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Bijlage behorende bij
briefnr.: DIS/88/153/247
d.d.2-11-88.

CVIN-BIJDRAGE VAN DE MILITAIRE INLICHTINGENDIENST

A. MILITAIRE ACTIVITEITEN/ONTWIKKELINGEN

] (A . Landstrij dkrachten

O

b. WP-oefeningen aangemeld in het kader van het EOC-akkoord
Gedurende de verslagperiode hebben in de Sovjet Unie, Hongarije en DDR
oefeningen plaatsgevonden die waren aangemeld in overeenstemming met
het EOC-akkoord van 1986.
Bij de oefeningen in Hongarije en de DDR waren waarnemers uitgenodigd.

_} De oefeningen vertoonden het bekende scenario en er werden geen
', ) afwijkingen van het normbeeld waargenomen. Er zijn geen aanwijzingen

dat het opgegeven aantal deelnemers op enigerlei wijze is over-
schreden.

2 (A . Luchtstrijdkrachten



Zeestrijdkrachten
a. USSR - task-force op weg naar Caraïbisch gebied

Een 4-tal Sovjet eenheden heeft zich medio oktober ten westen van
Gibraltar geformeerd tot een task-force. Doel: bezoek aan CUBA en
tevens vlagvertoon in het Caraïbisch gebied. Ook werden vier verken-
nings- en ASW-vliegtuigen naar CUBA overgevlogen. De vliegtuigen zul-
len het vlootbezoek van de task-force ondersteunen.

B. W ARSCHAUPAKT/OOST-EUROPA

1 ̂  -IVJET UNIE
a. Defensie-inspanning

Volgens schattingen van experts van Westerse inlichtingendiensten zijn
de Sovjet defensie-uitgaven sinds 1975 met gemiddeld iets minder dan

) 2% reëel per jaar gestegen. De defensie-uitgaven bedroegen in 1987 in
constante (1982) prijzen uitgedrukt ongeveer 117 miljard Roebel. In
lopende prijzen, waarbij de inflatie in de defensie-sector van 3 a 4%
per jaar wordt meegerekend, waren de militaire uitgaven ongeveer 137
miljard Roebel. De omvang van de Sovjet defensie-inspanning wijkt
volgens de analyses weinig af van die van de Verenigde Staten.
De geschatte Sovjet defensie-inspanning is bijna zeven maal zo groot
als de officiële defensie-begroting waarin -ook volgens Sovjet
autoriteiten- slechts een deel van de militaire bestedingen (met name
in de personeelssfeer) is opgenomen. De Sovjet Unie besteedt 16 a 17%
van het Bruto Nationaal Product (BNP) aan defensie (Verenigde Staten:
6,5%).
Naar verwachting zullen de militaire uitgaven de komende vijf jaar met
ongeveer 2% reëel per jaar blijven stijgen. Het wordt aannemelijk
geacht, dat de defensielast in zijn totaliteit ongeveer gelijk zal
blijven. Ook in de beginjaren '90 zal de Sovjet Unie naar schatting 16
a 17% van het BNP besteden aan defensie.
In de komende jaren zal de Sovjet leiding worden geconfronteerd met
zeer moeilijke keuzeproblemen bij de allocatie van hulpbronnen (met
name investeringsgoederen en hoogwaardige technologie) . ̂HÜMt is
zich zeer bewust van het feit dat de hoge defensielast de economi-
sche strategie, gericht op versnelde modernisering van de Sovjet in-
dustrie, ernstig kan doorkruisen.
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