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SO¥JET-UNTE;
De Sowjet-Unie kampt momenteel met een tekort aan arbeidskrachten in de industrie. Om althans voorlopig uit de problemen te komen
gaf het Centrale Comité van de partij begin oktober van dit jaar zijn
goedkeuring aan een experiment dat bekend staat als het Shekino-systeem.
Dit systeem, dat erop gericht is de arbeidsproduktiviteit te verhogen
door het toekennen van geldpremies aan bedrijvan indien deze tot arbeidsbesparende produktiemethoden overgaan, werd als proef ingevoerd bij een
zeer beperkt aantal bedrijven. De arbeidsbesparing zou enige ruimte kunnen scheppen voor andere ondernemingen die met een tekort aan arbeiders
te kampen hebben.
Opmerking; De filosofie van het systeem, gebaseerd op geldelijke stimulering, druist in tegen de politiek van de regering die streeft
naar bezuiniging op de overheidsuitgaven met 1,7 miljard roebel
in 1970.

HONGARIJE:
De buitenlandse handelsbalans van Hongarije zal dit jaar een
positiever beeld vertonen dan in 1968. Br heeft namelijk een belangrijke
toeneming plaats gevonden in de export naar westelijke landen (+ 32?£) .
Opmerking; De uitbreiding van de handel met het westen kon worden bereikt
door:
1. gunstiger prijzen (hoge opbrengsten in het westen)
2. reductie van de EEG op de invoerrechten op landbouw-produkten (voornamelijk vlees en vee).
3« gedeeltelijke ontheffing van belasting op inkomsten verkregen uit exporten naar het westen.
De verwachting voor 1970 is echter dat in dat jaar de hoge toeneming zich niet zal doorzetten. Men verwacht voor dat jaar
een iets hoger volume van import uit westelijke landen en een
iets lager exportvolume. In 19&9 i-3 reeds gebleken dat de
Comecon-landen niet in staat waren de behoefte aan consumptiegoederen
van Hongarije
volledig te dekken.
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ALBANIË;
Van albanese zijde kon worden vernomen, dat men in Tirana van
mening is, dat de albanees-chinese "betrekkingen niet "beïnvloed zullen
worden door de chinees-russische onderhandelingen, ook als die mochten
resulteren in een "optische normalisering" van de betrekkingen tussen
China en de Sowjet-Unie.
De samenwerking tussen Tirana en Peking zal geïntensiveerd:.;, worden door
meer consultaties en door de oprichting van een nieuw chinees-albaans
comité op het hoogste niveau.
Opmerking; Dit bericht relativeert de geruchten dat Tirana zeer bezorgd
zou zijn vanwege de russisch-chinese onderhandelingen.
Over de samenstelling van het genoemde comité is tot op heden
nog niets bekend.

JORDANIË;
De economie van Jordanië heeft van de arabische-israelische
oorlog weliswaar een terugslag ondervonden maar de verliezen zijn door
een aanzienlijke vergroting van economische hulp goed gemaakt.
De jordaanse economie is, met de huidige hulp, redelijk. Zij is zelfs
enigszins vooruitgegaan als men de toename van het bruto nationaal
produkt en de verbetering van de handelsbalans in aanmerking neemt.
De economie zal wel geheel afhankelijk blijven van de buitenlandse hulp
op het huidige peil.
Gegeven de voortzetting van de hulp en het huidige peil der reserves,
zou de economie zelfs een verdere verslechtering van de militaire situatie
en een achteruitgang van landbouw en de industriële produktie kunnen verdragen.

LIBIË;
In het libische revolutionaire comité bestaan ernstige meningsverschillen die in de eerste plaats de kwestie van een aansluiting bij de
VAR raken en tot de vorming van twee groepen heeft geleid.
De ene groep onder de voorzitter van het revolutionaire comité, GEADDAFI,
staat een zodanige aansluiting voor, terwijl de andere groep onder de
minister van defensie, AL-EAWAZ, een dergelijke stap afwijst.
Volgens GKADDAFI zal de libische revolutie slechts een succes zijn bij een
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aansluiting "bij de VAE, daar het nieuwe regime zich slechts met de steun
van Egypte tegenover zijn vijanden - in de eerste plaats de Verenigde
Staten en Engeland - kan handhaven en zijn positie verstevigen.
De groep van Hawaz verlangt echter een referendum over de samenvoeging
onder het argument, dat het feit dat de liMsche "bevolking naar verhouding in aantal veel geringer is, met zich zou "brengen dat de liMsche
eigen geaardheid verloren zou gaan.

SOEDAN;
Van 5 "tot 12 november j.l. heeft een economische delegatie,
onder leiding van de soedanese president en eerste minister, generaal
MJMAYBI, een "bezoek aan de Sow j et-Unie gebracht.
Tijdens dit bezoek zijn overeenkomsten gesloten voor wetenschappelijke
en technische samenwerking en uitbreiding van de handel. De russen gingen
accoord met een vergroting van de import van soedanese katoen in ruil
voor machinerieën en er werd afgesproken dat een russisohe delegatie op
korte termijn naar Khartoum zou gaan om een nieuwe handelsovereenkomst
op lange termijn af te sluiten.
Opmerking; De Bussen schijnen van het "begin van de langgerekte onderhandelingen met het nieuwe soedanese regime af, een voorzichtige houding te hebben aangenomen. Tevoren zijn soedanese
verzoeken om contante betaling van katoenleveranties en om
financiering van projekten, die geen snelle opbrengst opleveren,
door Moskou van de hand gewezen. Mocht van sowjetzijde een
nieuw erediet zijn toegezegd dan is het wel waarschijnlijk dat
dit op "bescheiden schaal zal zijn en slechts projekten zal
betreffen die door de russische economische experts, die thans
in de Soedan zijn, zijn goedgekeurd.
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