte e dois biliões de kWh de energia eléctrica, 75 milhões de toneladas de carvão, 26 

milhões de toneladas de petróleo, 10 milhões de toneladas de ferro gusa, 8 milhões de 

toneladas de fertilizantes, cerca de 150.000 tratores e cerca de 250.000 veículos motorizados, 

maquinaria geral no valor de 2 biliões de rublos, e maquinaria agrícola no valor de 1.000 
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milhões de rublos”. A tabela mostra que a mineração de carvão e do petróleo foram as mais 

bem sucedidas, tendo o plano sido cumprido a 72 por cento. Em todas as outras linhas de 

produção, mais complicadas do que estas, os resultados ficam tão longe do plano que antes 

sugerem não haver qualquer efeito do planeamento (9). 

Nas indústrias ligeiras as estatísticas soviéticas falam de um aumento do valor de 

produção de 8.8 mil milhões (1928) para 16.3 mil milhões (1932), o aumento sendo cerca de 

65 por cento do planeado. Os casos em que é possível encontrar dados quantitativos - por 

exemplo, para os têxteis - sugerem que não aconteceu um aumento considerável. 

Considerando este facto, e considerando também os valores para as indústrias pesadas, 

comparados com as reivindicações definidas pelas autoridades soviéticas em rublos a 

alegados preços fixos, nós sentimos que se justifica rejeitar as pretensões a qualquer sucesso 

do planeamento nas indústrias ligeiras durante o período do primeiro plano quinquenal. 

 

Marketing. 

Nos últimos quatro anos, os soviéticos têm esboçado um sistema económico e 

baseado no princípio do marketing. Este sistema foi inaugurado pelo discurso de Estaline em 

23 de junho de 1931, em que foram introduzidas três novos princípios: (1) Os salários devem 

ser fixados de modo a assegurar uma oferta suficiente de trabalhadores para a  qualificação 

requerida, (2) as empresas devem operar de uma forma rentável, (3) responsabilidade pessoal 

dos gestores dos negócios. Em fevereiro de 1934, e no verão seguinte, estes princípios foram 

ainda mais alargados: (a) iniciou-se o comércio soviético em lojas abertas; (b) a 

responsabilidade pessoal dos gestores foi reforçada de modo a tornar cada gestor no único 

senhor do seu negócio ("propriedade socialista"); (c) as empresas locais foram tornadas 

independente do governo nacional.  

Estaline (1931) chamou a este sistema "socialismo", por oposição ao “comunismo ". 

Em 1934, Estaline denominou o sistema como uma “primeira fase socialista do comunismo”, 

cuja segunda fase não seria tentada por um longo período de tempo. Uma tentativa de 

introduzir o comunismo (segunda fase) é agora considerada como uma "monstruosidade", tão 

violentamente reprimida na U.R.S.S. como nos países fascistas. 

Embora o socialismo de Estaline não seja um sistema lógico e completo da economia, 

podem-se identificar as suas inclinações para um tal sistema. Cada pessoa deve tentar fazer o 

melhor das suas capacidades, de modo a ganhar promoções e uma rendimento mais elevado. 

Cada negócio deve usar os seus recursos de forma a assegurar o melhor dos retornos. Cada 

consumidor deve comprar em qualquer loja o artigo que quer, pelo melhor preço a que o 
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consegue obter. O mecanismo deste sistema económico do socialismo é quase idêntico ao do 

capitalismo, a principal diferença sendo que a "propriedade" não é transferível por contrato 

particular, pois o governo nomeia os seus "donos" (gerentes). Num tal sistema, as empresas 

devem naturalmente constituir em unidades separadas sob o controlo efetivo dos gestores, que 

podem fazer melhor uso dos recursos e do marketing locais; nem parece ser compatível com o 

planeamento centralizado.  

Na verdade, o planeamento das empresas locais pelo governo central tinha-se tornado 

quase uma formalidade na U.R.S.S. Os sovietes locais abordam a Comissão Central de 

Planeamento com vários projetos que consideram rentáveis. A partir destes projetos, a 

Comissão escolhe um certo número que são considerados como razoáveis, a as autoridades 

locais são em seguida financiadas para os iniciarem, e são responsáveis pelo seu sucesso. Os 

projetos aprovados aparecem depois no plano nacional desse ano. Na realidade a comissão 

apenas se compromete com as autoridades locais tal  um financiador em relação a um 

empreendedor. 

Uma empresa local está autorizado a fazer investimentos até um milhão de rublos 

sem pedir aprovação ao governo, e pode fazer empréstimos aos artels de artesãos para 

financiar a produção da sua própria procura. Pode-se apreciar melhor o sistema imaginando 

cada empresa privada de um país capitalista transformada numa empresa de responsabilidade 

limitada, em que o Estado detém as ações e nomeia um gerente para cada empresa. 

Enquanto que estou convencido de que qualquer retorno à propriedade privada 

privado é impossível na URSS, parece que a gestão pública e colectiva se desenvolve em 

linhas quase idênticas às do mercado capitalista. A força diretriz nessa direção é, de cada vez, 

o reconhecimento da crescente utilidade de cada unidade económica quando se esforça por 

uma atividade mais rentável, tal como medida pelos preços de mercado. 

 
 

III 
"ULTRAPASSAR E SUPERAR" OS PAÍSES CAPITALISTAS 

 

 
Eficiência. 

A população urbana da U.S.S.R. produz bens de consumo e serviços no valor de 

cerca de £ 800 milhões e, para além disso, meios de produção no valor de cerca de £ 700 

milhões. O total é inferior a metade do rendimento nacional britânico (£ 3.600 milhões), para 
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uma população apenas 15 por cento inferior. Per capita, a produção da população urbana é 

menos do que metade da produção per capita da população britânica. Esta estimativa será 

ainda muito alta, já que não tem em conta a grande deficiência na qualidade. A razão para 

este nível comparativamente baixo de produtividade é, em parte, o baixo padrão de eficiência, 

aliás muito lamentado pelas próprias autoridades soviéticas. Em 1933, 76 milhões de 

toneladas de carvão, dos quais 9 milhões de toneladas eram lenhites, foram minadas por 

400.000 trabalhadores. As minas alemãs empregavam em 1931, para a produção das mesmas 

quantidades, pouco mais de 200.000 pessoas. As autoridades soviéticas estavam bem 

conscientes desta falta de eficiência quando definiram os seus planos. Os planos para a 

produção de tratores, por exemplo, previam quatro vezes mais unidades de trabalho do que 

são necessárias nos U.S.A.. 

Grande parte da ineficiência é atribuída à má organização. Kaganovitch descreve, 

como um entre muitos exemplos, o caso de “Fabrica de Malhas Amanhecer  Vermelho". A 

empresa recebeu (em 1933) dezanove conjuntos diferentes de instruções, cada um deles 

contrariando os restantes. Os planos foram alteradas várias vezes, da seguinte forma: o plano 

de entregas,  sete vezes; o plano de produtividade do trabalho, quatro vezes; os custo de 

produção, oito vezes. O plano para 1933 foi finalmente aprovado em 4 de Janeiro de 1934. 

Foi para remediar tal situação que se decidiu descentralizar a indústria e tornar o gerente no 

chefe da empresa. 

 

Pobreza. 
Num país de grandes riquezas naturais, ineficiência e pobreza podem ser 

consideradas como sinónimos. Mas a "ineficiência" que é devida à falta de estradas, ferrovias, 

máquinas e casas deve ser considerada como simples pobreza. A pobreza em casas, já a 

assinalamos. A pobreza em ferrovias é igualmente marcante. A parte europeia da U.R.S.S. 

têm 1.3 kms. de ferrovias por km quadrado. Assim, enquanto que a densidade da população 

na URSS é 30 por cento superior à dos EUA, o sistema ferroviário é um terço menos denso 

do que o dos U.S.A. (4.3 kms por km quadrado). A melhor zona do país, a Ucrânia, tem uma 

densidade populacional quase igual à da França, enquanto que o seu sistema ferroviário tem 

menos de um terço da densidade. Para além disso, todas as vias de caminho ferro estão em 

muito má condição. O país está praticamente sem estradas, e milhões de veículos motorizados 

serão de pouca utilidade enquanto isso continuar. Ainda mais fatal do que essas deficiências é 

o excesso de população agrícola. A área semeada na U.R.S.S. é cerca de 320 milhões de 

hectares, dos quais 25 milhões são quintas colectivas. Isso dá cerca de 13 acres por quinta. 
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Em média, 10 destes acres são para a cultura de cereais, sendo igualmente partilhados entre 

trigo, centeio e aveia; meio acre é para plantar batatas. As existências médias por exploração 

agrícola são 0.8 vacas e 0.5 suínos (10). 

Uma comparação dos territórios europeus da U.R.S.S. com os EUA, mostra melhor a 

posição da agricultura russa. O território da U.S.A. é cerca de 30 por cento maior do que o 

território europeu da U.S.S.R., enquanto que as populações são praticamente iguais. Na 

U.R.S.S. mais de três quartos da população está ativa na agricultura; nos U.S.A., menos de 

um quarto, e este um quarto alimenta uma população quatro vezes o seu tamanho, com 

abundantes produtos agrícolas de todo o tipo. 

Embora a população não agrícola, que é abastecida pelos agricultores, nos EUA, seja, 

portanto, nove ou dez vezes tão grande como a correspondente na U.R.S.S., e embora o poder 

de compra deste segmento da população seja pelo menos trinta vezes maior do que o poder de 

compra da população não agrícola na U.R.S.S., os U.S.A. têm excedentes consideráveis de 

trigo e de algodão para exportação. 

 

Ultrapassar e superar. 

Este é o grito de guerra do U.S.S.R., e como primeiros passos para a sua realização 

será preciso que se realizem :  

1. A adição de cerca de 5 metros quadrados de espaço de habitação per capita da 

população, ou seja, 1.000 milhões de metros quadrados de espaço, a um custo de £ 

5,000 milhões. 
2. A construção de cerca de 500.000 kms de caminho de ferro, juntamente com o 

respectivo equipamento, com um custo de pelo menos £ 5,000 milhões. 

3. A construção de cerca de 1.000.000 kms de estradas e cerca de 30 milhões de 

veículos automóveis, que, juntos, custarão outros tantos £ 5.000 milhões. 

 

Depois de gastar £ 15,000 milhões, será ainda preciso abordar a problema principal, 

que é saber o que fazer com a população agrícola. Atualmente, as autoridades soviéticas 

visam o desenvolvimento da agricultura em larga escala, seguindo o modelo do Canadá. Um 

sucesso completo neste objectivo significaria a produção da mesma quantidade de cereais na 

mesma área (aproximada) de plantio, utilizando no máximo apenas um vigésimo da 

população agrícola atual. Isso levanta o problema de como utilizar a restante população. 

Abrindo a Sibéria e transferindo a maioria da população para essas áreas, a terra arável 

aumentaria duas a três vezes. Mas para que serviria uma safra de cereais duas ou três vezes 
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maior? Já há cereais suficientes no país, e certamente não haverá maneira de vender com 

lucro no mercado mundial mais alguns 100 a 200 milhões de toneladas de cereais. 

A industrialização parece ser a única saída, e esse é de facto o objectivo mais 

importante dos soviéticos. Oficialmente afirma-se que o país está já industrializado até aos 75 

por cento, e que o próximo passo será a industrialização até aos 80 por cento. No entanto 

estes números não fazem qualquer sentido, pois comparam os respectivos valores de 

produção a preços em rublos definidos pelo governo soviético. Industrializar realmente o país 

significa a transferência de cerca de 100 milhões de pessoas para ocupações não agrícolas. 

Nos últimos seis anos os soviéticos transferiram cerca de 10 milhões, e o efeito tem sido uma 

maior aglomeração nas cidades, a tal ponto que estas tiveram que ser fechadas para toda a 

imigração adicional. 

Nos últimos seis anos foram adicionados cerca de £ 550 milhões de produção da 

indústria pesada a uma produção nacional de cerca de £ 2,200 milhões. As pesadas perdas 

sofridas durante este período na deterioração das ferrovias e na destruição de gado diminuem 

consideravelmente o valor deste progresso. Mas, aceitando o aumento pelo valor dado, até 

que ponto é que isso levou o país no caminho de ultrapassar e superar os outros? Adianta 

pouco sugerir quando é que se podem encontrar £ 15,000 milhões para a reconstrução da 

habitação e das comunicações, e ainda menos discutir quanto tempo demora até que o 

rendimento nacional vá para os £ 15.000-20.000 milhões, com uma população que, muito em 

breve, ultrapassará os 200 milhões. Adianta pouco discutir quando é que ultrapassará países 

como a Grã-Bretanha ou os Estados Unidos da América. Devido ao seu tamanho, a U.R.S.S. 

poderá em breve tornar-se um país muito poderoso, mas continuará a ser uma terra uma muito 

pobre durante toda a vida de qualquer pessoa que ainda se lembre da revolução de 1917. 

 
 

IV 

A FORÇA DIRECTRIZ DA U.R.S.S. 
 

 

Perspectivas para o indivíduo. 

Em todas as vezes em que estive na U.R.S.S. fiquei impressionado com o espírito 

voluntarioso prevalecente no país. Um grande número de outros visitantes de todas as classes 

que por lá encontrei ficaram igualmente impressionados por essa força diretriz, embora 

possam chegar a juízos diferentes sobre o seu resultado. Ao tentar definir essa força diretriz, 
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acho que ela tem duas origens principais, a primeira sendo a esperança no sucesso pessoal que 

está disseminado pela população. Todo o trabalhador tem a certeza de um trabalho, e tem a 

esperança de conseguir um emprego muito melhor através do trabalho duro e da melhoria da 

sua competência. Enquanto que o salário médio mensal nas quintas do Estado e nas indústrias 

têxtil e alimentar varia de 100 a 110 rublos, o salário médio dos trabalhadores nas secções de 

fornalhas abertas na produção de aço é de 750 rublos. São oferecidos prémios por bom 

trabalho aos indivíduos e grupos, e os melhores trabalhadores (udarniki) gozam de privilégios 

valiosos. 

As oportunidades de educação oferecidas aos trabalhadores e aos seus filhos abrem 

um caminho ainda mais amplo para a promoção. Engenheiros e funcionários de alto escalão, 

médicos e cientistas bem sucedidos, vivem num nível de classe média moderadamente 

confortável, com salários que variam de 600 a 1.000 rublos, sendo muitas vezes 

complementado por rendimentos extra de trabalho privado e por outros benefícios decorrentes 

da sua posição, no acesso a alojamentos, automóveis, viagens e lazer. Durante minha última 

visita a Moscovo estavam em construção dois novos hotéis, grandes e excelentes, para 

receber funcionários que aí vêm tratar de assuntos a partir das províncias. Considerando as 

condições médias de habitação prevalecentes na U.R.S.S., esse alojamento é muito acima do 

nível médio. Numeroso bens, tais como câmaras fotográficas, aparelhos (de rádio) sem fios, 

bicicletas, veículos motorizados, táxis, e casas de campo, são utilizados ou possuídos por 

pessoas que os conseguiram comprar, ou que os receberam como presentes especiais do 

governo. Trabalhadores e funcionários com sucesso são incentivados a fazer o pleno uso 

dessas amenidades e a aproveitar a vida. Danças e teatros estão lotados, e os prazeres de bem 

vestir e da boa comida são vistos como atributos credíveis da nova vida "cultural". 

Não posso aqui alongar-me sobre os diversos acompanhamentos desta mudança 

cultural. A melhor das mudanças radicais é o fim das extravagâncias nos métodos de ensino, 

bem como a introdução do formas normais de vida escolar, juntamente com um currículo que 

se aproxima das exigências ocidentais. As amplas oportunidades de promoção são 

naturalmente mais acessíveis para as populações urbanas. Mas embora a subida aos picos da 

vida social seja mais difícil para um camponês, as alturas desses picos devem-lhe parecer 

muito fascinantes e emocionantes. Tornar-se num operário fabril de qualquer classe significa 

melhorar quase três vezes o seu nível presente. Há por isso um espírito pioneiro que permeia 

a população, com base na esperança do sucesso pessoal e acompanhado pela possibilidade de 

satisfação primária característica das comunidades de pioneiros. 
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A perspectiva social 

Mas há um outro lado importante deste espírito a ser considerado. As grandes massas 

de trabalhadores e funcionários da U.R.S.S. não são chamados a fazer qualquer trabalho para 

o qual não sejam pagos. Estaline tem agora um sistema de salários firmemente baseado no 

senso comum. O sistema comercial está a expandir-se e em breve poderá tornar-se a mola 

principal da maioria das atividades económicas. À medida que se desenvolve na U.R.S.S. um 

sistema económico real a partir da presente confusão de expedientes, poderá tornar-se 

sinónimo do capitalismo. Mas seria levar o pragmatismo demasiado longe considerar os 

sinónimos como identidades em assuntos sociais. Quando o nome do Estado substitui os 

milhões de nomes de empresas particulares, a consciência económica de todos os 

trabalhadores unifica-se sob um símbolo comum. É por este facto, simples e materialmente 

quase sem importância, que a U.R.S.S. é um mundo diferente do capitalismo. Na U.S.S.R. há 

uma inversão completa das responsabilidades. Enquanto que no capitalismo todas as coisas 

boas crescem por si e o Estado é chamado à responsabilidade apenas quando as coisas correm 

mal, aqui o Estado é a fonte de todas as benfeitorias e é a própria população que é execrada 

por todos os fracassos. A economia do Estado preenche o trabalho diário com a emoção 

pública; a ditadura dirige depois essa emoção para assegurar a lealdade ao Estado, mesmo no 

meio de uma catástrofe. Sob o sistema soviético a relação capitalista entre os motivos 

privados e públicos é virada do avesso. Considerando que a tarefa declarada do proprietário 

privado é egoísta, e que as suas funções sociais implícita estão fora do seu âmbito, o 

governante soviético está abertamente a trabalhar apenas para o bem público, e as suas 

ambições pessoais permanecem nos bastidores. Por estas razões, o sistema na U.R.S.S. é 

considerado como gerido por objectivos, mesmo quando as suas ações não são razoáveis, e é 

considerado como social, embora as desigualdades sejam impressionantes.  

Mas ainda resta a consideração principal, de que esta ditadura é aclamada como uma 

libertação dos trabalhadores. A razão é que os trabalhadores retiram maior vantagem 

espiritual da unificação da consciência económica, e sofrem perdas menos graves por sua 

causa, do que qualquer das outras partes da comunidade. O emblema do Estado, a que os 

trabalhadores se associam, e que está estampado em todos as placas de sinalização, é para eles 

a mesma coisa que a bandeira nacional foi para as pessoas dos tempos passados, quando se 

espalhava pelos brasões de todos os senhores feudais. Não são mais proprietários das suas 

fábricas mais do que um cidadão britânico é dono da marinha britânica. Mas são 

proprietários, na mesma medida em que podem ter orgulho nas suas fábricas, tanto quanto os 
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britânicos têm orgulho na sua marinha. O artesanato medieval e, mais tarde, os primórdios da 

vida dos negócios, em que todos eram proprietários ou esperava vir a sê-lo, foram duas 

formas de consciência económica para os trabalhadores. Passaram; a gestão do Estado por 

uma burocracia ligada à classe operária é uma expressão nova, e válida, da consciência 

económica dos trabalhadores: uma vez mais, dá um sentido ao seu trabalho. Esta 

interpretação colectivista ignora o valor da independência individual e ataca todas as ideias e 

instituições que possam colocar limites à sua autoridade pública. Se quiser evitar a sua 

destruição, a comunidade deve tomar consciência dos desígnios da sua vida quotidiana por 

outros meios que não a revolução social. É preciso encontrar uma outra maneira de clarificar 

os horizontes dos cidadãos, que não seja pelo esmagar de um mecanismo que não conseguem 

compreender. 
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NOTAS ORIGINAIS: 

 

(1) Os números detalhados, em milhões de toneladas, são: centeio 20, trigo 30, cevada 7, aveia 

19, milho 4; 10 milhões de toneladas não especificados, que incluem plantações de sorgo e 

similares de menor valor. 

 

(2) Este número notavelmente baixo é uma média para as vacas em quintas do Estado em 1933. 

(O rendimento médio anual de uma vaca leiteira na Alemanha é de 2.300 litros). 

 

(3)  Colin Clark (Critique of Russian Statistics, p. 10) confirma que o consumo de alimentos per 

capita em 1934 foi muito mais reduzido em comparação com 1913, e estimou a queda em 30 

por cento, de um valor de 49.6 pence por semana (a preços britânicos de 1934) para um valor 

de 38 pence. Este número é 30 por cento abaixo do que o que foi encontrado por Sir John Orr 

para os 10 por cento pior alimentados da população britânica. Segundo Clark, esse número 

apenas aumentou ligeiramente até 1937, que é o último ano com registos. Colin Clark  

assinala corretamente que as minhas estimativas para o consumo de pão e de batatas são muito 

altas. 

 

(4)  Os fretes dos cereais destes anos suportam uma generalização destes números. 

 

(5)  Na Inglaterra, a moagem de farinha é de cerca de 68 por cento; durante a guerra de 1914-18 a 

moagem foi tentativamente aumentada em Inglaterra até aos 90 por cento. 

 

(6)  Esta equação vale para a carne, pão branco, manteiga, ovos, e gordura, e baseia-se no valor 

do cupões "Torgsin”. (Ver nota seguinte.) 

 

(7)  Nas lojas "Torgsin", em que os preços são fixados numa base ouro, o nível de preços é 

parecido com os preços-ouro na Inglaterra; os "cupões" dessas lojas são negociadas 

(ilegalmente) a cerca de 1/30 do seu valor em ouro. 

 

(8) Colin Clark, no seu livro acima citado, fez uma revisão desta valorização e chega a uma 

estimativa do equivalente britânico do rendimento mensal de um trabalhador soviético, em 

1934, no valor de 70s. 4d., em vez de 52s. 6d. Na comparação deste salário com o nível pré-

1914, Clark leva em linha de conta a mudança de preços, o que traz o valor real, uma vez 

mais, tal como no meu cálculo, para perto do nível anterior a 1914. Eu não posso, no entanto, 

concordar com essa avaliação, que faz equivaler o pão preto russo com o pão britânico. Uma 

farinha com moagem a 95 a 97% não pode ser comparada com uma farinha com moagem a 
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68%. Realmente o preço do preto pão na U.R.S.S. era, em 1938, de 0.83 rublos, comparados 

com 2.80 rublos para o pão cinzento (trigo ou centeio) (de Hevesy, World Wheat Planning, 

1940). Discordo também com a inclusão por Clark de 10s. para tarifas no rendimento real do 

trabalhador, e mantenho a minha própria estimativa, com base em que as tarifas gastas em 

viagens para o local de trabalho devem, em geral, ser considerados como parte dos custos de 

produção para os quais o trabalhador contribui. Aceitando as outras correções de Clark, 

estimo agora um valor de 60s., em vez de 52s. 6d. Considerando a grande queda de 1914 para 

1934 no consumo médio de alimentos da Rússia, não é surpreendente que este salário, quando 

se levam em conta as alterações nos níveis de preços, seja inferior ao padrão anterior a 1914. 

 

(9) Como pode ser visto a partir da tabela anterior sobre a industria pesada, os números do primeiro 

plano quinquenal já foram alcançados para vários itens importantes. 

 

(10) Incluindo os animais pertencentes a fazendas do Estado e kolchoses. 

 


