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NEUVOSTOLIITON 
TALOUDELLISEN JA  
SOSIAALISEN KEHITYKSEN 
PERUSSUUNNAT VUOSINA 
1 9 8 6 -1 9 9 0  JA  VUOTEEN 2 0 0 0

Maamme on historiallisesti katsoen lyhyessä ajassa 
noussu t vuosisataisesta takapaju isuudesta yhteis
kunnallisen edistyksen huipulle ja  yltänyt huom at
taviin saavutuksiin  kaikilla elämänaloilla. Neuvos
toyhteiskunta on päässy t kehittyneen sosialism in 
vaiheeseen.

Monet neuvostoliittolaispolvet ovat työllään luo
neet m ahtavan taloudellisen, tieteellis-teknisen ja  
sivistyksellisen potentiaalin. Neuvostoliitolla on ny
kyisin erittä in  am m attitaitoinen työvoima, m ahtava 
teollisuus, koneistettu  suurm aatalous ja  kaikin 
puolin kehittynyt perusrakenne. Monilla tieteen ja  
tekniikan kehityssuunnilla m aa on joh tavassa ase
m assa m aailm assa. Väestön hyvinvointi kasvaa ja t
kuvasti. sosialistinen eläm änmuoto kehittyy en tistä 
parem m aksi, ja  yhteiskunnallisen oikeudenm ukai
suuden periaate toteutuu yhä täydellisemmin.

Peruuttam atonta m enneisyyttä ovat kriisit, köy
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hyys ja  työttömyys, luokka- ja  kansallisuusviha, jo t
ka  ovat ominaisia kapitalistiselle yhteiskuntajärjes
telmälle. Ihm isten tasa-arvo, yhteistyö ja  keskinäi
nen avunanto sekä todellinen dem okratia ovat va
kiintuneet. Suunnitelm allisen talousjärjestelm än ja  
kansan  sosialistisen itsehallinnon edut samoin 
kuin työtätekevien joukkojen m ahdollisuudet luo
vuuteen tulevat yhä selvemmin esiin. Sosialististen 
veljesmaiden yhteisö, rauhan  ja  yhteiskunnallisen 
edistyksen tukilinnoitus, lujittuu.

V.I. Leninin neuvoja tinkim ättä seuraten  kommu
nistinen puolue joh taa neuvostokansaa vakaasti so
sialismin täydellistymisen tietä ja  neuvostoyhteis
kunnan  jatkuvaa etenem istä kohti kom m unism ia 
m aan sosiaalisen ja  taloudellisen kehityksen no
peuttam ista koskevan NKP:n 27. edustajakokouk
sen laatim an strategian pohjalta.

Neuvostoliiton taloudellisen ja  sosiaalisen kehi
tyksen perussuunnat vuosina 1986-1990 ja  vuo
teen 2000 m ääräävät ne konkreettiset, suunnitellut 
tehtävät, joita NKP:n ohjelmatavoitteiden to teu tta
m inen edellyttää.
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I

YHTEENVETO MAAN 
TALOUDELLISESTA 
JA  SOSIAALISESTA  
KEHITYKSESTÄ VUOSINA 
1981-1985

NKP:n 26. edustajakokouksen päätöksiä to teutet
taessa  on otettu  uusi pitkä harppaus neuvostoliitto
laisten hyvinvoinnin lisääm isessä ja  talouseläm än 
kaikkien alojen kehittäm isessä.

Maan taloudellinen potentiaali on m erkittävästi 
kasvanut. Kansantulo on noussu t 17 % vuodesta 
1980. K ansantalouden aineellis-teknisen perustan  
vahvistam iseen, asuntotuotantoon, sosiaali-, kult
tuuri- ja  muiden kohteiden rakentam iseen on käy
tetty  yli 840 miljardia ruplaa perussijoituksia. Liki 
tu h a t u u tta  nykyaikaista teollisuuslaitosta on käyn
nistetty.

Työ tieteellis-teknisen edistyksen nopeuttam isek
si ja  olem assa olevan tuotantokapasiteetin  uusim i
seksi ja  saneeraam iseksi on vilkastunut. T änä ai
kana on ryhdytty valm istam aan yli 19 000 uuden-

5



tyyppistä konetta, laitetta, kojetta ja  m uita teolli
suustuotteita. V ähäjätteisiä ja  jätteettöm iä, ener
giaa ja  m ateriaalia säästäviä tuotantom enetelm iä ja  
konejärjestelm iä on en tistä  laajemmin otettu  käyt
töön.

Tuotannon voim aperäistäm isessä ja  tehon lisää
m isessä on päästy myönteisiin tuloksiin. Lähes 90 
% kansantulon kasvusta on saa tu  yhteiskunnalli
sen työn tuottavuutta lisäämällä. Tuotantokurl on 
p aran tunu t ja  työajan hukka pienentynyt. Aineelli
sia voimavaroja on ryhdytty käyttäm ään sääste- 
liäämmin.

Talouselämän johtava ala teollisuus on kehitty
nyt edelleen. Sen tuotteiden kasvu on ollut 20 %. 
K ulutustavaratuotanto (B-ryhmä) on kasvanut no
peamm in kuin tuotantovälineiden valm istus.

Neuvostoliiton energiaohjelm aa toteutetaan. 
Ydinvoiman tuotanto on kehittynyt en tis tä  no
peammin. Sen osuus on nykyisin kym m enesosa 
m aassa  tuo tetusta  sähköenergiasta. Neuvostoliitto, 
joka aiemmin oli m aailm an suurin  öljyntuottaja, on 
kuluvalla viisivuotiskaudella noussu t myös joh ta
vaksi kaasuntuottajaksi. Kaasujohdon päälinjoja ja  
haaroja on rakennettu  48 000 km.

Puolueen m aatalouspolitiikkaa on to teu tettu  va
kaasti, ja  Neuvostoliiton elintarvikeohjelm aa on vie
ty lävitse johdonm ukaisesti. Kollektiivi- ja  valtion
tilojen ja  koko agroteollisen kompleksin aineellis- 
teknisen perustan  vahvistam iseen on ohjattu  kol
m annes kaikista perusinvestoinneista. Kollektiivi- 
ja  valtiontilojen talou tta  vahvistetaan. Yritysten ja
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organisaatioiden sam oin kuin kaupunkilaisten ja  
m aalaisten aputalouksia m aaseudulla kehitetään. 
M aaseudulla on nopeaan tah tiin  rakennettu  asu n 
toja sekä sosiaali- ja  kulttuurikohteita.

Tärkeimpien m aataloustuotteiden tuotanto ja  
hankin ta  on kasvanut. Maatalouden keskim ääräi
nen vuotuinen kokonaistuotanto on kasvanut 6% 
ja  noussu t 131 miljardiin ruplaan. Lihantuotanto 
on kasvanut 10. viisivuotiskaudesta 9 % ja  kanan
m unien 18 %. Vihannes- ja  hedelm äsadot ovat k as
vaneet m erkittävästi.

Liikenteen rahdinkuljetukset ovat kasvaneet 
15%. Normaali junaliikenne on aloitettu Baikalin- 
Amurin radalla, millä on suuri m erkitys Siperian ja  
Kaukoidän kehitykselle.

Talouselämän nousun ja  tehon lisääntym isen 
pohjalla on kohonnut myös kansan  aineellinen ja  
sivistyksellinen elintaso. Reaalitulot henkeä kohden 
ovat nousseet 11%.

Työläisten ja  toimihenkilöiden keskim ääräinen 
kuukausipalkka on noussut 13% ja  oli 190 ruplaa 
vuonna 1985. Kollektiivi tilojen jäsen ten  työpalkat 
yhteisötaloudesta nousivat 29%  ja  olivat 153 rup
laa kuukaudessa.

Työpalkkojen alalla on to teu tettu  tärkeitä  keski
tettyjä toimia. Työläisten ja  toimihenkilöiden työ
palkkoja on korotettu hiiliteollisuudessa ja  m erkit
tävässä osassa m aataloutta. Aiemmin suunniteltu 
ja  toim enpiteitä koulutuksen alalla työskentelevien 
palkkojen korottam iseksi toteutetaan. Useat ryh
m ät kevyen ja  elintarviketeollisuuden alalla ovat
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saaneet palkanlisiä. Ikälisiä on korotettu rautatie- 
ja  jokiliikenteessä, rakennusurakoitsijaorganisaa- 
tioissa ja  eräillä muilla aloilla. Näiden toimenpitei
den tuloksena yli 20 miljoonan ihm isen palkkoja on 
korotettu.

M aksut ja  avustukset yhteiskunnallisista kulu- 
tusvarannoista  kasvoivat 25%  ja  olivat vuonna 
1985 noin 530 ruplaa henkeä kohden.

Suuren isänm aallisen sodan veteraanien sekä 
kaatuneiden sotilaiden perheiden aineellisia elin
oloja on parannettu . Työläisten, toimihenkilöiden ja  
kollektiivitilojen jäsen ten  vähim m äiseläkkeitä on 
korotettu. Suuri ryhm ä työläisiä ja  toimihenkilöitä, 
jo tka ovat siirtyneet eläkkeelle yli 10 vuotta sitten, 
on saanu t korotuksen eläkkeisiinsä. Ja tkuvasti sa 
m an työnantajan palveluksessa olleet saavat lisä
eläkettä.

On ryhdytty laajoihin toimiin lapsiperheiden ja  
työssäkäyvien äitien avustam iseksi. Äidit saavat 
nyt osittain palkallista lapsenhoitolomaa, kunnes 
pienokainen täy ttää yhden vuoden, ja  kertakaikki
sia synnytysavustuksia on korotettu. Alle koulu
ikäisten lasten  laitoksissa ja  sisäoppilaitoksissa on 
nostettu  ruokam äärärahoja, ja  yleissivistävien kou
lujen oppilaat saavat ilmaiset oppikirjat.

Aiemmin väestön m erkittäväksi laskettuja val
tion lainoja on kuoletettu vuosittain.

Monien hyödykkeiden ja  palvelujen kysyntä on 
voitu tyydyttää en tistä  täydellisemmin. V ihannes
ten, hedelmien, lihan, kananm unien ja  m uiden a r
vokkaimpien elintarvikkeiden kulutus on kasvanut.
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V ähittäiskaupan vaihto on kasvanut 16% ja  väes
tölle tarjottujen jokapäiväisten palvelujen m äärä 
kolmanneksella.

Asunto-ongelmaa ra tko taan  johdonm ukaisesti. 
Käyttöön on saatu  yhteensä yli 550 miljoonaa ne
liömetriä asuinpinta-alaa, m inkä ansiosta yli 50 
miljoonaa ihm istä on voinut paran taa  asunto-olo- 
jaan. Asuntojen varustetaso  on kohonnut.

Väestön terveyspalvelut ja  vapaa-ajanviettomah- 
dollisuudet ovat parantuneet. Merkittäviin ym päris
tönsuojelutoimiin on ryhdytty.

Kansansivistysjärjestelm ä on kehittynyt, yleis
sivistävän ja  amm atillisen koulutuksen uudistus on 
pantu  alulle.

Kulttuuri ja  taide ovat kehittyneet. Kulttuuri- ja  
valistuslaitosten sekä joukkotiedotus-ja propagoin- 
tivälineiden toim inta on paran tunut.

Liittotasavaltojen talous on kasvanut suunnitel
mallisesti, sam oin niiden kaikkien panos valtakun
nallisten tehtävien ratkaisem isessa. Suuria alueelli
sia tuotantokom plekseja on edelleenkin m uodostet
tu  ja  kehitetty. Maan itä- ja  pohjoisalueiden luon
nonrikkauksia on hyödynnetty en tistä  nopeammin. 
Kaksi kolm annesta m aan öljystä ja  yli puolet kaa
su sta  saadaan nykyisin Länsi-Siperiasta.

Suuri m erkitys on ollut toimenpiteillä, joilla on 
pyritty paran tam aan  hallintoa ja  taloudellista joh
toa sekä lujittam aan kuria ja  järjestyneisyyttä kai
killa kansantalouden portailla.

Teollisuudessa, m aataloudessa ja  muilla aloilla 
on to teu tettu  taloudellisia kokeiluja, joiden tarkoi
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tus on laajentaa yhtym ien ja  yritysten taloudellista 
itsenäisyyttä ja  tehostaa niiden vastuu ta  sekä 
päästä  tällä pohjalla parem piin tuloksiin tuo tan
nossa. Tulosvastuullisuutta vahvistetaan. Työn kol
lektiivisen organisaation ja  kannustuksen  tehok
kaat muodot ja  m enetelm ät ovat yleistyneet, eten
kin prikaatipohjaiset.

K ansanedustajain neuvostojen, am m attiliittojen 
ja  Komsomolin osuus taloudellisessa ja  sivistyksel
lisessä rakennustyössä on kasvanut. Työtätekevät 
osallistuvat yhä laajemm in hallintoon, ja  Neuvosto
liiton laki työyhteisöistä on vahvistettu ja  s itä  to
teutetaan. Joukkojen työaktiivisuus on kasvanut ja  
sosialistisen kilpailun organisaatio kehittynyt en
tistä  täydellisemmäksi.

Maamme osallistuu yhä aktiivisemmin kansa in 
väliseen työnjakoon. Neuvostoliiton yhteistyö Sev- 
m aiden ja  muiden sosialististen valtioiden kanssa  
on m erkittävästi lu jittunut ja  sosialistinen taloudel
linen yhdentym inen tehostunut. On ryhdytty toi
miin, joita Sev-maiden huipputason taloudellisen 
neuvottelukokouksen päätökset edellyttivät.

Ulkom aankauppavaihto on kasvanut ja  taloudelli
set suhteet laajentuneet. Neuvostoliitolla on nykyi
sin kauppasuhteet 145 m aahan.

Kuitenkin kansantalouden kehityksessä on il
m ennyt kasvuvauhdin hidastum ista. Tuotannon 
voim aperäistäm inen on to teu tunu t heikosti, samoin 
tuotantorakenteen sekä hallinnon ja  taloudellisen 
johdon m enetelm ien uudelleenjärjestely. Uutta ka
lustoa ja  uusia  tuotantom entelm iä on otettu  käy
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täntöön aivan liian hitaasti. Monien tuotteiden, 
m uun m uassa kulutushyödykkeiden, tekninen taso  
ja  laatu  ovat jään ee t jälkeen nykyajan vaatim uksis
ta. Tuotetoim ituksissa on tapah tunu t sopim uskurin 
rikkomuksia. Jo tk in  tasavallat, m inisteriöt, yhty
m ät ja  yritykset eivät ole y ltäneet viisivuotissuun
nitelm an tavoitteisiin tuotantom äärissä, työn tuo t
tavuudessa, tuotteiden ja  töiden kustannuksissa, 
aineellisten voimavarojen säästäm isessä eivätkä 
tuotantoyksiköiden käynnistäm isessä. Täm ä on 
joh tanut häiriöihin yhteiskunnallisten tarpeiden ja  
saavutetun tuotantotason sekä maksukykyisen ky
synnän ja  sen  aineellisen tyydyttäm isen välillä. 
Vaikeuksia on ollut joidenkin elintarvikkeiden ta r 
peen tyydyttämisessä.

Kansainvälisen tilanteen kärjistyessä Neuvostolii
ton on ollut pakko ryhtyä lisäponnistuksiin pitääk
seen puolustuskykynsä asiaankuuluvalla tasolla ja  
taatakseen  siten rauhan  kansallemme.

K okonaisuudessaan kuluneen viisivuotiskauden 
yhteenveto osoittaa, e ttä  m aam m e on m ennyt 
eteenpäin kaikilla taloudellisen ja  sosiaalisen kehi
tyksen suunnilla.
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II

NEUVOSTOLIITON 
TALOUDELLISEN JA  
SOSIAALISEN KEHITYKSEN 
PERUSSUUNNAT JA  
TAVOITTEET VUOTEEN 2 0 0 0

Viisivuotiskausi, jonka maamme aloittaa, on tärkeä 
historiallinen ajanjakso sosialismin täydellistämi- 
sen  ja  kom m unism in rakentam isen tiellä.

Puolueen taloudellisen strategian ylin tavoite on 
ollut ja  on edelleen kansan  aineellisen ja  s iv istyk
sellisen elintason vakaa  kohottaminen. Tämän ta
voitteen toteutum inen  edessä olevana aikana vaa
tii sosiaalisen ja  taloudellisen keh ityksen  nopeut
tam ista ja  tuotannon ka ikkinaista  voimajie- 
räistäm istä ja  tehokkuuden lisääm istä tieteellis
teknisen ed istyksen  pohjalta. Tuotantovoim at ja  
-suhteet on kohotettava uudelle laatutasolle, on no
peutettava perusteellisesti tieteellis teknistä edis
tystä, taa ttava nopea eteenpäinm eno talouseläm än 
kehityksen strategisilla suunnilla ja  luotava tuotan-
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topontentiaali, joka vastaa m itoiltaan kaikkina neu
vostovallan edellisinä vuosina aikaansaatua.

Täm ä lähtökohtana on vuoden 2000 loppuun 
m ennessä teh tävä seuraavaa:

On taa ttava  väestön ka lkkien  kerrosten ja  so
siaaliryhmien hyvinvoinnin ja tk u v a  nousu sekä  pe- 
rusteellisest m uutokset ihm isten työoloissa ja  elin
ehdoissa. Talouselämän kehityksen sosiaalista 
su u n tau sta  on voim istettava ja  suunnattava se luo
m aan parem m at edellytykset yksilön sopusointui
selle kehitykselle, sosialistisen eläm änm uodon lujit
tum iselle ja  sosiaalisen oikeudenm ukaisuuden peri
aa tteen  en tistä  täysipainoisem m alle toteuttam isel
le.

On to teutettava laaja sosiaaliohjelma. Reaalitulot 
asu k asta  kohden on nostettava 1,6-1,8-kertai- 
siksi.

Korkealaatuisen työn ja  am m attitaidon yhteis
kunnallista arvostusta  on kohotettava. Työn tuo tta 
vuuden kasvaessa on nostettava palkkoja ja  p aran 
nettava palkitsem isen muotoja. On jatkettava m ini
mipalkkojen korottam iseen ja  väestön verojen alen
tam iseen täh täävää linjaa. Ensisijaista huomiota 
on kiinnitettävä työyhteisöjen ja  yksittäisten työn
tekijöiden m oraalisen kannustuksen  tehostam i
seen. Jokaisessa ihm isessä on aktiivisesti kasvatet
tava tieto isuutta siitä, e ttä  hänen tulee tunnollises
ti tehdä työtä yhteiseksi hyväksi, ja  henkilökohtais
ta  vastuuntuntoa työn tuloksista yhteiskunnan 
edessä.

Väestön täydellinen ja  järkevä työllisyys on tu r
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vattava. Työehtoja on olennaisesti parannettava ja  
pyrittävä supistam aan käsin tehtävän työn osuutta 
tuo tannossa ja  supistettava se 15-20 %:iin. Kaik
kien kansalaisten  m ahdollisuuksia kehittää ja  käyt
tää  luovia kykyjään on laajennettava.

Neuvostoliittolaisten kasvavat tarpeet saada kor
kealaatuisia ja  erilaisia tavaroita ja  palveluja on 
tyydytettävä täydellisemmin. On m erkittävä m äärä 
hyödykkeitä, joiden osalta on päästävä tieteellisesti 
perusteltujen ja  järkevien kulutusnorm ien tasolle, 
ja  muiden osalta lähelle tuota tasoa. Täm ä koskee 
niin elintarvikkeita kuin m uitakin tärkeim piä hyö
dykkeitä. Valtion ja  osuuskauppojen vähittäiskaup- 
pavaihto on saatava nousem aan noin 1,8-kertai- 
seksi. On luotava korkeatasoinen palveluteollisuus 
ja  siten supistettava kotitaloustyön m äärää. On 
edistettävä kulutuskulttuurin  kohoamista, jä rk e
vien, sosialistista eläm änm uotoa vastaavien ja  yksi
lön sopusointuisen kehityksen m ukaisten ku lu tus
to ttum usten m uodostum ista ja  ihm isen henkisten 
tarpeiden jalostum ista.

Johdonm ukaisesti on ra tkaistava erittäin  tärkeä 
sosiaalinen tehtävä eli taa ttava käytännöllisesti 
katsoen jokaiselle perheelle erillinen kerrostalo- tai 
om akotiasunto. Uutta asuinpinta-alaa on saatava 
käyttöön ainakin kaksi miljardia neliömetriä. Kau
punkien ja  kylien viihtyisyyttä on parannettava ja  
asun tokan ta pidettävä hyvässä kunnossa.

On ja tkettava yhteiskunnallisten kulutusvaranto- 
jen  en tistä  nopeam m an kasvun linjaa, sillä ne ovat 
tärkeä keino kehittää edelleen valtakunnallista
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m aksutonta koulutusta ja  terveydenhuoltoa sekä 
sosiaaliturvajäijestelm ää ja  p aran taa  työtätekevien 
vapaa-ajan- ja  lom anviettomahdollisuuksia. Nämä 
varannot on suunnilleen kaksinkertaistettava.

On harjoitettava väestöpolitiikkaa, joka parem 
min o ttaa  huomioon m aan eri alueiden erityispiir
teet. On kaikin tavoin edistettävä eliniän pitene
m istä ja  väestön työaktiviteetin lisääntym istä, luji
te ttava perhettä, luotava suotuisam m at edellytyk
se t nuoren polven kasvattam iselle ja  au tettava nai
sia yhdistäm ään äitiys aktiiviseen työ- ja  yhteis
kunnalliseen toim intaan. Valtion apua lapsiperheil
le ja  nuorille perheille on laajennettava ja  p a ran 
nettava.

Sota- ja  työveteraanien, vanhusten  ja  invalidien 
aineellisen tu rvan  ja  sosiaalipalvelujen tasoa on 
nostettava. Työhaluisille eläkeikäisille kansalaisille 
on luotava suotuisam m at m ahdollisuudet osallistua 
yhteiskunnalliseen työhön. E läketurvajäijestelm ää 
on parannettava m uun m uassa korottam alla vä
him m äiseläkkeitä sekä lähentäm ällä vähitellen kol- 
lektiivitilojen jäsenten, työläisten ja  toimihenkilöi
den sosiaalisia oloja ja  sosiaaliturvan tasoa.

Neuvostoliittolaisten terveyden vahvistam iseksi 
on ryhdyttävä järjestelm ällisiin toimiin. Hoidon laa
tua  on ehdottom asti parannettava ja  siirryttävä 
väestön yleiseen avohuoltoon. Äitien ja  lasten  te r
veydenhuoltoa on tehostettava. Terveydenhoitolai- 
tosten  verkkoa on kehitettävä en tis tä  nopeammin, 
samoin sanatorioiden, lomakotien, täysihoitoloiden
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ja  m atkailuorganisaatioiden. Niiden palvelutasoa 
on kohotettava.

Väestön koulutus- ja  kulttuuritasoa on nostetta
va ja  tyydytettävä täydellisemmin ihm isten henki
set tarpeet. Neuvostoliittolaisten ja  varsinkin nuor
ten  isänm aallista ja  in ternationalistista kasvatusta  
on tehostettava. On työskenneltävä aktiivisemmin 
kansallisen kulttuuriperinnön säilyttäm iseksi ja  
kartu ttam iseksi sekä kotim aisen ja  m aailm anhisto
rian  ja  ku lttuurin  m uistom erkkien suojelemiseksi.

On turvattava yhtenäinen, keskeytyksetön koulu
tusjärjestelm ä. Yleissivistävän koulun ja  teknisen 
am m attiopetusjärjestelm än toim intaa on parannet
tava sekä kehitettävä keskiasteen erikoiskoulutus
ta  ja  korkeakouluopetusta. Spesialistien koulutuk
sen laa tua  on parannettava ja  kohotettava henki
löstön am m attitaitoa ennen kaikkea uusilla aloilla, 
jotka liittyvät tieteellis-tekniseen edistykseen.

Kaikkien väestöryhmien vapaa-ajanvieton muoto
ja  ja  järjestelyjä on parannettava. Palkallisia lomia 
on pidennettävä siten, e ttä  otetaan huomioon työn
tekijöiden työpanoksen kohoaminen. Kollektiivista 
puutarhanhoitoa ja  vihannestenviljelyä on kehitet
tävä laajasti.

Liikunnan ja  urheilun joukkom ittaista kehitystä 
on kannustettava ja  edistettävä liikunnanharras- 
tuksen m uodostum ista osaksi jokapäiväistä elä
mää.

Ym päristönsuojelutoimintaa on harjoitettava tin
kim ättä ja  käytettävä säästeliäästi luonnonvaroja.
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Tuotanto on siirrettävä pääasiallisesti intensiivi
sen keh ityksen  tielle ja  nopeutettava tällä pohjalla 
taloudellista kasvuvauhtia. Maan kansantulo on 
nostettava lähes kaksinkertaiseksi.

K ansantulon kasvu ja  aineellisen tuotannon alo
jen tuotteiden lisäys on saatava aikaan kokonai
suudessaan  työn tuo ttavuutta kohottamalla. Työn 
tuottavuus on nostettava 2,3-2.5-kertaiseksi. On 
otettava päättäväinen askel, jo tta  saataisiin  toteu
tetuksi ohjelmatavoite ja  saavutettaisiin  m aailm an 
korkein taso  täm än osoittim en kohdalla.

Säästäväisyyttä on johdonm ukaisesti tehostetta
va, sillä se on tuotannon voim aperäistäm isen tä r 
keimpiä tekijöitä. Voimavarojen säästäm isestä  on 
tehtävä kansantalouden kasvavien tarpeiden tyy
dyttäm isen ratkaiseva keino. Polttoaineen, ener
gian, raaka-aineen ja  m ateriaalin tarpeen lisäys on 
tyydytettävä 75-80-prosenttisesti niitä säästäm ällä. 
Kansantulon energiasisältö on saatava sup istu 
m aan ainakin 1,4-kertaisesti ja  metallisisältö lähes 
puolella. Luonnonvaroja ja  aineellisia voimavaroja 
on käytettävä kokonaisvaltaisesti ja  ehkäistävä 
m ahdollisimman tarkoin hävikki ja  tarkoituksetto
m at kulut. Sekundaarisia resursseja  samoin kuin 
sivutuotteita on saatava mahdollisimman paljon 
taloudelliseen kiertoon.

Perussijoitusten tehokkuutta on lisättävä ja  ne 
on keskitettävä ensisijaisille aloille, ennen kaikkea 
perustuotantoyksiköiden uudistam iseen. Olennai
sesti on lisättävä niiden varojen osuutta, jo tka oh
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ja taan  tuotantolaitosten konekannan uusim iseen ja  
saneeraam iseen, sekä supistettava investointien 
korvautumisaikoja.

Perustuotantovarantojen hyväksikäyttöä on pa
rannettava, taa ttava yksiköille ja  laitteille täysi 
kuorm itus ja  parannettava varantojen hyötytehoa.

Tieteellis teknisen ed istyksen  kaikkinainen no
peuttam inen  on taattava, samoin sen  tulosten so
veltam inen kaikkialle tuotantoon ja  hallintoon, pal
velualoille ja  elintapoihin.

Kansantalous on saatava nousem aan tieteen, tek
niikan ja  teknologian uusim pien saavutusten  tasol
le. Sosialismille om inaisia tieteellis-teknisen vallan
kum ouksen toteuttam isen muotoja ja  menetelmiä 
on käytettävä tehokkaam m in hyväksi. Tieteen ja  
tuotannon integraatiota on voimistettava, p aran 
nettava organisaatiota ja  supistettava aikaa, jonka 
kuluessa kansantaloudessa ryhdytään hyödyntä
m ään teknisiä uu tuuksia  ja  tieteellisiä keksintöjä.

Tuotteiden ja  palvelujen taso on saatava kohoa
m aan parhaiden kotim aisten ja  m aailm an saavu
tusten  tasolle.

Maan yhtenäisen kansantalouskom pleksin  dy
naam inen ja  sopusuhtainen kehitys on taattava ja  
saatava sen kaikki portaat tehokkaam paan vuoro
vaikutukseen. Kansantalouden rakenteessa on to
teu tettava edistyksellisiä muutoksia.

Tieteellis-tekniseen edistykseen ja  sosiaalisten 
tehtävien ra tka isuun  vaikuttavia aloja ja  tuotantoja 
on kehitettävä m uita nopeammin.
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Teollisuustuotteiden tuotanto on vähintään kak
sinkertaistettava.

R askasta teollisuutta on ehdottom asti vahvistet
tava, sillä se on m aan talouseläm än perusta, jolla 
luodaan kansantalouden tarvitsem at tuotantoväli
neet.

Konepajateollisuuden kehitystä on m erkittävästi 
nopeutettava. Valm istettujen tuotteiden teknistä 
tasoa on perusteellisesti parannettava. On taattava 
sellaisen uusien polvien tekniikan tuotanto ja  hyö
dyntäminen, jonka avulla voidaan tuottavuus saada 
m oninkertaiseksi, työolosuhteita paran taa  ja  m ate
riaalin ku lu tusta  olennaisesti supistaa. Konepaja
teollisuuden aineellista ja  tieteellis-teknistä perus
taa on lujitettava.

Polttoaine- ja  energiakompleksia on kehitettävä 
tehokkaam min ja  toteutettava Neuvostoliiton ener- 
giaohjelma. Maan polttoaine- ja  energiataseen pa
rantam iseksi on sähköenergian tuotanto ydinvoi
maloissa nostettava ainakin 5 -7 -kertaiseksi ja  kaa- 
suntuotanto  1,6-1,8-kertaiseksi. Uusia uusiutuvia 
energialähteitä ja  toissijaisia energiavaroja tulee 
käyttää laajemm in hyväksi.

K ansantaloudessa on toteutettava kokonaisval
tainen kem iallisten tuotteiden käyttöä lisäävä oh
jelma. M etallurgiassa ja  muilla rakennem ateriaale
ja  tuottavilla aloilla on taattava perusteelliset laa
dulliset muutokset. Valikoimaa on laajennettava ja  
lisättävä taloudellisimpien m etallituotteiden sekä 
periaatteellisesti uusien kemiallisten, rakennus- ja  
muiden edistyksellisten m ateriaalien tuotantoa.
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Neuvostoliiton elintarvikeohjelm assa hahm otel
tua linjaa on johdonm ukaisesti noudatettava ja  
näin tyydytettävä täysin m aan m aataloustuotteiden 
tarve, vahvistettava edelleen m aatalouden aineellis- 
teknistä perustaa  ja  toim eenpantava m aaseudun 
sosiaalinen uudelleenjärjestely. Agroteollisen 
kompleksin aloja on kehitettävä en tistä nopeam 
min ja  sopusuhtaisesti ja  tehostettava kaikkien tä 
hän tarkoitukseen ohjattavien resurssien  lajien 
hyötykerrointa. M aatalous on siirrettävä teolliselle 
pohjalle kokonaisvaltaisen koneistam isen, kem ial
listen lannoitteiden ja  torjunta-aineiden käytön, 
sähköistäm isen, m aanparannuksen  ja  voimaperäi
sen teknologian laajan käytön avulla. Kaikkien vil
jelyskasvien sato isuutta  on m erkittävästi lisättävä, 
taattava m aataloustuotannon vakaus ja  sup iste tta
va mahdollisim m an vähiin sen riippuvuus luonnon- 
ja  sääoloista.

K ulutustavaratuotannon ja  palvelualojen kehittä
m isen kokonaisohjelma on toteutettava. E lintarvik
keisiin kuulum attom ien kulutushyödykkeiden tuo
tanto  on saatava ainakin 1,8-1,9-kertaiseksi ja  pal
velujen tarjon ta väestölle 2,1-2,3-kertaiseksi.

Perusrakennustoim inta on kohotettava uudelle 
laadulliselle tasolle. R akennustuotantoa on p aran 
nettava perusteellisesti, laatua on m erkittävästi ko
hotettava ja  työkustannuksia alennettava, on aktii
visemmin käytettävä edistyksellisiä menetelmiä, 
kehitettävä rakennusorganisaatiota ja  lisättävä 
suunnitte luratkaisujen tehokkuutta. Lähivuosikym
menellä on kohteiden rakennus- ja  saneeraus-
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ajat saatava puolitoista, kaksi kertaa lyhyemmiksi.
Liikennettä sekä sähkö-, öljy- ja  kaasuhuoltoa, 

tietoliikennettä, m ateriaalien ja  teknisen kaluston 
toim ittam isjärjestelm ää ja  m uita tuotannon perus
rakenteen aloja on kehitettävä en tistä nopeamm in 
uudelta tekniseltä pohjalta.

K aikkien liittotasavaltojen sopusointuinen talou
dellinen ja  sosiaalinen keh itys on taattava. Tuo
tantovoimien sijoittelua on parannettava. Tasaval
tojen ja  talousalueiden kehityksen kokonaisvaltai
suu tta  ja  niiden talouden erikoistum ista on tehos
tettava. Niiden osuutta  m aan yhtenäisen kansanta- 
louskompleksin lujittam iseen ja  sosiaalitehtävien 
ratkaisem iseen on lisättävä.

Kaupallis-taloudellisia ja  tieteellis teknisiä  su h 
teita ja  kulttuurivaihtoa ulkom aiden kanssa  on ke 
h itettävä  kaikille edullisella pohjalla. Kansainväli
sen, ensisijaisesti sosialistisen yhteisön maiden  
kanssa  toteutettavan, työnjaon etuja on kä y te ttä 
vä täydellisemm in hyväksi.

Yhteistyötä Sev-maiden ja  muiden sosialististen 
maiden kanssa  on edelleenkin kaikin tavoin kehi
tettävä. Sosialistinen taloudellinen yhdentyminen 
on kohotettava korkeammalle tasolle sekä kehitet
tävä erikoistum ista ja  tuotannollista yhteistoim in
taa  ja  uusia tehokkaita yhteistyön muotoja. Yhdes
sä Sev-maiden kanssa  edellytetään toteutettavaksi 
johdonm ukaisesti vuoteen 2000 ulottuviksi viitoi
tettuja taloudellisen ja  tieteellis-teknisen yhteistyön 
kehitysohjelmia kahden- ja  m onenvälisellä pohjalla.

Taloudellista ja  tieteellis-teknistä yhteistyötä ke
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hitysm aiden kanssa  on laajennettava. Taloudellisia 
yhteyksiä asiasta  kiinnostuneisiin kapitalistisiin 
m aihin on kehitettävä molemmin puolin edullisella 
ja  tasavertaisella pohjalla.

Hallintoa on keh ite ttävä  kokonaisvaltaisesti täy
dellisem m äksi ja  käy te ttävä  paremmin hyväksi so
sialistisen suunnitelm allisen järjestelm än etuja ja  
mahdollisuuksia.

Sosialistisen hallinnon leniniläisiä perusperiaat
teita ja  ennen kaikkea dem okraattista sentralism ia 
on to teutettava ja  kehitettävä johdonm ukaisesti. 
Keskuselinten ponnistukset on keskitettävä valta
kunnallisten sekä alojen ja  alueiden välisten tuo
tanto-ongelmien ratkaisem iseen.

Neuvostoliiton ja  liittotasavaltojen kansantalou
den alojen hallinnon organisatorista rakennetta  on 
kehitettävä täydellisemmäksi.

Suunnitelm ien tieteellistä pohjaa on vahvistetta
va. Valtakunnallisia suunnitelm ia laadittaessa on 
otettava täysipainoisem m in huomioon tieteen ja  
tekniikan kehitystä edistävä kokonaisohjelma ja  
tuotantovoimien sijoittelua koskeva yleissuunni
telma.

Talouden hallintom enetelm ien roolia on lisättävä, 
samoin yhtymien ja  yritysten taloudellista itsenäi
syyttä ja  taloudellista vastuuta. Tulosvastuuperi
aatteen edelleen kehittym inen on taattava, raha- 
luottojen kannustavaa vaikutusta ja  h in tajärjestel
m än vaikutusta tuotantotehoon on lisättävä. Rup
lan vakautta  on lisättävä ja  parannettava rahan 
kiertokulkua m aassa.
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K ansanedustajain neuvostojen, sosialistisen kan
sanvallan keskeisen muodon, asem aa taloudellises
sa ja  sosiaalis-kulttuurisessa rakennustyössä on 
tehostettava. Työtätekevien osallistum ista hallin
toon on laajennettava.

Kun edellä esitetyt tavoitteet saavutetaan, voi
daan neuvostoyhteiskunta kohottaa korkeammalle 
taloudellisen ja  sosiaalisen edistyksen asteelle ja  
Neuvostoliitto astuu  kolmannelle vuosituhannelle 
entistäkin m ahtavam pana ja  kehittyneem pänä val
tiona ja  vaikuttaa saavutuksillaan yhä edistykselli- 
semmin m aailm an kehityksen kulkuun.
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III

NEUVOSTOLIITON 
TALOUDELLISEN JA  
SOSIAALISEN  
KEHITYKSEN 
PÄÄTAVOITTEET 
VUOSINA 1 9 8 6 -1 9 9 0

Edessä olevan viisitoistavuotiskauden strategisten  
tavoitteiden saavuttam isessa on erittäin  tärkeä osa 
12. viisivuotissuunnitelmalla. Siitä on m äärä tulla 
käänteentekevä kaikilla m aan taloudellisen ja  so
siaalisen kehityksen aloilla.

12. viisivuotissuunnitelm an päätavoite on lisätä  
talouselämän kehityksen  vauhtia  ja  tehoa tieteel- 
lis-teknisen ed istyksen  nopeuttamisen, tuotannon  
teknisen uudelleenvarustam isen ja  uudistamisen, 
nykyisen  tuotantopotentiaalin intensiivisen hyväk
sikäytön sekä  hallintojärjestelmän ja  talouskoneis- 
ton täydellistäm isen avulla ja  kohentaa tällä poh
ja lla  edelleen neuvostokansan hyvinvointia.

12. viisivuotiskaudella joudutaan  sam anaikaisesti 
ra tkaisem aan lukuisia tehtäviä, jotka liittyvät ih-
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m isten elinolojen parantam iseen, kansantalouden 
kaikkien alojen dynaam iseen kehittäm iseen ja  
m aan puolustuskyvyn pitäm iseen tarpeellisella ta 
solla.

Lähtökohtana 12. viisivuotiskauden päätehtävä 
on tehtävä seuraavaa:

On lisättävä kansantuloa, joka käytetään kulu
tukseen ja  kasaantum iseen, 19-22 %. K ansantulon 
kasvu on turvattava kokonaan yhteiskunnallisen 
työn tuo ttavuutta  lisäämällä. Yhteiskunnallisen 
tuotteen m ateriaalisisältöä on supistettava 4 -5  % ja  
kansantulon energiasisältöä 7-9%  ja  metallisisäl- 
töä 13-15%.

Teollisuustuotteiden valm istusta on lisättävä
21- 24%, mm. tuotantovälineiden valm istusta (ryh
m ä A) 20-23%  ja  kulutustavaroiden (ryhmä B)
22- 25 %.

Teollisuuden jalostusaloja on kehitettävä m uita 
aloja nopeammin. Näillä aloilla on tuotantoa lisättä
vä 25-28 % poltto- ja  raaka-ainealojen tuotannon 
lisääntyessä 11-13%. Maan kasvava polttoaineen 
ja  energian tarve on tyydytettävä pääasiassa  sääs
täm ällä kaikin tavoin polttoaine- ja  energiavaroja 
sekä kehittäm ällä en tistä  nopeammin ydinvoiman- 
tuotantoa, kaasuteollisuutta ja  hiilen avolouhintaa.

Konepajateollisuuden kehitystä on nopeutettava 
ja  sen teknistä tasoa kohotettava. M etallurgian sa
neeraus- ja  modernisointiohjelma, joka on jo valmii
na, on toteutettava. Kemian ja  sähkön käytön lisää
m istä kansanta loudessa on nopeutettava.

Neuvostoliiton elintarvikeohjelman toteutum inen, 
agroteollisen kompleksin alojen tasapainotettu  ke
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hitys ja  näihin tarkoituksiin varattu jen  resurssien  
käyttötehon huom attava lisäys on taattava.

Perusinvestoinnit on ohjattava ennen kaikkea ny
kyisten tuotantolaitosten saneeraam iseen ja  kone
kannan  uusim iseen. Investointien osuus näihin ta r
koituksiin tuotan torakentam isessa on nostettava 
50 %:iin. On jatkettava johdonm ukaisesti rakennus
tuotannon teollistamista.

Tuotannon perusrakenteen aloja on kehitettävä 
kokonaisvaltaisesti. Kansantalouden ja  väestön 
kuljetuksiin ja  m uihin huollon m uotoihin kohdistu
vat tarpeet on tyydytettävä parem m in.

Tuotannon uoimaperäistämisessä on saa tava  ai
kaan  murros käyttäm ällä laajasti hyväksi tieteen ja  
tekniikan saavutuksia, toteuttam alla edistyksellisiä 
m uutoksia tuotannon rakenteessa ja  organisaatios
sa sekä tehostam alla työ-, teknologista ja  valtiollis
ta  kuria.

Tuotantokoneiston uudistum ista on vauhditetta
va ensisijaisesti korvaam alla en tistä  nopeamm in 
heikkotehoisia koneita uudenaikaisilla ja  huippu- 
tuottoisilla. Perustuotantovarantojen yleisinventaa- 
rio on suoritettava. Niiden aktiivisesta osasta  on 
uusittava runsas kolmannes. V anhentuneen kalus
ton poistoa perustuotantovarannoista on 11. viisi
vuotiskauteen verrattuna lisättävä ainakin kaksin
kertaisesti.

Joka alalla, jokaisessa yhtym ässä ja  yrityksessä 
on laadittava ja  to teutettava kokonaisvaltaiset ko
nekannan  uusimis- ja  tuotannon saneerausohjel
mat, jotka turvaavat tuotannon säännöllisen uudis
tum isen nykytekniikan ja  edistyksellisen teknolo
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gian pohjalta. Tuotannon kehitysvarantojen osuut
ta on lisättävä yhtymien ja  yritysten konekantaa 
uusittaessa  ja  taattava, e ttä  varantojen varoja ohja
taan  ensisijaisesti näihin tarkoituksiin.

Nykyistä tuotanto- ja  tieteellis-teknistä potentiaa
lia on käytettävä intensiivisem m in hyväksi. On tu r
vattava tuotannon kitkaton toiminta. Koneiden ja  
laitteiden käyttöaste on m aksim oitava ja  lisättävä 
olennaisesti vuorotyötä.

Työvoim aresurssien käyttöä on parannettava. 
Yhteiskunnallisen työn tuo ttavuutta  on lisättävä 
koko kansanta loudessa 20-23 %, mm. teollisuudes
sa 23-25 %. Teollisuus- ja  m aataloustuotannon, 
rautatiekuljetusten ja  rakennustöiden m äärän li
säys on saatava aikaan kokonaisuudessaan 
työn tuo ttavuutta  lisäämällä. On taattava, e ttä  työn 
tuottavuus nousee nopeamm in kuin työpalkat.

Ensisijaisen tärkeänä tehtävänä on pidettävä 
tuotteiden ja  palvelujen laadun perusteellista pa
rantam ista, koska se on erittäin  tärkeä talouselä
m ää tehostava tekijä ja  au ttaa  tyydyttäm ään pa
remmin kansantalouden ja  väestön kasvavat ta r 
peet.

Säästäväisyyttä on tehostettava. On pyrittävä 
hellittäm ättä kaikenlaisten resurssien  järkevään ja  
taloudelliseen kulutukseen sekä hävikin supistam i
seen. On siirryttävä mahdollisimman pian resu rs
seja säästäviin ja  jätteettöm iin tuotantom enetel
miin. Sekundaaristen  resurssien  ja  tuotantojättei- 
den käyttöä on parannetava, kehitettävä niiden ja- 
lostusyksiköitä, parannettava sekundaarisen raa
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ka-aineen keruun organisaatiota, mm. väestön kes
kuudessa, ja  vahvistettava hankintaorganisaatioi
den alneellis-teknistä perustaa. Energia- ja  muita 
voimavaroja on arkieläm ässäkin käytettävä talou
dellisesti.

On taattava, e ttä  vuonna 1990 verra ttuna vuo
teen 1985 kansantaloudessa sääste tään  orgaanista 
polttoainetta 200-230 miljoonaa tonnia (75-90 mil
joonan tonnin säästö  saadaan tällöin aikaan kehit
täm ällä ydinvoim antuotantoa ja  hyödyntämällä 
uusiutuvia energialähteitä) ja  valssirautaa 12-14 
miljoonaa tonnia.

Tuotteiden ja  työn om akustannushin taa on teolli
suudessa alennettava 4-5  %, rakennusalalla 2 -3  % 
ja  m aataloudessa (valtiontiloilla) 5 -7  %.

K ansantaloudellisten resurssien  kiertoa on no
peutettava ja  ehkäistävä ylisuurten tavara- ja  m ate
riaalivarastojen m uodostuminen. On kehitettävä ja  
parannettava suoria ja  pitkäaikaisia suhteita tuot
teiden toimittajien ja  kuluttajien välillä sekä m ate
riaalien ja  koneiden tukkukauppaa.

On toteutettava toimenpiteet kansantalouden 
pakkausten tarpeen täydelliseksi tyydyttämiseksi 
ennen kaikkea lisääm ällä m uita nopeamm in talou
dellisten pakkauslajien valm istusta, yhdenm ukais
tam alla ja  standardisoim alla pakkauksia ja  käyttä
mällä n iitä useaan kertaan.

On luotava suotuisam m at edellytykset huippute
hokkaaseen työhön, parannettava työpaikkojen hy
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gieniaa, siisteyttä ja  turvallisuustekniikkaa sekä 
kohotettava tuotantokulttuuria. Työn tieteellistä ja  
kollektiivista organisointia on sovellettava aktiivi
semmin ja  työaika käytettävä järkeväm m in. On 
luotava yhtenäinen valtakunnallinen työpaikkojen 
suunnittelu-, luettelointi-, testaus- ja  järkeistäm is- 
järjestelm ä. Käsin tehtävän ja  raskaan ruumiillisen 
työn osuutta  on johdonm ukaisesti supistettava var
sinkin lastaus- ja  varastotöissä ja  m uissa apu
töissä.

Alojen ja  alueiden erikoistum ista, tuotannollista 
yhteistoim intaa ja  yhdistelyä on kehitettävä laajem
min.

On to teutettava toimenpidekokonaisuus, joka 
täh tää  kansan  aineellisen ja  sivistyksellisen elinta
son ja tku va a n  kohottamiseen. On taattava 
13-15 %:n reaalitulojen nousu henkeä kohden. 
Väestön tavaroiden ja  palvelujen tarve on tyydytet
tävä huom attavasti parem m in ottam alla huomioon 
edistykselliset m uutokset kasvavan maksukykyisen 
kysynnän rakenteessa.

Sosiaalisen perusrakenteen aloja on kehitettävä 
kokonaisvaltaisesti. Asuntotuotantoa on lisättävä 
ja  sen laatua parannettava. Kaupunkien ja  m aaseu
dun asukkaiden on saatava enem m än kaikin m u
kavuuksin varuste ttu ja  asuntoja sekä kunnallisia 
palveluja. M aaseudun sosiaalista uudistam ista on 
nopeutettava.

Hahmotellun sosiaaliohjelman toteuttam isen vält
täm ätön edellytys on, e ttä  jokainen työntekijä lisää 
panostaan  kansantalouden kohottam isessa.
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IV

TIETEELLIS-TEKNISEN 
EDISTYKSEN 
NOPEUTTAMINEN JA  
TIETEEN KEHITTÄMINEN

On taa ttava  ratkaisevan poliittisen ja  taloudellisen  
teh tävän  täyttäm inen eli kaikin tavoin nopeutetta
va tieteellis tekn istä  edistystä. Tieteen ja  tekniikan  
osuutta  on päättäväisesti lisä ttävä  tuotantovoi
mien laadullisessa uudistam isessa  ja  talouselä
m än siirtäm isessä kaikinpuolisen voimaperäistä- 
m isen raiteille sekä  lisättävä yhteiskunnallisen  
tuotannon tehokkuutta . T ieteellis-tekninen keh itys  
on en tistä  voim akkaam m in su unna ttava  ratkaise
m aan sosiaalisia tehtäviä.

Tuotannon teknistä tasoa on perusteellisesti nos
tettava ennen kaikkea järjestäm ällä uudelleen in
vestointi- ja  rakennepolitiikka ja  keskittäm ällä voi
m avarat tieteellis teknisen edistyksen tärkeimmille 
suunnille eli elektroniikan, ydinenergiantuotannon, 
kokonaisvaltaisen autom aation, tuotantoteknolo
gian ja  uusien m ateriaalien jalostuksen  kehittäm i
seen. Työn tuottavuuden kasvusta  on viisivuotis-
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kaudella ainakin kaksi kolm annesta saatava ai
kaan tieteen ja  tekniikan saavutuksia hyväksi käyt
tämällä.

Tuotantoteknologian parantam iseksi on to teutet
tava joukko toimenpiteitä. 12. viisivuotiskaudella 
on laajennettava edistyksellisten perusteknologioi
den soveltam inen 1,5-2-kertaiseksi. K ansantalou
dessa on taattava periaatteellisesti uusien teknolo
gioiden laaja soveltaminen, sellaisten kuin elektro- 
nisäde-, plasma-, impulssi-, biologisten, säteilytys-, 
kalvo-, kem iallisten ym., joiden avulla työn tuo tta
vuus voidaan nostaa m oninkertaiseksi, lisätä voi
mavarojen käytön tehokkuutta ja  vähentää tuo tan
non energia- ja  materiaalisisältöä. Kasvinviljelyssä 
ja  karjataloudessa on siirryttävä teollisiin, voimape
räisiin teknologioihin ja  käytettävä laajalti hyväksi 
bioteknologian ja  geenimanipulaation menetelmiä.

Tuotannon organisatorista ja  teknologista jousta
vuutta on johdonm ukaisesti lisättävä. Automaatti- 
järjestelm iä on käytettävä taloudellisen toim innan 
eri aloilla, varsinkin suunnitte lussa sekä koneiden 
ja  teknologisten prosessien ohjaam isessa. Tuotan
non autom aatiotaso on kohotettava noin kaksinker
taiseksi. On peruste ttava kokonaisvaltaisesti auto
m atisoituja tuotantoja, jo tka voidaan nopeasti ja  ta 
loudellisesti jä rjestää  uudelleen.

Huipputehokkaan uuden polven tekniikan tuo
tantoon on panostettava enem m än ja  nopeammin. 
On siirryttävä valm istam aan teknologisesti varus
tettu ja konejärjestelm iä ja  komplekseja. Tekniikka- 
tuotannon uusim isvauhtia on lisättävä huom atta
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vasti siten, että vuonna 1990 uusien koneiden, lait
teiden ja  kojeiden valm istuksen osuus on ainakin 
13 % koneenrakennusteollisuuden tuotannosta.

Kotitietokoneiden sarjatuotanto on organisoitava. 
On taattava atk-tekniikan tuotannon 2-2,3-ker- 
tainen kasvu ja  parannettava sen käyttöluotetta
vuutta. Nopeasti on laajennettava kaikkien luok
kien nykyaikaisten huipputehokkaiden atk-laittei- 
den käyttöä. On edelleenkin peruste ttava yhteis
käyttöön tarkoitettuja tietokonekeskuksia, yhdenty
neitä tietopankkeja ja  tietojenkäsittely- ja  -välitys- 
verkkoja sekä tehostettava niiden toimintaa.

Uutta kalustoa ja  teknologiaa kehitettäessä on 
täydellisemmin käytettävä hyväksi sellaisten m ate
riaalien mahdollisuuksia, joilla on ennalta anne ttu 
ja  om inaisuuksia, varsinkin rakenteeltaan edistyk
sellisten, m uun m uassa synteettisten, yhdistelmä-, 
superpuhtaiden ja  m uiden materiaalien, jo tka ta 
kaavat kansantaloudessa erinom aisen taloudellisen 
tuloksen.

Korkeimman laatuluokan teollisuustuotteiden 
osuus on nostettava 1,9-2,1-kertaiseksi, kaluston 
toim intavarm uutta ja  -resursseja on parannettava 
ja  saatava pääpiirteissään päätökseen kokonaisval
taisten  laadunvalvontajärjestelm ien käyttöönotto. 
Tuotteiden standardien ja  teknisten  ehtojen tark is
tu sta  on nopeuttava ja  pyrittävä saattam aan  ne 
m aailm an parhaiden saavutusten  tasolle. On pa
rannettava kansantalouden metrologista palvelua. 
Teollisuustuotteiden laadunm äärityksen tasoa on 
kohotettava, jo tta  taattaisiin  tuotteiden laadun ob
jektiivinen arviointi. Tieteen ja  tekniikan lupaavien
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saavutusten  pohjalla on kehitettävä teknologioiden 
tyypittelyä sekä tehostettava koneiden ja  niiden 
osien alakohtaista ja  alojenvälistä yhdenm ukaista
mista.

Työtätekevien teknistä luovuutta on kan n u ste tta 
va. Keksijän-, patentti- ja  lisenssitoim intaa on pa
rannettava. On luotava tarvittavat edellytykset sil
le, e ttä  keksinnöt ja  järkeistysehdotukset saadaan 
nopeasti sovelletuksi kansantalouteen. On kehitet
tävä valtion tieteellis-teknistä inform aatiojärjestel
m ää sekä parannettava tieteen ja  tekniikan saavu
tusten  vaihtoa. On aktivoitava tieteellis-teknisten 
yhdistysten toimintaa.

Tärkein tehtävä on lujittaa tieteen ja  tuotannon 
yhteyttä, luoda sellaisia tieteen, tekniikan ja  tuo
tannon yhdentym isen organisaatiomuotoja, joiden 
avulla voidaan taa ta  tieteellisten ideoiden täsm älli
nen ja  nopea kulku laajaan käytännön sovellutuk
seen heti syntym änsä jälkeen. Tieteellisten organi
saatioiden vastuu ta tutkim usten tasosta  ja  mahdol
lisim m an täydellisestä hyödyntäm isestä on tehos
tettava.

Neuvostoliiton tieteen ja  tekniikan valtionkomite
an osuu tta  ja  vastuu ta tieteellis teknisen edistyk
sen ensisijaisilla suunnilla, laajojen tieteellis
teknisten alojen välisten ongelmien ratkaisem ises
sa, periaatteellisesti uuden kaluston ja  teknologian 
kehittäm isen organisoinnissa ja  alojen tieteellis
teknisen tason valvonnassa on lisättävä. Samoin se 
velvoitetaan pitäm ään huolta siitä, e ttä  tuotanto 
vastaa m aailm an parhaita  saavutuksia ja  että  muo
dostetaan tieteellisten tutkim us- sekä suunnitte-
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Iuorganisaatioiden ja  teknologisten organisaatioi
den verkko.

Neuvostoliiton tiedeakatem ian osuutta tu tk im us
töiden koordinaattorina on lisättävä, sam oin sen 
vastuu ta teoreettisen pohjan luom isesta periaat
teellisesti uudenlaiselle kalustolle ja  teknologialle. 
Ensisijaisen tärkeänä on pidettävä perustieteen ke
hittäm istä, josta  yhteiskunnallisen tuotannon koho
am inen korkeammalle laadulliselle tasolle riippuu. 
Akateem isten instituuttien  toim innassa on tehos
tettava teknistä suuntausta . A lakohtaisten ja  ta sa 
valtojen akatemioiden toim intaa on aktivoitava.

Erikoisalojen tieteiden tasoa ja  tuloksellisuutta 
on olennaisesti kohotettava ja  kehitettävä niitä teh- 
dastasolla. Tieteellis-tuotannollisten yhtymien verk
koa on laajennettava ja  ohjattava ne kehittäm ään 
ja  laajasti soveltam aan uuden polven laitteita ja  
teknologisia komplekseja sekä jatkuvasti p aran ta
m aan tuotantokalustoa ja  -teknologiaa. Tieteellis- 
tuotannollisten ja  tuotantoyhtym ien ja  -yritysten 
yhteyteen on liitettävä alan tieteellisiä tutkimus-, 
suunnittelu- ja  teknologisia organisaatioita ja  säily
tettävä m inisteriöiden ja  virastojen välittöm ässä 
alaisuudessa yleensä vain perusorganisaatiot, joi
den ponnistukset keskittyvät koko alaa koskeviin 
tutkim uksiin. Yritysten suunnittelu-, teknologisten 
ja  m uiden insinööripalvelujen osuu tta  tieteellis-tek- 
nisen edistyksen turvaam isessa sekä tieteen ja  tek
niikan saavutusten  ajallaan tapahtuvassa hyödyn
täm isessä on tehostettava.

On saatava huom attavasti parannetuksi korkea
koulujen tieteellisen potentiaalin hyödyntämistä.
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olennaisesti laajennettava niissä tieteellisten tu tk i
m usten ja  kehittelytöiden m äärää ja  nostettava 
m erkittävästi niiden kansantaloudellista hyötyä.

On laajasti sovellettava tieteellisen toim innan 
uusia edistyksellisiä organisaatiom uotoja, joiden 
avulla voidaan lyhyessä a jassa  ra tka ista  tärkeitä 
alojen välisiä tieteellis-teknisiä ongelmia. Periaat- 
tellisesti uudenlaisen kaluston ja  teknologian kehit
telyä ja  laajam ittaista soveltam ista varten  on pe
ruste ttava alojen välisiä tieteellis-teknisiä komplek
seja ja  keskuksia. Tieteen akateem isen, alakohtai
sen ja  korkeakoulusektorin vuorovaikutusta on pa
rannettava.

Tieteen alalla on talouskoneistoa kehitettävä pyr
kien sitom aan tutkim usyhteisöjen ja  yksittä isten  
tutkijoiden aineellinen kannustam inen  heidän to
delliseen panokseensa tieteellis-teknisten ongel
mien ratkaisem isessa.

Y hteiskuntatieteiden, luonnontieteiden ja  teknis
ten tieteiden ponnistukset on keskitettävä tärkeim 
mille strategisille suunnille, jo tka takaavat talou
dellisen ja  sosiaalisen kehityksen nopeutum isen.

Y hteiskuntatieteiden alalla  on tehostettava sosi
alism in suunnitelm allista ja  kaikinpuolista kehittä
m istä koskevien ongelmien ja  vähittäisen kom m u
nism ia kohti etenem isen tapojen ja  keinojen tu tk i
m usta  sekä kohotettava tieteellisten tu tk im usten 
aatteellis-teoreettista tasoa ja  käytännön m erkitys
tä. Perusteellisem m in on tu tk ittava dialektisen ja  
historiallisen m aterialism in, tieteellisen kom m unis
min ja  kansantaloustieteen ajankohtaisia ongelmia,
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NKP:n johtavan roolin tehostum iseen liittyviä kysy
myksiä sekä kansainvälisen kom m unistisen ja  työ
väenliikkeen ja  kansallisen vapautusliikkeen koke
m usta. Teoreettisten tutkim usten tasoa on nostet
tava sosialistisen talouden, suunnittelun, hallinnon, 
palkkauksen, varainhoidon, hinnanm uodostuksen 
ja  tilastoinnin alalla. Perusteellisem m in on tu tk itta
va poliittisen järjestelm än, sosialistisen dem okra
tian, valtiomuodon ja  sosialistisen itsehallinnon ke
h itystä sekä Neuvostoliiton kansojen ja  kansallis
ten ryhmien jatkuvaa keskinäistä lähentymistä. 
Tieteellis-teknisen edistyksen yhteiskunnallisten ja  
taloudellisten ongelmien tutkim ista on laajennetta
va. Edelleen on tutkittava sosialististen m aiden yh
teisön objektiivisia kehityslakeja ja  kokemusta, 
Sev-maiden taloudellisen yhdentym isen lujittam i
sen keinoja, kapitalism in yleisen kriisin pahene
m ista ja  kansojen rauhan  ja  sosiaalisen edistyksen 
puolesta käym än kam ppailun voimistumista. On 
aktiivisesti paljastettava porvarillinen ja  reform isti
nen ideologia, revisionismi ja  dogmatismi, ilmeni- 
vätpä ne m issä m uodossa tahansa.

Luonnontieteiden ja  teknisten  tieteiden alalla  on 
laajennettava sellaisia tutkim uksia, joiden tuloksil
la voidaan taa ta  perinpohjaiset laadulliset m uutok
set tuotantovoim issa ja  kehittää periaatteellisesti 
uusia tuotteiden, kaluston ja  teknologian lajeja. On 
kehitettävä teoreettista ja  sovellettua m atem atiik
kaa, inform atiikkaa ja  kybernetiikkaa, alkeishiuk
kasfysiikkaa, atomiytimen ja  kiinteän kappaleen fy
siikkaa, mikro- ja  kvanttielektroniikkaa ja  optiik
kaa, radiofysiikkaa, tutkim uksia atomi- ja  termo-
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ydinenergian alalla, sähköenergian m uuttam ista ja  
siirtoa sekä aivan uusien energialähteiden hyödyn
täm istä. On tu tkittava laajemmin m ekaniikan on
gelmia ja  tuo tannon autom atisointiteorian kysy
myksiä. On kehitettävä katalyysin, kemiallisen tek
nologian, bioteknologian sekä uusien rakennem ate
riaalien luom isen tieteellisiä perusteita. On kehitet
tävä fysikaalis-kemiallista biologiaa sekä tieteellis
tä  pohjaa, jolla saadaan  fysiologisesti aktiivisia ai
neita lääketieteen ja  m aataloustuotannon käyttöön. 
On tu tk ittava immunologian, virologian, perinnölli
syystieteen ja  jalostuksen ongelmia sekä yleisem
pien sairauksien  ehkäisymenetelmiä, diagnostiik
kaa ja  hoitoa. On tu tk ittava kokonaisvaltaisesti 
m aankuoren, biosfäärin, m aailm an m erten ja  ilma
kehän rakennetta  ja  evoluutiota sekä avaruutta  ja  
myös m aailm ankaikkeutta.

Tutkija- ja  opettajavoimien koulu tusta ja  am m at
titaitoa on parannettava.

On ryhdyttävä toimiin tieteen aineellisen ja  tek
nisen perustan  turvaam iseksi. Tieteen kokeilu- ja  
tuotantopohjaa on vahvistettava ja  ohjattava sen 
kehittäm iseen ainakin puolet n iistä perusinvestoin
neista, jo ita  m yönnetään tieteellisten kohteiden ra 
kentam iseen. Tieteelliset organisaatiot ja  korkea
koulut on en tis tä  parem m in varuste ttava nykyai
kaisin kojein ja  laittein, automaatiovälinein ja  tieto
konein, m ateriaalein ja  preparaatein, jo tta  ne voisi
vat suorittaa  tieteellisiä tutkim uksia.
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V

RASKAAN TEOLLISUUDEN 
KEHITTÄMINEN

R askaan teollisuuden perustehtäviä ovat kansan
talouden polttoaine- ja  raaka-ainevarojen, konei
den, laitteiden ja  muiden nykyaikaisten  tuotanto
välineiden tarpeen tyydyttäm inen, korkealaatuis
ten hyödykkeiden tuottam inen väestölle entistä  
suurem m assa määrin ja  raskaan teollisuuden alo
jen  työtehon lisääminen.

M ainitut tehtävät lähtökohtana on taattava

-  laaja siirtym inen valm istam aan huipputehokkai
ta tuotteita, jotka teknisiltä ja  taloudellisilta omi
naisuuksiltaan vastaavat m aailm an parhaita  malle
ja  ja  ovat kilpailukykyisiä ulkomaisilla m arkkinoil
la; u u tta  tekniikkaa ja  teknologiaa on otettava käyt
töön paljon nykyistä lyhyem m ässä ajassa;

-  raskaan  teollisuuden rakenteen täydellistyminen, 
alojen välisten ja  alan  sisäisten  suhteiden p aran tu 
minen, konepajateollisuuden, ydinvoimantuotan- 
non, kaasu-, kem ian ja  petrokem ian teollisuuden, 
edistyksellisten rakennem ateriaalien tuotannon en-
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tistä nopeampi kehitys sekä erikoistum isen ja  yh
teistoim innan laajentum inen;
-  tuotannon uudistum inen ennen kaikkea kone
kantaa uusim alla ja  saneeraam alla sekä nostam al
la koneistus- ja  autom aatiotasoa;
-  nosto- ja  kuljetus-, ahtaus- ja  purkaus- sekä va- 
rastotöiden koneistus- ja  autom atisointivälineiden 
tuotannon olennainen lisääminen, jo tta  voitaisiin 
m erkittävästi supistaa käsin tehtävän työn, vain 
vähän am m attitaitoa vaativan ja  raskaan ruumiilli
sen työn osuutta;
-  voimavaroja säästävien kalusto- ja  teknologiala- 
jien hyödyntäminen kaikkialla tuotannossa, raaka- 
aineiden täydellinen hyödyntäminen, luonnonm ate
riaalien laaja korvaam inen tuotannossa synteetti
sillä materiaaleilla, raaka-aineiden ja  m ateriaalien 
hävikin supistum inen sekä sekundaaristen  resu rs
sien käytön parantam inen.

Raskaan teollisuuden alojen tärkeim m ät kehitys
suunnat ovat seuraavat.

K onepajateollisuus
Ensisijaisesti on taattava koneenrakennuksen pe
rusteellinen modernisointi ja  en tistä nopeampi ke
hittäm inen ennen kaikkea työstökoneteollisuudes- 
sa, atk-laitteiden tuotannossa, kojeenrakennukses- 
sa, sähköteknisessä ja  elektroniikkateollisuudessa. 
Näillä aloilla tuotannon tulee kehittyä 1,3-1,6 ker
taa  nopeamm in kuin konepajateollisuuden koko
naisuudessaan.

Koneenrakennusteollisuuden kehittäm iseen oh-
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jättävien perussijoitusten m äärää on olennaisesti 
lisättävä. Perustuotantovarantojen aktiivisesta 
osasta on uusittava vuosittain jopa 10-12 %.

K oneenrakennus- ja  m etallinjalostusteollisuuden 
tuo tantoa on lisättävä 40-45 %.

Uuden kaluston kehittäm is- ja  käynnistysaika on 
saatava supistum aan kolm annekseen tai neljän
nekseen entisestä. Kaikkien ensi kerran  käynnis
tettävien konetyyppien tuottavuuden ja  käyttövar
m uuden tulee olla ainakin 1,5-2 kertaa parempi 
kuin aiem m in valm istettujen vastaavien tuotteiden.

Taloudellisesti perustellussa m äärin on nostetta
va koneiden ja  laitteiden yksikkötehoja ja  alennet
tava tuo tan tokustannuksia  tehoyksikköä kohti.

On otettava laajalti käyttöön joustavia ja  helposti 
m uunneltavia tuotantoja ja  autom aattisesti suunni
teltavia järjestelm iä, autom aattilinjoja, koneita ja  
laitteita jo issa  on sisäänrakennetu t m ikroprosesso
rit. num eerisesti ohjattavia monitoimityöstökoneita, 
robotti-, roottori- sekä roottori- ja  liukuhihnakomp- 
lekseja. On siirryttävä teknologisten järjestelm ien 
ja  konekompleksien kokonaistoimituksiin.

Siperiassa, Kaukoidässä ja  Ääripohjolassa käytet
täviksi tarkoitettu jen  huipputehokkaiden koneiden 
ja  laitteiden valm istusta on lisättävä.

On kehitettävä huoltotuotantoa, taa ttava konei
den ja  laitteiden luotettava toim inta kansantalou
den kaikilla aloilla. Kaikin tavoin on kehitettävä 
m erkkikoijaam ojen toim intaa ja  valm istajatehtaan 
voimin tapahtuvaa m onim utkaisen ja  erityistark- 
kuustekniikan huoltoa m aataloudessa, liikenteessä
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ja  muilla aloilla. Koneiden ja  laitteiden varaosien 
tarpeen tyydyttäminen on varm istettava.

Tuotannon tuote- ja  osakohtaista sekä teknolo
gista erikoistum ista ja  yhteistoim intaa on laajen
nettava yhdistäm ällä tehokkaasti erikoistuneita 
teh ta ita  ja  kokoonpanolaitoksia. Koneiden osat on 
pyrittävä yhdenm ukaistam aan mahdollisimman 
pitkälle. Koneita, laitteita ja  kojeita on ryhdyttävä 
valm istam aan yhdenm ukaistettujen blokki-, mo
duuli- ja  peruskonstruktioiden pohjalla. Monitoimi
koneiden valm istusta on lisättävä.

M ahdollisuuksia konepajateollisuuden tuotannon 
teknisen tason ja  laadun paran tam iseen  on käytet
tävä täydellisemmin hyväksi kehittäm ällä ja  vah
vistam alla edelleen koneenrakennusteollisuuden 
alojen yhdentym istä ja  tuotannollista erikoistum is
ta  ja  yhteistoim intaa Sevin puitteissa.

K oneenrakennusteollisuuden m inisteriössä on 
m erkittävästi lisättävä om aan käyttöön tarkoitettu
jen erikoisten teknologisten laitteiden valm istusta.

Konepajateollisuuden on lisättävä edistyksellis
ten yhdistelm äm ateriaalien -  m atalalejeeratun 
valssiteräksen, erilaisen m uototeräksen, metallijau- 
heiden, yhdistem ateriaalien ja  muovien -  käyttöä. 
12. viisivuotiskaudella on vähennettävä metallien 
käyttöä koneiden ja  laitteiden valm istuksessa 
12-18 % ja  energian käyttöä 7-12 %. Valssiraudan 
kulu tusta  (yhden miljoonan ruplan tavaratuotantoa 
kohden) on supistettava keskim äärin 27-29 %, te
räsputkien 20-22 % ja valssattujen värimetallien 
21-23 %.
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Tuotantoyksiköiden käyttöastetta on lisättävä ja  
kaluston käyttökerroin nostettava vuonna 1990 
l,6 -l,8 :aan , mm. ohjelmoitujen koneiden ja  auto- 
m aattilinjojen kerroin 1.9:ään ja  joustavien tuo tan 
tomoduulien ja  -järjestelmien 2-2,5:een.

Työn tuo ttavuu tta  on lisättävä 39-40 % ja  tuo tan
tokustannuksia alennettava 9-11 %.

Voim akoneenrakennuksessa  on laajennettava 
huipputaloudellisten koneiden valm istusta energia
tuotannon kehityksen nopeuttam iseksi. Valm istet
tavien koneiden rakennetta  on parannettava ja  au- 
tom aatioastetta olennaisesti kohotettava mikropro- 
sessoritekniikan käytön avulla. On organisoitava 
nopeilla reaktoreilla varustettu jen  800 000 kW:n 
energiablokkien tuotannon suunnitte lu  ja  käynnis
tys. On ratkaistava tieteellis-tekniset ongelmat, jo t
ka liittyvät term isillä neutroneilla toimivilla reakto
reilla varuste ttu jen  1 500 000 kW:n energiablok
kien ja  nopeilla reaktoreilla varuste ttu jen  1 600 000 
kW:n energiablokkien rakentam iseen.

On taattava koneiden valm istus lämpöhuoltoon 
tarkoitetuille ydinvoimaloille ja  pienitehoisten ener
gialähteiden valm istus m aan etäisiä alueita varten 
sekä järjeste ttävä yksikköteholtaan 800 000 kW:n 
höyryturbiiniblokkien laitteiden sarjatuotanto. Vii
m eksim ainittuja tarvitaan Kanskin-Atsinskin ja  
muiden polttoaine- ja  energiakompleksien sähkölai
toksissa. On kehitettävä koemalleja ja  organisoita
va yksikköteholtaan 120 000-150 000 kW:n suu
ruisten  kaasuturbiin ien  samoin kuin vesiturbiinien 
tuotanto korkeapaine- ja  pumppuvoimaloiden ta r
peisiin.
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R askaan koneenrakennuksen ja  kuljetusvälinei
den tuotannossa  on lisättävä sellaisten tuotteiden 
valm istusta, jo tka takaavat raskaan  teollisuuden ja  
liikenteen perusalojen konekannan perusteellisen 
uusim isen. Yksittäisten koneiden tuotannosta on 
siirryttävä etupäässä pitkälle autom atisoitujen tek
nologisten linjojen ja  kompleksien tuotantoon. Me
tallurgisten koneiden valm istusta on olennaisesti 
lisättävä. On kehitettävä ja  käynnistettävä sellais
ten aglomerointikoneiden tuotantoa, joiden sint- 
rauspinta on jopa 650 m3, samoin yhdistelmäpuhal- 
luksella toimivien konvertterien ja  huipputehokkai
den teräksen  jatkuvavalukoneiden tuotanto. Vuori- 
teollisuuden koneiden, e tupäässä  hydrauliikkaan 
perustuvien ja  yksikköteholtaan suurten  laitteiden 
valm istuksen lisäys on taattava. On organisoitava 
kaivostoim innan eri aloilla puhdistus- ja  kaivutöis
sä tarvittavien huipputehokkaiden koneistettujen 
kompleksien ja  m oottorilaitteiden, heikosti hapettu
neiden malmien rikastam iseen tarvittavien erikois
koneiden sekä sellaisten kävelevien autom aattisten  
kaivinkoneiden valm istus, joiden kauhan tilavuus 
on jopa 100 m3 ja  varren pituus 125 m. Hiilenlou- 
hinnantarpeisiin  on kehitettävä uusia yksikkötehol
taan  suuria koneita ja  aloitettava niiden tuotanto.

Dieselveturien ja  dieselmoottorien, tavara- ja  m at
kustajavaunujen, m etrovaunujen, nostureiden ja  
kuljetuskaluston sekä radankorjauskauluston tuo
tantoa on lisättävä.

Sähkö tekn isessä  teollisuudessa  on en tis tä  no
peam m in kehitettävä tuo tan toa ja  lisättävä tuottei
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den taloudellisuutta. Olennaisesti on lisättävä sel
laisten turbogeneraattorien tuotantoa, jo tka kuulu
vat yhtenäiseen yhdenm ukaistettuun sarjaan ja  joi
den teho nousee 800 000 kW:iin, samoin kuin ydin
voimaloissa tarvittavien entistä käyttövarmempien 
1 miljoonan kW:n turbogeneraattorien, sähköä 
säästävien valaisimien ja  aina 400 kW-.n tehoon yl
tävien uuden sarjan  vaihtovirtasähköm oottorien 
tuotantoa.

On organisoitava huipputehokkaiden laitteiden 
valm istus 1 500 kilovoltin tasavirtasähkönsiirtolin- 
joja varten samoin kuin sähkökaasueristyksellä va
rustettu jen  jakelulaitteiden ja  huipputehokkaiden 
teräksensulatussähköuunien tuotanto.

Muita nopeamm in on lisättävä autom aattisten  
sähkökäytinten valm istusta. On kehitettävä sähkö- 
moottorien, akkum ulaattoreiden, kontaktittom ien 
suur- ja  pienjännitelaitteiden, puolijohdevoimakojei- 
den ja  -moduulien, kuituoptisten yhteyskaapelien ja  
muiden sähköteknisten tuotteiden pitkälle autom a
tisoitua tuotantoa. On käynnistettävä sellaisten la- 
serteknologisten laitteiden sarjatuotanto, joiden sä- 
teilyteho nousee aina 10 kilowattiin, sam oin jousta
vien tuotantojärjestelm ien kom ponenttien, teolli
suusrobottien, autom aatiovälineiden ja  raskaiden 
m aansiirtoautojen sähkölaitteiden tuotanto. Pieni
kokoisilla suurenergiaisilla akkum ulaattoreilla va
rustettu jen  sähkökuorm aajien tuotantoa on laajen
nettava.

Kemian ja  petrokem ian koneenrakennuksessa  on 
kehitettävä kansantaloudessa käytettävien kemi
kaalien levityskoneiden edistyksellisten tyyppien
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tuotantoa. On lisättävä 1,3-1,5-kertaiseksi kalus
ton ja  tehokkaiden moduuleista koottavien tuotan
tolinjojen valm istusta; m uun m uassa on tuotettava 
enem m än autom aattisia metanolinvalmistuslinjoja, 
joiden teho on 750 000 tonnia vuodessa, samoin 
karbam idin, etyleenin ja  propyleenin, synteettisen 
kautsun, valkuais- ja  vitamiinitiivisteiden auto
m aattisia tuotantolinjoja, joiden raaka-aineena on 
m aakaasu. Korkealaatuisten öljyn ja  m aakaasun 
pum ppu- ja  porauslaitteiden, geologisissa tu tk i
m uksissa ja  m aanparannuksessa tarvittavien lait
teiden, puukem ien ja  muiden laitteiden sekä niiden 
varaosien valm istusta on laajennettava. On tuotet
tava kaasun- ja  öljynjalostuskalustoa ja  porauska
lustoa esiintymille, jo issa on korkea aggressiivisten 
kom ponenttien pitoisuus.

Edistyksellisten reaktori-, lämmön- ja  m assan- 
vaihto-, jäädytys-, tyhjö- ja  pakastuslaitteiden val
m istusta  on lisättävä uusien tuotantom enetelm ien 
pohjalta.

Työstökone- ja  työkaluteollisuudessa  on nopeu
tettava edistyksellisten koneiden valm istusta, sillä 
n iitä  tarv itaan  koneenrakennusteollisuuden kone
k an taa  uusittaessa. Valmistettavien koneiden ra
kennetta  on parannettava ja  m erkittävästi lisättävä 
uudentyyppisten tehokkaiden paja-, puristin-, me- 
tallintyöstö-, valimo- ja  puunjalostuskoneiden val
m istusta  ja  nostettava niiden tuottavuus 1,5-1,6- 
kertaiseksi.

E nnen kaikkea on lisättävä num eerisesti ohjatta
vien metallintyöstökoneiden, työstökeskustyyppis-
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ten tehdaskoneiden, raskaiden ja  uniikkien työstö
koneiden ja  puristim ien sekä koneenrakennusteol- 
lisuudessa tarvittavien m assatuotteiden kokoamis- 
vaiheiden automaatiolaitteiden, roottori-, roottori- 
liukuhihna- ja  muiden automaattilinjojen valmis
tu sta  konepaja- ja  metalliteollisuuden tarpeisiin. 
Olennaisesti tulee laajentaa tarkkuus- ja  huippu- 
tarkkuuskoneiden valm istusta.

Automatisoitujen ja  teollisuusrobotilla varuste t
tujen kompleksien ja  linjojen sekä joustavien me- 
tallinjalostuksen tuotantojärjestelm ien tuotantoa 
on lisättävä, m uun m uassa m uottitaontaa varten ja 
osien valm istam iseksi m etallijauheista, muoveista 
ja  m uista m ateriaaleista sekä edistyksellisten työ
kalujen, teknisten varusteiden ja  valvonnan auto
m atisoinnissa käytettävien uudenaikaisten m it
tausvälineiden valmistamiseksi.

Erikoistunutta työkalutuotantoa on kehitettävä ja  
kohotettava kolmin- tai nelinkertaiseksi sellaisten 
huipputehokkaiden leikkaavien työkalujen tuo tan
to, jo issa käytetään kovista lejeeringeistä ja  kera- 
m etallista valm istettuja uudelleenhiom ista vaati
m attom ia levyjä sekä kulu tusta  kestäviä m oniker
roksisia päällysteitä. Lujittavaa teknologiaa tulee 
käyttää laajemmin hyväksi.

K ojeenrakennusteollisuudessa  on nopeutettava 
elektroniikkapohjaisten huippuvarm ojen teollisten 
autom aattijärjestelm ien valm istusta. Niitä tarvi
taan  ennen kaikkea ohjaam aan teknologisia pro
sesseja. Insinöörityön autom aatiovälineiden valmis
tu sta  on kehitettävä nopeammin, samoin huippute
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hokkaiden pienten atk-laitteiden, kotitietokoneiden, 
monitoimikoneiden ja  m uuntuvien tuotantom oduu
lien num eeristen ohjausjärjestelm ien ja  erilaisissa 
koneissa ja  laitte issa tarvittavien ohjelmoitujen ko- 
m entokojeiden tuotantoa.

Atk-laitteiden ja  autom atisoitujen ohjausjärjestel
mien ohjelmointivälineiden tuo tan toa on lisättävä.

On taa ttava  koneiden ja  laitteiden tekniseen 
diagnostisointiin tarvittavien autom atiolaitteiden, 
a inetta  rikkom attom ien koestusvälineiden ja  sel
laisten uusien kojeiden sarja tuo tannon kehittä
m inen ja  käynnistäm inen, joilla valvotaan teolli
suus- ja  m aataloustuotteiden laatua  ja  ym päristön 
tilaa. Polttoaine- ja  energiavarojen ja  veden kulutuk
sen valvonta- ja  säätelylaitteiden valm istusta on 
lisättävä.

Erityistä huom iota on kiinnitettävä tieteellisissä 
tu tk im uksissa käytettävien kojeiden tuotantoon 
sekä tutkimus-, projekti-, suunnittelu- ja  teknologis
ten organisaatioiden varustam iseen nykyaikaisilla 
kojeilla ja  automaatiovälineillä.

M erkittävästi laajemm in on kojeissa ja  automaa- 
tiovälineissä käytettävä en tistä  luotettavam pia ja  
nopeasti toimivia elementtejä, erikoissuuria integ- 
raalikaavoja sekä laser- ja  kuituoptista tekniikkaa.

Autoteollisuudessa  on taattava sellaisten autojen 
en tistä suurem pi ja  rakenteeltaan parem pi tuo tan
to, jotka täydellisemmin vastaavat kansantalouden 
tarpeita ja  polttoaineen säästäm istavoitetta. Sel
laisten dieselkuorm a-autojen ja  rekka-autojen tuo
tantoa on lisättävä 40-45 %, jo tka kuluttavat 25-
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30%  vähemm än polttoainetta kuin bensiinillä toi
mivat autot. On ryhdyttävä valm istam aan entistä 
tilavampia ja  mukavam pia dieselbusseja. E ntistä 
enem m än on tuotettava järe itä  m aansiirtoautoja, 
mm. 110 ja  180 tonnin vetoisia, tavallista suurem 
pia puutavarankuljetusautoja sekä pieniä kuorma- 
autoja ja  trukkeja. On nopeutettava siirtym istä die
selmoottorilla varustettu jen  ja  taloudellisten etuve
toisten henkilöautomallien tuotantoon. Tiivistetyllä 
tai nesteytetyllä kaasulla toimivien autojen tuo tan
toa on m erkittävästi laajennettava. Rakennustöihin 
tarkoitettujen erikoisautojen sarjatuotanto  on aloi
tettava.

E ntistä  enem m än on valm istettava erikoisautoja 
ja  rekkoja erilaisten m aataloustuotteiden kuljetuk
seen, peltotöihin ja  muihin m aatalouden tarpeisiin.

Autojen polttoaineenkulutusta on alennettava ke
hittäm ällä moottoreiden rakennetta, käyttäm ällä 
elektronilaitteita ja  parantam alla niiden aerodynaa
misia om inaisuuksia. Metallin käyttöä autoissa on 
vähennettävä 15-25%, työresursseja lisättävä ja  
vähennettävä autojen teknisen huollon vaatim aa 
työmäärää.

Traktorien ja  m aatalouskoneiden tuotannossa  
sekä  karjanhoidon ja  rehuntuotannon tarvitsemien  
koneiden rakentam isessa  on toteutettava laajam it
tainen tekninen uudelleenjärjestely, jonka ansiosta 
voidaan täydellisemmin tyydyttää m aatalouden 
huipputehokkaan kaluston tarve eri maatalousvyö- 
hykkeiden erityispiirteet huomioiden.

Koneiden ja  työvälineiden tuotannon kasvu ja  
tuotantorakenteen parantam inen on taattava vuo

48



siksi 1986-1990 vahvistetun m aataloustöiden ko
neistam iseen tarvittavien konejärjestelmien nim ik
keistön mukaisesti; niiden tuottavuus on saatava 
nousem aan 1,5-1,8-kertaiseksi. Traktorien ja  leik
kuupuim ureiden poltto- ja  voiteluainekulutusta on 
supistettava 10-12 % ja  tuotteisiin käytettävän me
tallin m äärää 10-15 %.

On jä ljeste ttävä telaketjuilla kulkevien kyntö- 
traktorien, pyörillä vanhettu jen  yleiskyntötrakto- 
rien ja  raskaiden teollisuustraktorien uusien mal
lien valm istus. Voimakkaitten traktorien lisälaittei
den valkoima on kolm inkertaistettava. On kehitel
tävä ja  valm istettava tehokkaita monitoimikoneita 
vilja-, peruna- ja  vihannessadon korjaam iseen sekä 
laitteistoja viljan kaksivaiheista korjuuta ja  jau h a
tu s ta  varten  sam oin kuin puuvillankorjuukoneita. 
On organisoitava leveiden autom aattisten  Step- 
leikkuukoneiden tuotanto. Siirtolapuutarhoissa, yh- 
teisvihannesm ailla ja  henkilökohtaisissa aputalouk- 
sissa käytettävien luotettavien, taloudellisten ja  
pienikokoisten traktorien, vetokoneiden ja  niiden li
sälaitteiden sekä m uiden konstruktioltaan paran 
nettujen koneiden tuotantoa on m erkittävästi laa
jennettava.

On ryhdyttävä valm istam aan huipputehokkaita 
kone- ja  laitekomplekseja, joita voidaan käyttää 
m aaperää säästäviä maanviljelysmenetelmiä sovel
lettaessa, viljelykasvien teollisessa ja  voimaperäi
sessä tuo tannossa sekä m aanparannus-, m etsän- 
hakkuu- ja  m uissa töissä. On lisättävä lannoittei
den ja  kasvinsuojeluaineiden valm istus- ja  levitys- 
koneita.

4 49



Karjatalouden ja  rehuntuotannon perus- ja  apu
töiden koneistam iseksi on siirryttävä valm ista
m aan korkealaatuisia ja  taloudellisia koneita ja  
laitteita, jotka m uodostavat yhtenäisiä teknologisia 
komplekseja. Pientilojen kone- ja  työvälinekannan 
uusim isessa tarvittavien laitteiden tuotantoa on 
laajennettava; on suunniteltava ja  organisoitava 
sellaisten koneiden ja  laitteiden rakenne ja  tuotan
to, joilla voidaan säilöä rehua ja  käsitellä olkia, sa
moin karja-ja siipikarjafarm ien jätteiden  käsittelys
sä käytettävien bioenergeettisten laitteiden tuotanto.

Karjatalouden ja  rehuntuotannon koneiden ja  
laitteiden tuo ttavuu tta  ja  käyttöaikaa on lisättävä.

R akennus- ja  tienrakennusteollisuudelle sekä  
kunnallistaloudelle koneita  va lm istavassa teolli
suudessa  huomio on keskitettävä ensisijaisesti sel
laisten koneiden, koneistojen, työkalujen ja  muiden 
tuotteiden valm istukseen, joilla voidaan huom atta
vasti kohottaa rakennustuotannon tasoa ja  supis
taa  jyrkästi käsin tehtävän työn osuutta. On taa tta 
va sellaisten konekokonaisuuksien, koneellistamis- 
välineiden ja  työkalujen tuotantoa, joita tarvitaan 
rakennusprosessien kokonaisvaltaiseen koneellis
tam iseen. On perustettava tuotanto-osastoja val
m istam aan erityisiä m onikäyttöisiä konealustoja ja  
organisoitava niiden pohjalla liikkuvien koneiden ja  
-koneistojen laajan valikoiman valm istus. Entistä 
nopeammin on kehitettävä 10 tonnin ja  järeäm pien 
torninostureiden, suurkauhaisten  autom aattisten 
raappauskoneiden, huipputuottoisten yksikauhais- 
ten kum ipyöräisten trukkien, puskutraktorien, tä- 
ryjyrien ja  muiden tehokkaiden rakennustöiden ko-
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neistusvälineiden tuotantoa ja  taattava sellaisten 
koneiden valm istus, joita voidaan käyttää raken
nus- ja  asennustöihin tuotantolaitoksen toimiessakin.

A utom aattisten paikallaan toimivien ja  siirre ttä
vien betonimyllyjen, suurten  elem enttien asentam i
seen tarvittavien nostolaitteiden ja  rakennusaine
teollisuuden autom aattilinjojen valm istusta on li
sättävä. E ntistä täydellisem pää ja  taloudellisempaa 
maankaivu- ja  m aanparannuskalustoa on saatava 
sarjatuotantoon, sam oin pieniä koneita, joihin voi
daan asen taa  valikoima erilaisia lisälaitteita. Met- 
sänhakkuissa tarvittavien huipputehokkaiden 
kompleksien valikoimaa on laajennettava ja  valmis
tu sta  lisättävä. T ienrakennustöissä ja  kunnallista
loudessa tarvittavan uuden kaluston tuotantoa on 
laajennettava.

Kevyen ja  elintarviketeollisuuden koneita valmis
tavassa  teollisuudessa  on ryhdyttävä töihin sellais
ten konekokonaisuuksien ja  -järjestelmien suunn it
telemiseksi ja  valm istam iseksi, jo tka m ahdollista
vat siirtym isen täyskoneistukseen ja  -automaatioon 
kevyen ja  elintarviketeollisuuden tuotteiden valmis
tuksessa. Huipputehokkaiden, täysautom aattisin  
laittein ja  m ikroprosessorein varustettujen konei
den ja  laitteiden tuotantoa on laajennettava. Jau h e 
m aisten elintarvikkeiden autom aattisten pakkaus- 
linjojen tuotanto on nostettava noin kuusinkertai
seksi. Suunnittelu- ja  tuotantoperustaa on vahvis
tettava.

Myymälöiden, ravitsem usliikkeiden ym. palvelu
alojen kaluston tuo tantoa on olennaisesti laajen
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nettava. On tu rvattava elektronisen valoladontalait- 
teiston, au tom aattisten  huipputehokkaiden offset- 
painokoneiden ja  painotuotteiden valm istuksessa 
tarvittavien autom aattilinjojen en tis tä  laajempi val
m istus.

R akennem ateriaalien ja  
kem iallisten  tuotteiden  tuotanto

R akennem ateriaalien rakennetta ja  laatua on pa
rannettava lähtökohtana uuden edistyksellisen tek
niikan luominen ja  voimavaroja säästävän  suun
tauksen toteuttam inen talouseläm ää kehitettäessä. 
Taloudellisten m etallituotelaatujen sekä synteettis
ten ja  muiden edistyksellisten m ateriaalien tuo tan
toa on kehitettävä en tistä nopeammin. R akennem a
teriaalien valikoimaa on laajennettava, teknisiä ja  
taloudellisia om inaisuuksia parannettava sekä kes
tävyys- ja  ruostelujuusvaatim uksia korotettava.

R autam etallurgiassa  on valmiin valssiraudan 
tuotannon oltava 116-119 miljoonaa tonnia vuonna 
1990. Kuitenkaan takkiraudan tuotanto ei saa kas
vaa ja  koksinkulutuksen tulee päinvastoin olennai
sesti laskea. M etallituotteiden rakennetta  on paran 
nettava. Tulee tuo ttaa  vähintään 50 miljoonaa ton
nia valssattua rautalevyä sekä 20-21 miljoonaa ton
nia m atalalejeerinkistä ja  15-16 miljoonaa tonnia 
lujitekäsiteltyä valssiterästä. Jo  tehtaalla korroosion- 
ehkäisypäällysteellä varustettu jen  öljy-, m aakaa
su- ja  m uiden putkien valikoimaa ja  alan muiden 
m etallituotteiden tuotantoa on laajennettava. Aina
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kin 500 u u tta  valssiprofiilia on otettava tuotantoon.
Tuotannon konekannan uusim ista on nopeutetta

va. Konvertteri- ja  sähköteräksen su latus on saa ta
va nousem aan 1,3-1,4-kertaiseksi, teräksen ja tk u 
vavalu ainakin kaksinkertaiseksi ja  metallijauhei- 
den tuo tan to  yli kolm inkertaiseksi. Raudan ja  peri
aatteellisesti uusien m etallim ateriaalien suoraval- 
m istusm enetelm ien hyödyntäm iseksi teollisesti on 
työskenneltävä en tis tä  laajemmin.

Työn tuo ttavuu tta  on lisättävä 13-15 % ja  tuotan
tokustannuksia alennettava 2-3  %.

Värimetallurglassa  on m uita nopeamm in kehitet
tävä m alm iperustaa, alumiinin, wolframimolybdee- 
nin, kullan, tim anttien, harvinaisten  metallien, ti
nan ja  m etallijauheiden tuotantoa. Ainakin 300 
uu tta  tuotelajia on otettava tuotantoon.

On käytettävä kokonaisvaltaisem m in malmiraa- 
ka-ainetta. Vuonna 1990 on kohotettava vähintään 
1,9 miljoonaan tonniin värimetalliromusta, jäteväri- 
m etallista ja  aikaisemm in käyttäm ättä jääneestä  
vaikeasti jalostettavasta  raaka-aineesta saatavien 
värim etallien tuotanto.

Su latusta  nestealtaassa on lisättävä 2,5-3-ker- 
taisesti. ja  35 % kuparista, lyijystä ja  nikkelistä on 
tuotettava voimavaroja säästävillä autogeeniproses- 
seilla. Polttoaineen ja  energiavarojen kulutusnor- 
m eja on alennettava ja  sääste ttävä ainakin kolme 
miljardia kilovvattituntia sähköenergiaa viisivuotis
kauden aikana.

Työn tuo ttavuutta  on lisättävä 6 -7  %.
Kemian ja  petrokemian teollisuudessa  on tuo tan

toa lisättävä 30-32 %, valikoimaa on laajennettava
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ja  laatua parannettava. Vuonna 1990 m ineraalilan- 
noitteiden tuotannon tulee olla 41-43 miljoonaa 
tonnia, kavinsuojelukemikaalien 440 000-480 000 
tonnia, keinohartsin  ja  muovien 6,8-7,1 miljoonaa 
tonnia, kem iallisten kuitujen ja  lankojen 1,85 mil
joonaa tonnia ja  synteettisen kau tsun  2,7-2,9 mil
joonaa tonnia.

Nykyaikaisten rakennusm uovien ja  muiden poly
m eerim ateriaalien tuotannon nopeutettu kehitys on 
turvattava sekä lisättävä pienissä erissä valm istet
tavien tuotteiden valm istusta ja  laajennettava vali
koimaa; täm ä koskee ennen kaikkea orgaanisen 
hienosynteesin tuotteita samoin kuin teknisiin ta r
koituksiin käytettävien kasviöljyjen ja  elintarvikkei
den korvikeaineita. Huippulujien ja  korkeamoduu- 
listen kem iallisten kuitujen ja  lankojen uusien la
jien tuontanto on suunniteltava ja  käynnistettävä.

Teräsvyörenkaiden, uudenm allisten suurten  ja  
erikoissuurten autonrenkaiden, palam attom asta 
m ateraalista valm istetun superlujan kuljetushih- 
nan  ja  m uiden kum iteknisten tuotteiden valm istus
ta  on laajennettava. M onikertakäyttöisen polymee- 
ripakkausm ateriaalin  tuotanto on nostettava noin 
kolm inkertaiseksi.

Työn tuo ttavuu tta  on lisättävä 29-31 % ja  tuo tan
tokustannuksia supistettava 7-9 %.

Metsä-, paperi-, selluloosateollisuudessa ja  m e
kaan isessa  puunjalostuksessa  on taattava raaka- 
puuvarojen en tis tä  parem pi hyödyntäm inen ennen 
kaikkea tehostam alla raakapuun kokonaisvaltaista 
ja lo stusta  ja  perustam alla tuotantolaitoksia met-
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sän istu tusta , m etsänhakkuita ja  puutavaran jalos
tu sta  varten.

Muita nopeammin on kehitettävä raakapuun ke
miallista ja  kem iallis-m ekaanista jalostusta, varsin
kin hankinta-alueilla. Selluloosan tuontantoa on li
sättävä 19-22%, paperin 17-20%, kuitulevyn 
20-23 % sekä kartongin ja  lastulevyn noin 30 %. 
Lehtipuuta on vuonna 1990 jalostettava 65-70 mil
joonaa kuutiom etriä ja  jä tepuu ta  käytettävä 70-75 
miljoonaan kuutiometriä.

On kohotettava huonekalujen tuotantoa 33-35 
prosenttia ja  parannettava laatua ja  valikoimaa. On 
laajenettava huom attavasti paperituotteiden ja  ta 
pettien sekä pakkauspaperin ja  -pahvin tuotantoa. 
On turvattava pahvipakkausten tuotannon kasvu 
lähes 1,7-kertaiseksi.

Työn tuo ttavuutta on nostettava 14-16 % ja  tuo
tantokustannuksia alennettava 2-3  %.

Rakennusaineteollisuudessa  on nostettava vuon
na 1990 sem entin tuotantoa 140-142 miljoonaan 
tonniin ja  parannettava sen laatua. Tehokkaiden 
rakennusm ateriaalien tuotantoa on laajennettava. 
Kaivostoiminnan sivutuotteina syntyviä m ateriaale
ja, sekundaarista raaka-ainetta, kuonaa ja  m uita 
tuotantojätteitä on laajemmin hyödynnettävä ra- 
kennusainetuotannossa. On johdonm ukaisesti siir
ryttävä toim ittam aan mahdollisimman rakennus- 
valmiita tuotteita. Väestön tarvitsem ien korkealaa
tuisten tuotteiden, m uun m uassa paikallisten ra 
kennusm ateriaalien, valikoimaa on laajenettava ja  
toim itusten m äärää lisättävä.
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Työn tuo ttavuu tta  on parannettava 16-18%  ja  
tuo tan tokustannuksia  alennettava 4 -5  %.

Polttoaine- ja  energiatalous

Polttoaine- ja  voimatalouden alojen kehittäm isessä 
on huolehdittava siitä, e ttä  m aan kaikenlaisen polt
toaineen ja  energian tarve on vakaasti tyydytettävä 
lisääm ällä niiden hank in taa ja  tuotantoa sam alla 
kun kaikilla kansantalouden aloilla harjoitetaan 
m äärätieto ista energiansäästöpolitiikkaa.

Sähköntuotannossa  on vuonna 1990 tuotettava 
sähköenergiaa 1 840-1 880 m iljardia kilowattitun
tia, jo sta  ydinvoimaloissa 390 miljardia kilovvatti- 
tuntia. M asutin käyttöä polttoaineena, varsinkin 
lämpövoimaloissa, on olennaisesti supistettava.

Energiayksiköiden rakenteen jatkuva paran tam i
nen on taattava. Maan Euroopan-puoleisessa osas
sa ja  Uralilla on rakennettava suuria ydinvoimaloi
ta  ja  m aan  itäalueilla 4 -6  miljoonan kilowatin te
hoisia kondensaatiolämpövoimaloita sekä vesivoi
maloita. Nopeilla reaktoreilla varuste ttu jen  ydinvoi
maloiden rakentam ista on nopeutettava samoin 
kuin joustavien energiayksiköiden. V anhentunutta 
kapasiteettia  on purettava 15 miljoonan kW:n edes
tä  ja  m odernisoitava kapasiteettia  yli 25 miljoonan 
kW:n edestä.

Lämpöhuoltoa on jatkuvasti keskitettävä raken
tam alla p ääasiassa  orgaanisella ja  ydinpolttoaineel
la toimivia tehokkaita lämmitysvoimaloita, ydinvoi
m aloita läm m önjakeluun ja  suuria  kattilalaitoksia.
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Maan yhtenäisen energiajärjestelm än kehittäm is
tä  on jatkettava ja  rakennettava järjestelm ien yh
teisiä 500, 750 ja  1 150 kilovoltin vaihtovirtalinjoja 
ja  1 500 kilovoltin tasavirtalinjoja sekä jakeluverk
koja.

Työn tuo ttavuutta on nostettava 21-23 % ja  alen
nettava sähkön ja  läm pöenergian tuotan tokustan
nuksia 4-5 %.

Öljyteollisuudessa  on vuonna 1990 tuotettava 
625-640 miljoonaa tonnia öljyä ja  kaasukonden- 
saattia. Öljyteollisuuden kehittäm istä on jatkettava 
Länsi-Siperiassa, K azahstanin neuvostotasavallas
sa  ja  m aan Euroopan-puoleisen osan pohjoisilla 
alueilla. Kaspian rannikon tasangon syvällä sijait
sevia öljyesiintymiä on ryhdyttävä teollisesti hyö
dyntäm ään. M annerjalustan öljy- ja  kaasuesiinty
mien hyödyntäm istä ja  siihen tarvittavan tuontan- 
to- ja  teknisen perustan  m uodostam ista on nopeu
tettava.

Öljynporauksen tehokkuutta on lisättävä sovelta
malla esiintymien järkiperäisiä käsittelyjärjestel
miä, parantam alla poraustöiden teknologiaa ja  tek
nisiä varusteita, käyttäm ällä laajasti nykyaikaisia 
kerrostum ien hyötytehon lisääm ism enetelm iä ja  so
veltamalla edistyksellisiä teknologisia prosesseja. 
Porausaukkojen toim innan vaatim ien korjausten 
välinen aika on pitennettävä 1,4-1,8-kertaiseksi.

S ivutuotteena saatavan öljykaasun käytön on 
vuonna 1990 oltava ainakin 90 %.

Öljynjalostusteollisuudessa  on taattava öljynja- 
lostuksen jatkuva tehostum inen ja  lisättävä olen-
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naisestl moottoripolttoaineiden sekä kemian, petro
kem ian ja  mikrobiologisen teollisuuden raaka-ai
neen tuotantoa. Voiteluöljyjen tuotantoa on laajen
nettava ja  laatua parannettava. K uljetuskustannus
ten  supistam iseksi on ja tkettava työtä öljytuottei
den tuotannon sijoittam iseksi järkiperäisesti.

Työn tuo ttavuutta on parannettava 9-11% .
K aasuteollisuudessa  on kaasun  tuotannon oltava 

835-850 miljardia kuutiom etriä vuonna 1990. Jam - 
burgin, K aratsaganakin, A strahanin ja  m uiden kaa- 
sukondensaattiesiintym ien ottam ista käyttöön on 
nopeutettava ja  kohotettava kaasulauhteen erotus- 
astetta. On toteutettava työt, jo tka liittyvät kaasun- 
tuotannon organisointiin Jam alin  niemimaalla. On 
aloitettava esiintymien teollinen hyödyntäminen 
Kaspian rannikon tasangolla ja  luotava sen pohjal
le laajam ittainen kaasukem iallinen tuotanto. On 
laajalti käytettävä autom atisoituja blokeista kootta
via laitteita, m uun m uassa yksikköteholtaan suu
ria, kaasun ja  kaasulauhteen kokonaisvaltaista esi
käsittelyä varten. On laajennettava m aanalaista 
kaasuvarastoverkkoa.

Työn tuottavuus on nostettava vähintään 
1,4-kertaiseksi.

Hiiliteollisuudessa  on vuonna 1990 louhittava ki
vihiiltä 780-800 miljoonaa tonnia. Tuotannon li
säys on kokonaisuudessaan saatava työn tuo tta
vuutta lisäämällä.

Kuznetskin, Ekibastuzin, Kanskin-Atsinskin ja  
muiden Itä-Siperian ja  Kaukoidän hiilialueiden ke
hitystä on nopeutettava.

58



Donbassissa toimivien tuotantolaitosten teknistä 
uudelleenvarustam ista ja  saneerausta  on ja tk e tta 
va.

Hiilen laatua on parannettava ja  sen rikastus- 
m ääriä lisättävä. Koksaukseen käytettävän hiiliri- 
kasteen tuotantoa on laajennettava, samoin sellai
sen laatuhiilen ja  hiilibrikettien, joita käytetään 
koti- ja  kunnallistalouden tarpeisiin sekä korvaa
m aan koksia.

On kehitettävä nopeasti kivihiilen avolouhintaa ja  
nostettava sen osuus louhinnasta ainakin 46%:iin. 
Roottorikaivinkoneiden käyttöä on m erkittävästi 
laajennettava. Huom attavasti enem m än on turvau
duttava esiintymien hyödyntäm iseen itse paikalla, 
hiilen varastointiin kasoiksi sekä hihna- ja  jakso t
taiseen hihnakuljetusm enetelm ään kaivostöissä. 
Hydraulista hiilenkaivua on kehitettävä. Kaivoksis
sa ja  rikastam oissa on käytettävä laajemmin auto- 
m aattikalustoa. Kokonaan koneistetuista puhdis- 
tuslouhoksista saatavan hiilen osuus on nostettava 
78-80 %:iin ja  kaivoskonein tapahtuvasta  m aanalai
sesta  louhinnasta saatavan 48-50 %:iin.

Kivennäis- ja  raaka-ainevarat

Maan kivennäis- ja  raaka-aineperustan jatkuva 
vahvistum inen ja  laajenem inen on turvattava sekä 
valm istauduttava hyödyntäm ään hyötykaivannais- 
ten tu tk ittu ja  esiintymiä nykyistä tehokkaam m in ja  
laadukkaammin.

Öljyn ja  m aakaasun geologisia etsintöjä on no
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peutettava Länsi- ja  Itä-Siperian alueella, Kaspian 
rannikon alangolla, Neuvostoliiton Euroopan-puo- 
leisessa pohjoisosassa, Keski-Aasiassa ja  Kauko
idässä, samoin erityisesti avolouhosmenetelmällä 
hyödynnettävien koksi- ja  energiahiiliesiintymien 
etsintöjä.

Nykyisten vuoriteollisuusyritysten raaka-ainepe- 
ru staa  on laajennettava. E rityistä huom iota on 
kiinnitettävä rauta- ja  värim etallurgiassa tarv itta
vien korkealaatuisten m alm iesiintymien ja  kiven- 
näislannoitetuotannon raaka-aine-esiintym ien et
sintöihin ja  tutkim uksiin sekä tu tk ittu jen  pohjave
sivarojen lisääm iseen.

Hyötykaivannaisten edistyksellisten etsintä- ja  
tutkim usm enetelm ien käyttöönottoa on nopeutetta
va. Hyötykaivannaisesiintymien ennusteiden sekä 
geologisten ja  taloudellisten arviointien tieteellistä 
tasoa on nostettava. Laajemmin ja  tehokkaam min 
on käytettävä hyväksi geofysikaalisia ja  geokemial- 
lisia tutkim usm enetelm iä sekä m aanpinnan ja  
-uum enten ilma- ja  avaruuskuvausta.

Geologisen tutkim uspalvelun teknisen kaluston 
suunnitelm allinen uusim inen on taattava samoin 
kuin erikoistuneiden pitkälle koneistettujen ja  
autom atisoitujen etsintä- ja  tutkim usvälineiden 
suunnitte lu  ja  käyttöönotto, m uun m uassa sellais
ten, joilla voidaan tu tk ia  ja  teollisesti hyödyntää 
m annerjalustan  ja  m erenpohjan luonnonvaroja. 
Geologiset tutkim usorganisaatiot on en tistä  parem 
min varustettava nykyaikaisilla kulkuneuvoilla.
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VI

AGROTEOLLISEN 
KOMPLEKSIN 
KEHITTÄMINEN JA  
ELINTARVIKEOHJELMAN 
TOTEUTTAMINEN

Agroteollisen kom pleksin pää teh tävänä  on m aata
loustuotannon vakaa  kasvu, maan elintarvikkei
den ja  m aatalousraaka-aineiden tarpeen luotetta
va tyydyttäm inen sekä  kom pleksin kaikkien  alojen 
ponnistusten  yhdistäm inen hyvien lopputulosten 
saavuttam iseksi Neuvostoliiton elintarvikeohjel
m an mukaisesti.

On toteutettava tarpeelliset organisaatio- ja  ta 
loudelliset toimenpiteet, jo tta  agroteollista komplek
sia johdettaisiin, suunniteltaisiin  ja  rahoitettaisiin 
yhtenä kokonaisuutena kaikilla tasoilla. Agroteollis- 
ten  komiteoiden ja  yhtymien osuutta kompleksin 
kaikkien portaiden taloudellisen toim innan johdos
sa on lisättävä, samoin niiden vastuu ta väestön 
elintarvikehuollon ja  teollisuuden raaka-aineiden 
saann in  turvaam isesta.
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On tehostettava yhdentym istä yh tenäisessä agro- 
teollisessa kompleksissa: m aatalouden ja  siihen liit
tyvien teollisuudenalojen yhdentym istä ja  m aata- 
loustieteen ja  tuotannon yhdentym istä. Aktiivisem
min on kehitettävä suoria yhteyksiä kollektiivi- ja  
valtiontilojen sekä jalostusteollisuuden yritysten, 
kaupan ja  ravitsem usliikkeiden välillä. Hankinta- 
organisaatioiden ja  tilojen keskinäistä vastuuta 
sopim ussitoum usten täy ttäm isestä  on lisättävä. On 
otettava laajemm in käyttöön tulosvastuullinen 
urakkatyö.

Tuotteiden laatua on parannettava ja  poistettava 
niiden hävikki kaikissa tuotannon, kuljetuksen, va
rastoinnin ja  m arkkinoinnin vaiheissa. Ja lo stu s
teollisuuden yritysten sijoittelua on parannettava 
ja  sijoitettava ne lähem m äksi raaka-aineperustaan- 
sa. Teollisia ja  jätteettöm iä tuotantom enetelm iä on 
otettava laajemm in käyttöön sekä parannettava 
kuljetus-, jalostus- ja  säilytysorganisaatiota. Uusin
ta  jäähdytystekniikkaa on otettava en tistä  nopeam 
min käyttöön ja  kehitettävä jäähdyttäm överkkoa. 
Kompleksin alat on nykyistä parem m in varuste tta
va jäähdytettävällä kuljetuskalustolla sekä tuottei
den kuljetukseen ja  säilytykseen tarkoitetuilla ko
neilla.

Agroteollisen kompleksin aineellis-teknistä pe
ru staa  on johdonm ukaisesti vahvistettava. Sen 
kaikkia aloja on kehitettävä sopusointuisesti, voi
m avarat on keskitettävä tieteellis-teknisen edistyk
sen tärkeimmille suunnille ja  poistettava pullon
kaulat kaikkialta siitä teknologisesta kierrosta,
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joka tapahtuu  tuo tannosta  tuotteiden myyntiin ku
luttajalle. Agroteolliselle kompleksille m yönnettä
vien voimavarojen tehokkuutta on huom attavasti 
parannettava. On kehitettävä toimintamuotoja, joil
la kansantalouden muiden alojen yhtymät, yrityk
set ja  organisaatiot tukevat kolhooseja ja  sovhoo
seja.

M aataloudessa  on vuotuista keskim ääräistä ko
konaistuotantoa lisättävä 14-16%  etupäässä in ten
siivisten kehitystekijöiden avulla, ottam alla käyt
töön tieteen, tekniikan ja  parhaan  mahdollisen käy
tännön uusim pia saavutuksia ja  käyttäm ällä tehok
kaasti hyväksi nykyistä tuotantopotentiaalia.

On jatkettava tieteellisesti perusteltujen talouden 
johtojäijestelm ien johdonm ukaista hyödyntämistä, 
laajennettava m aaperää säästävien viljelymenetel
mien soveltam ista ja  ryhdyttävä eroosiota torjuviin 
toimenpiteisiin. Maanviljelyksen tuotto isuutta ja  
varm uutta on m erkittävästi lisättävä ja  tä ssä  ta r
koituksessa toteutettava joukko toimenpiteitä, joilla 
m aiden hedelm ällisyyttä voidaan p aran taa  ja  ottaa 
käyttöön intensiivisiä viljelymenetelmiä.

On vakaasti lisättävä viljantuotantoa, joka on 
m aan elintarvike- ja  rehuvarantojen luomisen pe
rusta. Kovien ja  vahvojen vehnälajien sekä suuri- 
mokasvien, erityisesti tattarin, tuotantoa on lisättä
vä. Rehuviljantuotannon rakennetta on parannetta
va, viljan, palkokasvien ja  m aissin kokonaissatoa 
on m erkittävästi lisättävä. On edelleenkin luotava 
laajoja taa tu n  viljantuotannon, eritoten m aissinvil
jelyn, vyöhykkeitä keinokastelluilla mailla. Maan
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vilja-alueiden mahdollisuudet on käytettävä m ah
dollisimman tarkoin hyväksi.

Vuonna 1990 viljan kokonaissadon on oltava 
250-255 miljoonaa tonnia, sokerijuurikkaan 92-95 
miljoonaa tonnia, auringonkukan 7,0-7,1 miljoonaa 
tonnia, perunan 90-92 miljoonaa tonnia, vihannes
ten ja  melonien 40-42 miljoonaa tonnia, hedelmien 
ja  marjojen 14,5-15,5 miljoonaa tonnia. Neuvosto
tasavalloissa on uudistettava perinpohjin viinirypä- 
letuotannon rakenne, pääpaino on siirrettävä viini
rypäleiden ruokalajikkeiden tuotantoon.

Vuonna 1990 on saatava 2,8-3 miljoonaa tonnia 
puuvillakuitua. Nykyistä laajemmin on viljeltävä 
sellaista puuvillaa, jonka kuidun teknologiset omi
naisuudet ovat en tistä parem m at; tällaisen puuvil
lan tuotantoa on lisättävä ja  hävikkiä supistettava. 
Pellavakuidun tuotantoa on lisättävä ja  laatua pa
rannettava, ja  pellavan teollinen jalostus on nostet
tava 50 -  60 %:iin kokonaistuotannosta. Teelehtien 
sekä subtrooppisten kasvien, eteeristen öljykasvien 
ja  m uiden kasvien keruu ta on lisättävä. Bioteknolo
gian ja  geenim anipulaation avulla on tehostettava 
työtä sellaisten uusien huipputuottoisten viljelys- 
kasvilajikkeiden ja  hybridien kehittäm iseksi ja  o tta
miseksi käyttöön, jo tka vastaavat voim aperäisten 
teknologioiden vaatim uksia, kestävät ulkoisten olo
suhteiden epäsuotuisia vaikutuksia, soveltuvat ko
neellisesti korjattavaksi ja  vastaavat elintarvike
teollisuuden tarpeita. On ryhdyttävä toimiin sokeri
juurikkaan  sokeripitoisuuden lisääm iseksi ja  hävi
kin poistamiseksi. On parannettava siemenjalos-
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tuksen organisaatiota ja  parannettava siem enten 
laatua.

Biologisia, agroteknisiä ja  kemiallisia rikkaruoho
jen, kasvintuholaisten ja  kasvisairauksien to rjunta
keinoja on käytettävä kokonaisvaltaisesti.

Rehuntuotantoa on keh ite ttävä  kaikin puolin. 
Pelto-, niitty- ja  laidunrehutuotantoa tehostam alla 
on olennaisesti lisättävä korsi- ja  tuorerehun tuo
tantoa. Rehukasvien viljelyssä, hank innassa ja  säi
lytyksessä on laajemmin sovellettava edistyksellisiä 
teknologioita. Rehujen rakennetta  ja  laatua on pe
rusteellisesti parannettava.

Kasvirehuvalkuaisen tuotantoa on nostettava 
huom attavasti laajentam alla mailasen, apilan, re
huherneen, auringonkukan, soijan, rapsin  ja  mui
den runsasproteiin isten  viljelyskasvien kylvöalaa ja  
lisääm ällä niiden satoisuutta. Elintarvike- ja  kala- 
teollisuuden sivutuotteita on laajemmin käytettävä 
rehuksi, samoin elintarviketeollisuuden jätteitä. Jo 
kaiselle tilalle on luotava riittävät edellytykset re
hun säilytykselle ja  valmistukselle lopulliseen muo
toon. On ryhdyttävä toimiin, joilla viljan käyttö re
huksi supistuu. Viljaa tulee käyttää karjan rehuksi 
vain käsitellyssä muodossa.

R ehuperustaa vahvistamalla, käyttäm ällä hyväk
si perinnöllisyystieteen ja  jalostuksen saavutuksia 
sekä uusia  biologisia karjan  laadun parannusm ene- 
telm iä on nau takarjan  ja  siipikarjan tuotto isuutta 
lisättävä olennaisesti sekä taattava karjatalouden  
tuotteiden valm istuksen vakaa kasvu. Vuonna 
1990 on lihaa tuotettava 21 miljoonaa tonnia (teu

5 65



raspainona), m aitoa 106-110 miljoonaa tonnia ja  
kananm unia 80-82 miljardia kappaletta.

Nauta- ja  siipikarjan kasvatuksen ja  ruokinnan 
organisaatiota on parannettava, kehittävä tilojen 
sisäistä ja  tilojen välistä erikoistum ista ja  otettava 
käyttöön intensiivisiä m enetelm iä ja  edistyksellisiä 
liukuhihnateknologioita lihan, maidon ja  muiden 
hyödykkeiden tuotannossa. Luonnonlaitum ien 
m ahdollisuuksia on käytettävä tarkem m in hyväksi 
lampaanhoidon ja  lihakarjanhoidon kehittäm isessä, 
ja  karjaa on en tistä enem m än käytettävä laitumilla. 
Villan sekä turkis- ja  nahkaraaka-aineen tuotantoa 
on lisättävä ja  laatua parannettava. Hevosten kas
vatusta, porotaloutta, tu rk iseläin tarhausta , kanin- 
kasvatusta, mehiläishoitoa, kalanviljelyä ja  silkki- 
äistoukkien kasvatusta  on kehitettävä. Karjatalou
den eläinlääkäripalveluja on parannettava.

Elintarvikevarojen täydentäm iseksi on kaikin ta 
voin edistettävä yritysten ja  organisaatioiden m aa
seudulla sijaitsevien aputalouksien kehitystä. Kan
salaisten  henkilökohtaisia aputalouksia on avustet
tava tarjoam alla niiden käyttöön heinäm aita ja  lai
tum ia ja  myymällä niille rehuja, siemeniä, lannoit
teita, vasikoita ja  siipikarjaa. Nykyistä parem m in 
on jä rjeste ttävä m aataloustuotteiden ylijäämien os
tam inen väestöltä.

Pitkän ajanjakson maanparannusohjelman  to
teu ttam ista  on jatkettava. Viisivuotiskautena on 
otettava valtion perussijoitusten turvin käyttöön 
3,3 miljoonaa hehtaaria  keinokastelua ja  3,6 miljoo
naa heh taaria  kuivattua m aata, suoritettava viljely
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teknisiä töitä 8,3 miljoonaan hehtaarin  alalla ja  pa
rannettava nykyisten kastelujärjestelm ien teknistä 
tilaa 5,6 miljoonan hehtaarin  alalla. M aanparan- 
nuskysym ykset sam oin kuin m aatalousm aan käyt
töönottoon liittyvät kysymykset on ratkaistava ko
konaisvaltaisesti. Keinokasteltujen ja  kuivattujen 
maiden käytön tehokkuutta on lisättävä ja  näillä 
mailla on saavutettava suunniteltu  satoisuus. Vesi- 
rakennustöiden teknistä tasoa ja  laatua on p aran 
nettava. On suunniteltava ja  to teutettava toimia, 
joiden avulla voidaan nykyistä nopeammin siirtyä 
vettä säästäviin kastelum enetelm iin ja  säästeliää- 
seen vesi- ja  m aavarojen käyttöön.

On parannettava niiden ongelmien tutkim ista, 
jotka liittyvät vesivarojen alueelliseen uudelleenja
koon.

Maiden hedelmällisyyttä on suunnitelm allisesti 
tehostettava käyttäm ällä m aataloudessa kem ikaa
leja ja  en tistä  laajemmin myös orgaanisia lannoit
teita. Maatalouden käyttöön tulee vuonna 1990 toi
m ittaa 30-32 miljoonaa tonnia väkilannoitteita, 
440 000-480 000 tonnia kasvinsuojeluaineita ja  
vähintään 100 miljoonaa tonnia kalkitusaineita, 
mm. 24 miljoonaa tonnia paikallisia kalkitusainei
ta. Vuonna 1990 tulee orgaanisten lannoitteiden 
käytön olla puolitoista miljardia tonnia. Näihin ta r
koituksiin on tehokkaam m in käytettävä turvetta, 
lietettä ja  m uita paikallisia resursseja. Lannoittei
den ja  kemiallisten kasvinsuojeluaineiden säilytys- 
ja  levitysmenetelmiä on parannettava ja  käytön te
hoa lisättävä.
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Maataloudelle tulee toim ittaa lisää rehujen kemi
allisia lisä- ja  säilöntäaineita, kasvien kasvua edis
täviä aineita ja  biologisia suojeluvälineitä, erilaisia 
kalvoja ja  polymeerimateriaaleja sekä m uita kemi
an teollisuuden tuotteita.

M aataloustuotannon konekantaa  on m äärätietoi
sesti uusittava. Maatalouden käyttöön on viisivuo
tiskaudella toim itettava 1 900 000 traktoria, 
1 600 000 kuorm a-autoa ja  1 770 000 traktorin  pe
rävaunua, m aatalouskonetta ja  m uuta kalustoa yh
teensä vähintään 43 miljardin ruplan arvosta. Täs
tä  sum m asta on 17 miljardia ruplaa käytettävä 
karjatalouden ja  rehuntuotannon tarpeisiin. Alan 
varustetasoa on parannettava taloudellisilla ja  
huipputehokkailla koneyhdistelmillä sekä erikoistu
neella kuljetus-, lastaus- ja  purkauskalustolla.

Kone- ja  traktorikannan teknistä huoltoa ja  käyt
töä on m erkittävästi parannettava sekä kollektiivi- 
ja  valtiontilojen korjaam operustaa vahvistettava. 
Maatalouden sähköhuollon varm uutta on parannet
tava.

Työn tuo ttavuutta on m aatalouden yhteiskunnal
lisella sektorilla parannettava 21-23 %.

Elintarvike-, lihanjalostus- ja  meijeriteollisuudes
sa  on tuotantoa lisättävä 18-20 % ja  kohotettava 
elintarvikkeiden laatua ja  ravintoarvoa.

On ryhdyttävä toimiin näiden alojen yritysten ko
nekannan uusim iseksi varustam alla niitä liukuhih
noilla ja  laitteilla, jotka takaavat tuotteiden ja  raa
ka-aineiden kokonaisvaltaisen käsittelyn ja  jalos
tuksen.
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Vuonna 1990 on valtion hankkim ista raaka-ai
neista jalostettava 11,7-12,2 miljoonaa tonnia li
haa, 1,5-1,7 miljoonaa tonnia eläinrasvoja, 31- 
32 miljoonaa tonnia kokomaitotuotteita, miljoona 
tonnia juustoa, 10-11 miljoonaa tonnia hienoasoke- 
ria (sokerijuurikkaasta valmistettua), 3,7-4 miljoo
naa tonnia kasvisrasvoja ja  16-18 miljardia tölk
kiä hedelmä- ja  vihannessäilykkeitä.

Paketoituna ja  pakattuna myytävän lihan ja  li
hasta  valm istettujen puolijalosteiden tuotantoa on 
lisättävä niin, e ttä  sen osuus on kokonaism yynnis
tä  40—45 %. Maidon käyttöä elintarvikkeina on pa
rannettava tehostam alla sen ja lostusta  ja  laajen ta
malla kokom aitotuotteiden valikoimaa. Hillojen, he- 
delmäkeittojen, m arm eladien ja  m ehujen tuotantoa 
on m erkittävästi lisättävä, e tupäässä  pienpakkauk- 
sina. Jo tta  alkoholin väärinkäyttöä ja  alkoholismia 
vastaan  voitaisiin tehokkaam m in kamppailla, on 
osan likööri-, votka-, viini- ja  viinateollisuuden tuo
tantolaitoksista m uutettava tuotantoaan ja  ryhdyt
tävä valm istam aan elintarvikkeita, joilla on väestön 
keskuudessa kysyntää.

Kalateollisuudessa on vuonna 1990 elintarvik
keiksi tarkoitettujen kalatuotteiden tuotannon olta
va 4,4-4,6 miljoonaa tonnia ja  kalasäilykkeiden 
noin 3 miljardia tölkkiä. Elävän ja  jäähdytetyn 
kalan, kalafileen, kuivatun, savustetun ja  suolatun 
kalan toim ituksia on lisättävä. Pyyntialusten käy
tön tehoa on lisättävä ja  avom eren biologisten va
rojen tieteellisiä tutkim uksia ja  teollista hyödyntä
m istä tehostettava. Pyyntiä Neuvostoliiton m erialu
eilla on aktiivisemmin kehitettävä. Kalanviljely- ja
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kalastusorganisaatio ta sisävesillä on päättäväisesti 
parannettava ja  perustettava en tistä enem m än ka- 
lanviljelyaltaita ja  käytettävä kaikkialla hyväksi nii
den m ahdollisuuksia toim ittaa kuluttajille elävää ja  
pakastekalaa. K alanjalostusyritysten tuotantopoh- 
ja a  on vahvistettava ja  kalastuslaivaston uudista
m ista kiirehdittävä. Kalateollisuuden on nykyistä 
enem m än saatava käyttöönsä nykyaikaisia kalojen 
etsintä-, pyynti- ja  jalostusvälineitä.

Teollisuuden elintarvikealoilla on laajennettava 
tuotevalikoimaa, parannettava laatua ja  lisättävä 
paketoitujen tuotteiden tuotantoa. Raaka-aineen ja 
lostusta on järkiperäistettävä. On huom attavasti 
laajennettava lasten- ja  dieettiruokien valm istusta, 
sam oin vitamiineja, valkuaista ja  m uita biologisesti 
ja  ravitsem uksellisesti arvokkaita aineita sisältä
vien elintarvikkeiden tuotantoa. Puolivalmisteiden, 
pakastettu jen  hedelm ien ja  vihannesten sekä val
misruokien, alkoholittomien juom ien ja  juom atiivis
teiden valm istusta on lisättävä ja  valikoimia laajen
nettava.

Elintarviketeollisuudessa on työn tuottavuutta 
parannettava 14-16%  lihanjalostus-ja meijeriteol
lisuudessa 25-28%  ja  kalateollisuudessa 10- 
12%. Tuotantokustannuksia on näillä aloilla supis
tettava 3 -5  %.

Mylly- Ja väkirehuteollisuudessa on  tuotantolai
tosten teknistä tasoa kohotettava ottam alla käyt
töön huipputehokkaita laitteita ja  edistyksellisiä 
tuotantom enetelm iä. Viisivuotiskaudella on kor
keim m an laatuluokan jauhon tuotanto nostettava 
1,8-2-kertaiseksi.
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Viljasiilojen ja  -varastojen rakentam ista  ja  käyt
töönottoa on nopeutettava. Siilojen ja  väkirehuteh- 
taiden rakentam ista on laajennettava virastojenvä- 
lisen yhteistoim innan pohjalla ja  ensisijaisesti etäi
sille vilja-alueille. Suuritöisiä työvaiheita on koneis
tettava nopeammin lisääm ällä jauhojen ja  väkire- 
hujen kuljetusta säkittäm ättöm inä, konteissa ja  pa
ketteina. Väkirehujen laatua on parannettava ja  vil
jan  osuutta  niissä vähennettävä käyttäm ällä täysi
painoisia lisäaineita.

Mikrobiologisessa teollisuudessa  on lisättävä tuo
tanto viisivuotiskaudella kaksinkertaiseksi. Rehu- 
valkuaisen ja  muiden biologisesti aktiivisten ainei
den tuotantoa on m ekittävästi laajennettava. Bio
teknologian raaka-ainepohjaa on kehitettävä m uun 
m uassa lisääm ällä kaasun  käyttöä. Maatalouden 
mikrobiologisen synteesin avulla saatujen tuottei
den tarve on tyydytettävä täydellisemmin. Biotek
nologian ja  geenim anipulaation tieteellis-teknisiä 
saavutuksia on otettava aktiivisemmin käyttöön.

M etsätaloudessa  on parannettava m etsävarojen 
uusin tam ista ja  käyttöä ja  sovellettava laajemmin 
tieteen saavutuksia, vyöhyketalousjärjestelmiä, ke
mikaalien käyttöä ja  tuotannon koneistam ista. Met
säalueiden käyttöä on tehostettava, suojametsävyö- 
hykkeitä on istu tettava nykyistä enem m än ja  autio
maa- sekä puoliaavikkoalueilla m etsitettävä laitu
mia. Raakapuuvarojen järk iperäistä  käyttöä on val
vottava tehokkaammin, m etsiä on suojeltava m et
säpaloilta, tuhohyönteisiltä ja  kasvitaudeilta. Eu- 
roopan-Uralin vyöhykkeellä on kehitettävä paperi- 
ja  selluloosateollisuuden pysyvää raaka-ainepohjaa.
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VII

KULUTUSTAVARA- 
TUOTANNON JA  PALVELU
ALOJEN KEHITTÄMINEN

P oikkeuksetta  m aan kaikkien  alojen, tasavaltojen  
ja  alueiden tärkeimpiä tehtäviä on lisätä panosta  
niiden m oninaisten ongelmien ratkaisemiseen, jo t
ka  liittyvät neuvostoliittolaisten hyvinvoinnin li
sääm iseen, ja  johdonm ukaisesti to teuttaa ku lu tus
tavaroiden tuotannon ja  palvelualojen keh ittäm i
sen kokonaisohjelma vuosiksi 1986-2000.

Elintarvikkeisiin kuulum attom ien kulutushyö
dykkeiden tuotanto on edessä olevana viisivuotis
kautena nostettava ainakin 1,3-kertaiseksi. Väes
tön monipuolinen kysyntä, joka kohdistuu kankai
siin, vaatteisiin, jalkineisiin, kulttuuri- ja  talousta
varoihin (erityisesti vapaa-ajan, matkailu- ja  ur- 
heilutarvikkeisiin) ym. kulutustavaroihin, on tyydy
tettävä täydellisemmin. Niiden valm istus ja  myynti 
on taa ttava  niin että  valikoima vastaa eri väestö
ryhmien kysyntää. Tuotteiden laatua, teknistä ja  
estee ttistä  tasoa sekä käyttövarm uutta on olennai
sesti parannettava.
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On toteutettava joukko toim enpiteitä korkealaa
tu isten  rakennusm ateriaalien, puutarha- ja  m uun 
kaluston tuotannon ja  väestölle myynnin laajenta
miseksi.

Väestölle tarjottavien m aksullisten palvelujen 
m äärä on lisättävä 1,3-1,4-kertaiseksi, niiden 
laatua on parannettava ja  palvelukulttuuria ko
hennettava. M aaseutuväestölle tarjottavia palvelu
ja  on kehitettävä nopeammin kuin muita. Tavaroi
den ja  palvelujen kysynnän tutkim us- ja  ennakoin
tijärjestelm ä on kehitettävä täydellisemmäksi ja  
reagoitava hyvissä ajoin työtätekevien kysynnän 
m uutoksiin.

K evyessä teollisuudessa  on lisättävä kankaiden 
tuotantoa niin e ttä  se vuonna 1990 on 14-15 
miljardia neliömetriä, neuletuotteiden 2,2-2,3 mil
jardiin  kappaleeseen ja  jalkineiden 900 miljoonaan 
pariin. E n tistä  parem m in viimeisteltyjen villakan
kaiden valm istus on lisättävä 1,7-kertaiseksi, ra
kenteeltaan uudentyyppisten silkkikankaiden kak
sinkertaiseksi ja  kotitalouksissa käytettävien kuitu
kankaiden 2,3-kertaiseksi. O lennaisesti nopeammin 
on kehitettävä teollisuuden tarvitsem ien korkea
luokkaisten osien valm istusta. Muita nopeammin 
on kehitettävä lastentavaroiden tuotantoa. Kankai
den kuositusta, neuletuotteiden m allisuunnittelua 
ja  tuotekehittelyä on m erkittävästi parannettava 
sekä nuorten  ja  iäkkäiden henkilöiden vaate- ja  jal- 
kinevalikoimaa laajennettava.

Työprosessit on koneistettava laajemmin ja  pe
rustettava autom atisoituja kehruu-, kutomo- ja
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neuleteollisuuden yksiköitä sekä nopeasti m uun
neltavia tuotantolinjoja valm istam aan sarja tuo tan
tona korkealaatuisia m uotivaatteita ja  -jalkineita.

Raaka-aineen, m ateriaalien ja  kankaiden järkipe
räinen käyttö on taattava ja  laajennettava kemial
listen kuitujen ja  lankojen, kestävien väriaineiden 
ja  muiden kem iallisten m ateriaalien käyttöä.

Työn tuottavuutta on parannettava 24-26 % ja  
tuo tan tokustannuksia alennettava 3-4 %.

K ulttuurihyödykkeiden ja  kotitaloustavaroiden  
tuotanto on nostettava 1,3-1,5-kertaiseksi. On 
olennaisesti lisättävä raskaan  teollisuuden ja  puo
lustusteollisuuden alojen osuutta  väestölle tarkoi
tettujen erilaisten korkealaatuisten teollisten kulu
tushyödykkeiden ja  varsinkin kestokulutustavaroi- 
den tuotannossa.

Kotitalouden työm äärää vähentävien kodinkonei
den valm istusta on lisättävä en tistä  nopeammmin. 
On siirryttävä valm istam aan pääosin yhdenm u
kaistettuja jääkaappeja ja  pakastim ia, pesu- ja  om
pelukoneita ja  m uita nykyaikaisia kodinkoneita, 
Radiovastaanotinten tuotanto on nostettava 1,3- 
1,4-kertaiseksi, väritelevisioiden 1,6-kertaiseksi, 
nauhureiden 1,3-kertaiseksi, ompelukoneiden 
1,6-kertaiseksi, huonekalujen 1,3-kertaiseksi, puu- 
tarham ökkien kaksinkertaiseksi ja  kotitalouskemi- 
kaalien 1,4-1,6-kertaiseksi. Henkilökohtaisissa
aputalouksissa, siirtolapuutarhoissa ja  yhteisvihan- 
nesm ailla tarvittavien koneiden tuotantoa on laa
jennettava.

Lääketeollisuudessa  on tuotteiden m äärä nostet

74



tava ainakin 1,4-kertaiseksi. On ryhdyttävä tuo tta
m aan huipputehokkaita lääkkeitä ensisijaisesti 
yleisimpiin sairauksiin  ja  laajennettava taudinm ää
ritykseen ja  hoitoon tarvittavien uusim pien kojei
den ja  laitteistojen valm istusta.

Alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen on 
ryhdyttävä toimiin paikallisen teollisuuden  kehittä
miseksi edelleen ja  sen teknisen perustan  vahvista
miseksi. Tuotanto on nostettava 1,3-1,4-kertai- 
seksi etupäässä laajentam alla tavaravalikoimaa, 
m uun m uassa taideteollisuustuotteiden ja  paikallis
ten rakennusm ateriaalien valikoimaa. Valm istetta
vien tuotteiden laatua on parannettava. Kotityön 
muotoja on käytettävä nykyistä laajemmin. Paikal
listen raaka-aineiden ja  sekundaaristen  resurssien  
käyttöä on lisättävä.

Palvelualojen kehitys ja  tehokkuuden nousu  
taattava. Väestölle tarjottujen palvelujen laatua ja  
tasoa on parannettava perusteellisesti, laajennetta
va palvelulaitosten verkkoa, kehitettävä alan yritys
ten ja  laitosten työorganisaatiota ja  m onipuolistet
tava palvelumuotoja ja  luotava näin työtätekeville 
m ahdollisimman hyvät edellytykset käyttää palve
luja hyväkseen. Väestöä palvelevien alojen aineel- 
Iis-teknistä perustaa on vahvistettava, p arannetta
va näiden alojen yritysten varustetasoa nykyaikai
silla suurtuottoisilla laitteilla ja  nopeutettava edis
tyksellisten teknologisten prosessien käyttöönottoa.

Palvelualojen yritysten, organisaatioiden ja  laitos
ten verkko on sijoitettava järkiperäisesti mahdolli
sim man lähelle työ-, opiskelu- ja  asuinpaikkoja.
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Näiden alojen yritykset ja  organisaatiot on niiden 
erikoisalasta riippum atta saatava tarjoam aan laa
jalti kaikenlaisia aineellisia ja  m uita palveluja väes
tölle.

Asunto- ja  kunnallistalouden yritysten ja  laitos
ten, väestönpalvelulaitosten, henkilö- ja  tietoliiken- 
nelaitosten, kulttuurilaitosten, parantola-, kylpylä- 
ja  virkistyslaitosten, urheilujärjestöjen, lainopillista 
neuvontaa antavien ja  notariaattitoim istojen ylei
sölle tarjoam ia m aksullisia palveluja on kehitettä
vä. Valtion kansalaisille tarjoam aa henkilö- ja  
om aisuusvakuutuspalvelua on kehitettävä ja  sääs
tökassojen tarjoam ia palveluja laajennettava.

Väestön tarpeet, jo tka kohdistuvat väestön om is
tuksessa  olevien kulkuneuvojen, radio- ja  elektro
n isten  laitteiden, kodinkoneiden ja  -kojeiden, huo
nekalujen ja  m uiden kotitalousesineiden kor
jauksiin  ja  huoltoon, on tyydytettävä täysin. K ansa
laisten varoin tapahtuvaa osuustoim innallisten au
totallien ja  m aksullisten pysäköintialueiden raken
tam ista  on laajennettava.

Pesuloiden, kem iallisten pesuloiden, parturi-kam 
paamojen ja  muiden vastaavien laitosten palvelujen 
kehittäm istä on nopeutettava. Vuonna 1990 on 
asuntojen remontti- ja  rakennuspalvelujen sekä 
m uiden väestön tilaam ien rakennustöiden m äärän 
oltava vähintään kolm inkertainen. Näihin tarkoi
tuksiin on käytettävä rakennusurakoitsijaorgani- 
saatioita. Vuosittain on jaettava väestön käyttöön 
vähintään miljoona puutarha- ja  vihannespalstaa ja  
järjeste ttävä tarvittava m äärä maksullisia palvelu
ja  niiden käyttökuntoon saattam iseksi.
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Matkailu- ja  retkeilyorganisaatioiden väestölle 
tarjoam ien palvelujen m äärää on lisättävä, laatua 
parannettava ja  muotoja laajennettava. On raken
nettava uusia retkeilykeskuksia, hotelleja ja  leirin
täalueita. Matkailu- ja  retkeilyvälineiden kysyntä 
on täysin tyydytettävä. Matkailu- ja  retkeilyorgani
saatioiden on saatava käyttöönsä entistä enemm än 
ajoneuvoja.

Kulttuuripalvelujen uusia edistyksellisiä muotoja 
ja  lajeja on kehitettävä. Teatterien, elokuvateatte
rien, museoiden, sirkusten, konserttisalien, lasten 
musiikki- ja  taidekoulujen verkkoa on laajennetta
va ja  lisättävä kerhotalojen osuu tta  väestön ja  var
sinkin m aaseutuväestön vapaa-ajan vieton jä rje stä 
misessä.

Ju lk ista  liikennettä on parannettava. Kuljetusten 
m ukavuuteen kohdistuvat vaatim ukset on otettava 
täydellisemmin huomioon ja  kohotettava palveluta
soa. Vuoden 1990 loppuun m ennessä on julkisen 
liikenteen m atkustajam ääriä nostettava 12-14 %.

Jo  toim innassa olevia m aanalaisia rau ta teitä  on 
edelleen kehitettävä. Aloitettava m etron rakentam i
nen Tseljabinskiin, Omskiin, Krasnojarskiin, Alma- 
A taan ja  Riikaan. Bussi-, raitiovaunu-, johdinauto
ja  taksikannan  toim intaa on parannettava ja  huol
toa on vahvistettava; m atkustajaliikenteen suju
vuutta ja  täsm ällisyyttä on lisättävä ennen kaikkea 
m aaseudulla. Paikallisten kansanedustajien  neu
vostojen osuutta  tä ssä  teh tävässä on lisättävä. 
Kaupunkilinjojen m atkustajakuljetuksia on lisättä
vä 20-25 %.
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Tietoliikennepalveluja ja  teknisiä  viestim iä on 
kehite ttävä  en tistä  nopeammin. Puhelinyhteyspal- 
velujen m äärä on nostettava 1,6-1,7-kertaiseksi 
ja  kaukopuheluautom aattien m äärä 2,5-3-kertai- 
seksi; ja  kaukopuhelinyhteyksien autom atisointi- 
aste  on nostettava 70 %:iin.

Viisivuotiskauden loppuun m ennessä on kaikki
alle saatava kaksi televisiokanavaa. Monikanavai
sen radiotoim innan verkkoa on laajennettava m aa
seudulla. Lehtien kotiinkanto tilaajille ja  toimituk
set vähittäism yyntiverkkoon on järjeste ttävä poik
keuksetta lehtien ilmestymispäivänä. Näissä tarkoi
tuksissa on kohotettava tietoliikennelaitosten tek
nistä varustetasoa.

M yymäläverkko on sijoitettava  järkevästi ja  väes
tölle mukavimmalla tavalla rakentam alla suuria os
toskeskuksia ja  sam alla kehittäm ällä pieniä välittö
m ästi asuinalueilla sijaitsevia myymälöitä, joissa 
m yydään tärkeäm piä päivittäistuotteita. Kaupan 
yritysten tulee saada käyttöönsä työtä helpottavia 
koneita, m uun m uassa tavaroiden paketointiin. 
Tukkukauppaorganisaatioiden työtä on perusteelli
sesti parannettava ja  sijoitettava ne järkevästi, jo t
ta  tavaraa voidaan toim ittaa vähittäiskauppaan 
keskeytyksittä.

Kaupan palvelun tasoa on kohennettava ja  palve
lut on tehtävä väestölle m ahdollisimman mukavik
si. Kaikin tavoin on kehitettävä kaupan edistyksel
lisiä muotoja: itsepalvelua, postimyyntiä luetteloi
den ja  näytteiden perusteella sekä ennakkotilauk
sesta  tapahtuvia toim ituksia kotiin. Merkkimyymä-
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löiden verkkoa on huom attavasti lisättävä muun 
m uassa organisoimalla niitä tuottaja-alojen jä rjes
telm än puitteissa. Postimyyntiä on kehitettävä ny
kyistä nopeammin.

Ravitsem usliikkeitä  on kehitettävä en tistä nope
ammin, parannettava alan työn organisaatiota ja  
vahvistettava aineellis-teknistä perustaa. Tuotan
non teollista teknologiaa on otettava käyttöön 
yhteistyössä elintarviketeollisuuden alojen kanssa 
ja  perustam alla suuria  hankintayrityksiä, jotka 
tuottavat puolivalmisteita ja  valm isruokia ja  toimit
tavat n iitä ravitsemusliikkeille. Koulujen, opistojen, 
korkeakoulujen ja  keskiasteen oppilaitosten ruoka- 
laverkkoa on laajennettava. Viisivuotiskauden lop
puun m ennessä on tyydytettävä täysin työtäteke
vien työpaikkaruokailuun kohdistuvat tarpeet. Pi- 
kapalveluun erikoistuneiden yritysten verkkoa on 
laajennettava. Ruokien laatua on huom attavasti pa
rannettava.

K ulutusosuuskuntqjäijestelm ässä  on edellytettä
vä tarjolla olevien tuotteiden m äärän  ja tkuvaa li
säystä sekä myymälä- ja  ravitsem uspalvelujen pa
ran tam ista  maaseudulla. Tavaroiden tuotantoa on 
lisättävä hankkim alla aktiivisemmin tuotantoon 
väestöltä ja  kollektiivitiloilta ostettavia m aatalous
tuotteita, joiden jalostus- ja  varastointiorganisaatio- 
ta  on kaikin tavoin kehitettävä sam oin kuin karjan 
ja  siipikarjan ruokintaa, kalanviljelyä ja  -pyyntiä si
sävesissä sekä paikallisten raaka-aineiden käyttöä. 
On lisättävä tun tuvasti lääkekasvien, hunajan, 
marjojen, pähkinöiden, hedelmien, vihannesten ja  
sienten hankintaa.
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On tyydytettävä tuntuvasti parem m in m aaseutu- 
väestön erilaisten tavaroiden ja  palvelujen tarve. 
Kaupungeissa ja  teollisuuskeskuksissa on laajen
nettava sopim ushinnoin ostettu ja m aataloustuottei
ta  myyvien kauppojen verkkoa. Kolhoosikauppaa 
on kehitettävä, kolhoositorien toim intaa parannet
tava ja  annettava väestölle apua m aataloustuottei
den ylijääm än kuljettam isessa ja  myynnissä.

Liittotasavaltojen ja  autonom isten tasavaltojen 
m inisterineuvostojen, paikallisten kansanedusta
jain  neuvostojen, puolue-elinten, am m attiliittojen ja  
taloudellisten elinten osuutta  ja  vastuu ta tavaroi
den tuotannon ja  palvelualojen kehittäm isestä on 
lisättävä.
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VIII

LIIKENTEEN JA  TIETO
LIIKENTEEN KEHITTÄMINEN

Liikenteen perustehtävänä on kansantalouden ja  
väestön kuljetustarpeiden tyydyttäm inen ajallaan, 
laadukkaasti ja  täydellisesti sekä  liikenteen toi
m innan taloudellisen tehokkuuden lisääminen.

M ainittujen tehtävien täyttäm iseksi on

-  taa ttava m aan yhtenäisen liikennejärjestelm än 
sopusointuinen kehitys ja  yhteistoim inta k an san ta 
louden muiden alojen kanssa, parannettava kaik
kien liikennemuotojen toim innan koordinaatiota, 
poistettava tarpeettom at kuljetukset, lyhennettävä 
rahtien toimitusaikoja ja  taattava rahtien perilletu- 
lo vahingoittum attom ana

-  nopeutettava nykyaikaisen kaluston ja  teknologi
an luom ista ja  käyttöönottoa, kehitettävä uusia  lii
kennemuotoja, nopeutettava liikkuvan ja  m uun tek
nisen kaluston uusim ista, vahvistettava liikenteen 
ja  korjaamojen aineellis-teknistä perustaa
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-  käytettävä laajemmin nykyaikaisia rahdinkulje- 
tusmuotoja, lisättävä 1,4-1,5-kertaiseksi kontti- ja  
pakettikuljetusten m äärä, nostettava huom attavas
ti lastaus-, purku- ja  korjaustöiden koneistusastet- 
ta, lisättävä liikenneturvallisuutta ja  vähennettävä 
liikenteen haitallista vaikutusta ympäristöön.

R autatieliikenteessä  on taattava rautateiden 
käytön, kiskojen ja  liikkuvan kaluston korjauksen 
ja  huollon parantam inen sekä lisättävä huom atta
vasti veturien ja  vaunujen tuottavuutta ja  tavaraju
nien keskim ääräistä painoa. Junaliikenteen no
peuksia on lisättävä ja  vaunujen kiertoa nopeutet
tava.

Rautateiden kuljetuskykyä on lisättävä ennen 
kaikkea rataosilla, jotka yhdistävät m aan keskus
alueet Uraliin, Länsi-Siperiaan, Volgan varren seu
tuihin, m aan Euroopan-puoleisen osan eteläaluei- 
siin, Kazahstaniin ja  Keski-Aasiaan. Järjestely-, 
tavara- ja  m atkustaja-asem ien suorituskykyä on li
sättävä. Veturi- ja  vaunuvarikoiden konekantaa on 
nopeasti uusittava ja  kehitettävä, samoin liikkuvan 
kaluston korjaamoiden ja  varaosia ja  vaihteita val
mistavien tehtaiden.

Käyttöön on saatava 2 300 km uutta  rataa, ra
kennettava ainakin 4 000 km rinnakkaisraiteita ja  
sähköistettävä 8 000 km rataa. Veturi- ja  vaunukan- 
taa  on uudistettava ja  täydennettävä ottam alla 
käyttöön uusia varm em pia ja  taloudellisempia vetu
reita, sähkö- ja  dieseljunia, nykyistä tilavampia ja  
järeäm piä tavarajunia sekä en tistä viihtyisämpiä
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m atkustaja- ja  m etrovaunuja. Käytössä olevassa 
vaunukannassa on erikoisvaunujen osuus noste tta
va 1,3-1,4-kertaiseksi. On saatava päätökseen 
siirtym inen rullalaakerien käyttöön tavaravaunuis
sa.

Rahtikuljetusten m äärää on lisättävä 8-10%  ja 
m atkustajaliikenteen 7-9 %. Työntekijöiden työn 
tuo ttavuutta on parannettava 10-12 %.

M eriliikenteessä  on huom attavasti parannettava 
laivakannan, satam ien ja  telakoiden käyttöä. S a ta
mia ja  telakoita on kehitettävä edelleen. Aluskan- 
taa on uusittava ottam alla käyttöön huipputehok
kaita ja  taloudellisia erikoisaluksia. Jäänm urta ja- 
sekä jäävahvisteisten rahtialusten  laivastoa on ke
hitettävä. Rahtien kuljetusta konteissa ja  pakkauk
sissa, proom ukuljetusaluksilla ja  lautoilla on lisät
tävä. U lkom aankaupparahtien kuljetusten tehoa on 
lisättävä.

Jokiliikenteessä  on rahdinkuljetuksia lisättävä 
9-11 %. Rahdinkuljetusten nopeampi lisäys on taa t
tava Siperian ja  Kaukoidän joilla ja  pienillä joilla. 
On kehitettävä suuria  lastim ääriä kuljetettavilla 
proom usaattueilla sekä joki- ja  meriliikenteeseen 
soveltuvilla sekatyyppisillä aluksilla tapahtuvaa 
rahtausta . T aattua purjehduskautta on pitennettä- 
vä suurim m illa joilla.

Jokilaivastoa on uusittava varustam alla sitä ta 
loudellisin hinattavin aluksin, hinaajin, joki- ja  me
riliikenteeseen soveltuvin sekatyyppisin rahtilaivoin 
ja  viihtyisin m atkustaja-aluksin. Satam ien ja  tela
koiden kehittäm istä ja  ajanm ukaistam ista on ja t
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kettava, ennen kaikkea Siperian ja  Kaukoidän alu
eilla. Jokialusten  sam oin kuin satam ien ja  telakoi
den kapasiteetin käyttöä on olennaisesti parannet
tava.

Lentoliikenteessä  on ryhdyttävä käyttäm ään uu 
sia huipputehokkaita reittikoneita ja  keskiraskaita 
rahtikoneita. Siviili-ilmailulle on toim itettava lento- 
kalustoa, jo ta voidaan käyttää ark tisissa ja  Etelä- 
napam antereen oloissa, paikallisilla lentolinjoilla 
sekä m aatalous ja  erikoistöissä. Lentoliikenteen yh
tenäisen lennonjohtojärjestelm än kehittäm istä on 
ja tkettava nopeuttam alla kyseisten autom aattisten 
järjestelm ien käyttöönottoa. M atkustajaliikennettä 
on lisättävä 17-19%  ja  polttoaineen ku lu tusta  su 
pistettava 3-5  %.

Autoliikenteessä  on lisättävä autojen käyttöte- 
hoa, ensisijaisesti ottam alla laajasti käyttöön erilai
sia perävaunuja sekä supistam alla tuottam attom ia 
seisonta-aikoja, tyhjänä ajoa ja  epätaloudellisia ajo
ja. Keskitettyjä kuljetuksia on kehitettävä ja  paran 
nettava. Ju lkisen autoliikenteen ensisijainen kehi
tys on taattava.

A utokannan rakennetta on parannettava. Vuon
na 1990 on dieselautoilla tapahtuvan rahdinkulje
tuksen osuuden oltava 60 %. Kaasukäyttöisten au 
tojen käyttöä on m erkittävästi laajennettava ja  kaa- 
suntankkausasem ien rakentam ista nopeutettava. 
Vuonna 1990 on bensiinin ja  dieselpolttoaineen 
säästön oltava 18-20 % vuoteen 1985 verrattuna. 
Autoyritysten on saatava en tistä tilavampia ja  m u
kavampia busseja. Autojen korjauksessa on käytet
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tävä laajemmin menetelmiä, jo issa vaihdetaan 
kokonaisia osayhdistelmiä.

Rahdinkuljetuksia on lisättävä 18-19% ja  bus
siliikenteen m atkustajakuljetuksia 14-16%.

Tieverkkoa  on edelleenkin kehitettävä, ensisijai
sesti m aaseudulla. Viisivuotiskaudella on rakennet
tava ja  korjattava 167 000 km kestopäällysteistä 
tietä, jo sta  75 000 km on yleisessä käytössä ja  
92 000 km m aaseudun tilojen sisäisessä käytössä. 
Vuoden 1990 loppuun m ennessä on pääpiirteis
sään  saatava rakennetuksi autotiet, jotka yhdistä
vät kollektiivi- ja  valtiontilojen keskukset piirien 
hallinnollisiin keskuksiin. Yritysten, organisaatioi
den ja  kollektiivitilojen aineellisia ja  rahavaroja 
sekä työvoimaa on laajemm in saatava m ukaan ra 
kentam aan ja  uusim aan yleiseen käyttöön tulevia 
m aanteitä. M aanteiden kuntoa on olennaisesti pa
rannettava ja  perustettava teiden varsille m atkus
tajia ja  kuljettajia palvelevia huoltoasem ia ja  auto
korjaamoja.

Putkikuljetuksia  on kehitettävä ja  olennaisesti li
sättävä kaasuputkiverkon ja  öljytuotejohtojen sekä 
niiden haarajohtojen rakentam ista. On tehostettava 
töitä m alm irikasteen ja  hiilen hydraulisen putkikul- 
je tuksen  soveltamiseksi.

Teollisen ku ljetuksen  kokonaisvaltainen ja  sopu
suhtainen  kehitys on taattava. Hihna-, paineilma-, 
köysirata- ja  muiden jatkuvasti toimivien ja  erikois
tuneiden teollisen kuljetuksen muotojen käyttöä on 
laajennettava.
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Tietoliikenteen  palvelujen m äärää on lisättävä 
26-28 %. Maan yhtenäistä autom atisoitua tietolii
kenneverkkoa kehitettävä edelleen ja  nostettava 
sen toim intavarm uutta tieteen ja  tekniikan uusim 
pien saavutusten  pohjalla.
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IX

PERU SRAKENT AMINEN

Perusrakentamisen pääteh tävä  on luoda ja  nopeu
te tussa  tahdissa  uusia kansantalouden perusva- 
rantoja, joilla on tarkoitus keh ittää yh teiskunnal
lista tuotantoa ja  ratkaista  sosiaalisia kysym yk
siä, sekä  ratkaisevasti lisätä rakennustoim innan  
tehokkuutta.

Kansantalouden perussijoituksia on viisivuotis
kaudella lisättävä 18-22 % ja  urakkatöiden m ää
rää  16-17%.

Perussijoitusten tehokkuutta  on lisättävä ja  nii
den uusintavaa ja  teknologista rakennetta kehitet
tävä täydellisemmäksi. Materiaali- ja  rahavarat 
sekä työvoima on keskitettävä ennen kaikkea ny
kyisten yritysten konekannan uusim iseen ja  ajan
m ukaistam iseen sekä sellaisten kohteiden raken ta
miseen, joilla on ratkaiseva asem a tieteellis-tekni- 
sen edistyksen ja  sosiaalisten tehtävien suorittam i
sen kannalta.

12. viisivuotiskaudesta lähtien on taattava koh
teiden rakentam inen ja  käynnistys norm ien edel
lyttäm issä m ääräajoissa. On m erkittävästi vähen-
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nettävä sam anaikaisesti rakenteilla olevien kohtei
den m äärää ja  palautettava keskeneräisten raken
nustöiden m äärät norm ien säätelem älle tasolle. 
Asentam attom an kaluston m äärää on olennaisesti 
supistettava. Teollisuuskohteita on ryhdyttävä ra 
kentam aan vain, mikäli jo käynnissä olevien tuo
tantolaitosten kapasiteetti on täydessä käytössä ja 
suunnitellun rakennushankkeen sijaintipaikkakun
nalla on riittävästi työvoimaa tai mikäli se on ta r 
peen periaatteellisesti uusia  tuotantom enetelm iä 
sovellettaessa ja  uusia alueita hyödynnettäessä. 
R akennuskustannuksia käynnistettävän teh taan  
tehoyksikköä kohden on alennettava. R akennus
työn laatua on olennaisesti parannettava.

Tuotantolaitoksia on rakennettava kokonaisval
taisesti ja  taattava, e ttä  suunnitelm ien edellyttä
mien asuintalojen sekä sosiaali-, kulttuuri- ja  palve- 
lukohteiden rakentam inen ja  käyttöönotto tapah
tuu ajoissa.

R akennustuotantoa on teollistettava  edelleen 
johdonm ukaisesti m uuttam alla se yhtenäiseksi pro
sessiksi, jossa kohteet pystytetään tehdasvalm istei
sista elementeistä. Rakennustyömaille on ryhdyttä
vä toim ittam aan insinööri- ja  teknologista laitteis
toa kokonaissarjoina. Nykyistä nopeammin on val
m istettava ja  otettava käyttöön edistyksellisiä tuo
tantom enetelm iä ja  kone- ja  koneistojärjestelmiä, 
jotka takaavat rakennus- ja  asennustöiden koko
naisvaltaisen koneistuksen, eritoten jo toimivia yri
tyksiä ajanm ukaistettaessa. Perinteiset suuritöiset 
prosessit viimeistelytöissä on korvattava nykyaikai
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silla teollisilla menetelmillä. Käsin tehtävän työn 
osuutta on supistettava noin 25 %. Rakennusm inis- 
teriöiden tuotantolaitoksissa on olennaisesti lisät
tävä erikoisrakennuskaluston tuotantoa.

Käytettävien rakennusm ateriaalien ja  
-konstruktioiden rakennetta on parannettava ja  
käytettävä enem m än tehokkaita valssimetalli-, 
muovi-, hartsi- ja  polymeerilaatuja sekä uudentyyp
pisiä puupohjaisia, keraam isia ja  m uita ei-metalli- 
m ateriaaleja. Valssattujen rautam etallituotteiden 
käytössä on taattava 14-16 prosentin  säästö, 
sem entin osalta 10-12 prosentin  ja  puum ateriaa
lien osalta 12-14 prosentin  säästö.

Rakennustuotannon organisaatiota  on kehitettä
vä. On edelleenkin pyrittävä laajentam aan raken
nus- ja  asennusorganisaatioita, supistam aan liikoja 
hallintoportaita, lisääm ään rakennus- ja  asennus- 
trustien  itsenäisyyttä ja  vastuu ta yksiköiden ja  
kohteiden ajallaan tapahtuvasta käyttöönotosta ja  
taloudellisen toim innan parantam isesta. Edistyk
sellisiä työmuotoja ja  -menetelmiä on käytettävä 
laajemmin, kehitettävä prikaatiurakointia, laajen
nettava prikaateja ja  parannettava niiden työorga
nisaatiota. R akennusorganisaatioiden liikkuvuutta 
on lisättävä, jo tta  ne voisivat lyhyem m ässä ajassa 
rakentaa kohteita asum attom ille ja  kaukaisille seu
duille.

Suunnittelu- ja  rakennusorganisaatioiden vas
tuu ta  rakennustuotannon tieteellisestä ja  teknises
tä  tasosta  on lisättävä. Niiden k iinnostusta jo toi
m innassa olevien tuotantolaitosten ajanm ukaista
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miseen ja  konekannan uusimiseen on kannustettava.
Suunnitte lua ja  kustannuslasken taa  on vietävä 

eteenpäin. R akennustoim innan ja  suunnitteludoku- 
m entaation teknis-taloudellisten perustelujen laa
tu a  on kohotettava ja  tehostettava suunnitteluorga- 
nisaatioiden ja  tutkijaelinten vastuu ta  tästä . S uun
nitelm issa on edellytettävä tieteen ja  tekniikan uu 
sim pien saavu tusten  laajaa soveltam ista, voimava
roja ja  energiaa säästävien tuotantom enetelm ien ja  
koneiden, taloudellisten tilasuunnitteluratkaisujen, 
konstruktioiden ja  m ateriaalien sekä tuotanto- ja  
työorganisaation edistyksellisten metodien käyttöä 
supistaen johdonm ukaisesti materiaali-, polttoaine-, 
energia- ja  työvoim akustannuksia tuoteyksikköä 
kohti. Tällä pohjalla on 12. viisivuotiskauden ra 
kennushankkeissa alennettava rakennustyön kus
tannusarvion indikaattoreita ja  m uun m uassa ra 
kennus- ja  asennustöiden kustannuksia  keskim ää
rin 4-5  %.

Arkkitehtonisten ja  asem akaavaratkaisujen laa
tua  on parannettava. On kehitettävä suunnittelu- ja  
tutkim usorganisaatioiden erikoistum ista ja  tehos
tettava tekijäinvalvontaa. Laajemmin on sovelletta
va autom atisoitua suunnittelujärjestelm ää. Neuvos
toliiton Gosstroin vastuu ta yhtenäisen teknisen po
litiikan to teu ttam isesta  rakennustoim innassa on li
sättävä.

Työn tuo ttavuutta  on nostettava rakennusalalla 
16-17%.
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X

SOSIAALINEN KEHITYS JA  
KANSAN ELINTASON 
KOHOTTAMINEN

On taa ttava  kansan  hyvinvoinnin ja tku va  kohoa
minen, neuvostoliittolaisten kasvavien aineellisten  
ja  henkisten  tarpeiden yhä  täydellisempi tyyd y ttä 
minen. Sosiaalisten toimenpiteiden vaikutusta tuo
tannon kehitykseen ja  tehon kasvuun on lisättävä.

K ulutuksen rakennetta on kehitettävä ja  tasoa 
kohotettava johdonm ukaisesti sekä parannettava 
elintarvikkeiden ja  m uiden hyödykkeiden toim itta
m ista väestölle. V ähittäiskaupan vaihdon tulee k as
vaa viisivuotiskautena 18-22 %.

Työläisten ja  toimihenkilöiden keskim ääräistä  
kuukausipalkkaa  on nostettava 13-15% eli 215- 
220 ruplaan. Työpalkkajärjestelm än tehokkuutta 
on lisättävä, työntekijöiden palkan suuruus on 
sidottava kiinteäm m in heidän työpanokseensa, 
tasapalkkaisuuden elem enteistä on päättävästi 
vapauduttava ja  tehostettava aineellista ja  m oraa
lista vastuu ta työssä ilmenevistä puutteista  ja  lai
minlyönneistä.
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Työpalkkojen m äärien suhteita kansantalouden 
eri aloilla ja  eri työntekijäryhmien kesken on pa
rannettava ottam alla huomioon suoritettavien töi
den vaikeus ja  työolot. Insinöörityön yhteiskunnal
lista arvostusta on parannettava. Työnjohtajien, 
suunnittelijoiden ja  teknologien roolia ja  arvovaltaa 
on nostettava ja  kannustettava entistä tehokkaam 
min aineellisesti ja  m oraalisesti heidän työtään ja  
luovaa suhtau tum istaan  työhön.

K ansantalouden tuotannollisilla aloilla on toteu
tettava vaiheittain ja  sitä m ukaa kuin tarpeelliset 
edellytykset luodaan ja  voimavaroja löytyy työläis
ten ja  toimihenkilöiden tariffipalkkojen korotus. 
Alulle pannu t opettajien ja  m uiden kansansivistys- 
työntekijöiden palkankorotustoim et on saatettava 
loppuun ja  ryhdyttävä nostam aan  asteitta in  tervey
denhoidon ja  kulttuurieläm än aloilla toimivien 
työntekijöiden palkkoja. Tieteellisten tutkim uslai
tosten sekä suunnittelu- ja  teknologisten organi
saatioiden työntekijöiden palkkausta on kehitettävä 
ja  lisättävä heidän palkkojensa riippuvuutta uuden 
tekniikan ja  edistyksellisen teknologian kehittäm i
sen ja  käyttöönoton tuo ttam asta hyödystä.

Työpalkkojen alueellista säätelyä on p arannetta
va. Korotuksia on tehtävä Kaukoidän ja  Itä-Sipe- 
rian alueilla toimivien työläisten ja  toimihenkilöi
den palkkoihin työvuosien ollessa yhtäjaksoisia.

Ilta- ja  yövuorossa työskentelevien työläisten ja  
toimihenkilöiden aineellista kan n u stu sta  on paran 
nettava ja  laajennettava tuotantolaitosten ja  orga
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nisaatioiden varoista näille työntekijöille m yönnet
täviä avustuksia ja  lisiä.

Työn norm itusta on m erkittävästi parannettava 
takaam alla sen kiinteä sitom inen suoritettavaan 
työhön sam alla kun kehitetään työn organisaatio- 
ja  palkkausm uotoja ja  työpaikkojen määrittelyä. 
Teknisesti perusteltujen norm ien ja  ohjeiden sovel
tam ista  on laajennettava ja  n iitä on järjestelm älli
sesti tarkistettava uuden tekniikan, teknologian ja  
työorganisaation käyttöönoton myötä.

Kollektiivi tilojen jä sen ten  keskim ääräisiä kuu
kausipalkkoja on korotettava  18-20%, ja  palkan 
kasvu on sidottava m aataloustuotannon kasvuun, 
laatuun sekä tehokkuuteen.

Yhteiskunnallisia kulutusvarantoja on lisättävä  
20 -  23%  ja  niitä on käytettävä järkevästi sosiaa
listen ja  taloudellisten tehtävien ratkaisem iseen. 
Y hteiskunnallisten kulutusvarantojen jaon  muotoja 
on parannettava. Hyviin tuloksiin tuotantotehon 
paran tam isessa pääseville työkollektiiveille on luo
tava m uita parem m at m ahdollisuudet tyydyttää 
asunnontarpeensa, p a ran taa  lomanviettoaan, saa
da lapsiaan päivähoitolaitoksiin ja  n au ttia  m uista 
sosiaalisista etuuksista.

Lapsiperheiden avustuksia  on laajennettava ja  
naisten  työ- ja  elinoloja parannettava. Maan eri 
alueilla on vaiheittain lisättävä äitien osittain pal
kallisen lastenhoitoloman p ituu tta  kunnes lapsi 
ehtii puolentoista vuoden ikään ja  tarjo ttava oikeus 
6 kuukauden pituiseen palkattom aan lisälomaan. 
Äitiysneuvoloiden verkkoa on kehitettävä, lisät
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tävä äitiysloman p ituu tta  ennen synnytystä sekä 
palkallisen loman p ituu tta  lapsen sairastaessa.

Ensim m äisen avioliittovuoden ajaksi vasta-avioi
tuneet vapautetaan verosta ja  se siirretään  pien- 
perheisiltä kansalaisilta perittäväksi.

On lisättävä nuorten perheiden avustuksia ja  
etuuksia niiden liittyessä asunto-osuuskuntiin ja  
ryhtyessä rakentam aan omakotitaloa. On kehitettä
vä tulevien asukkaiden om akohtaisen työpanoksen 
käyttöä nuorille tarkoitettuja asuinalueita raken
nettaessa.

Lähivuosina on ratkaistava kysymys hoitopaikko
jen  järjestäm isestä  lasten  päivähoitolaitoksissa ja  
parannettava lasten kasvatusta  ja  hoitoa niissä. 
Lasten päivähoitolaitoksiin on rakennettava noin 
kolme miljoonaa paikkaa. Pidennetyn päivän koulu
jen  (ryhmien) verkkoa on edelleen kehitettävä, sa 
moin pioneerileirien, pioneeri- ja  koululaispalatsien 
(-talojen), urheilukoulujen ja  muiden lastenlaitosten 
verkkoa.

Huolenpitoa sota- ja  työveteraaneista, työkyvyttö
m istä kansalaisista ja  kaatuneiden perheistä on 
tehostettava. Eläketurvaa on parannettava. Työ
läisten ja  toimihenkilöiden vanhuus- ja  invalidieläk- 
keiden vähim m äism ääriä on edelleen korotettava, 
samoin kollektiivitilojen osakkaiden aiemmin m ää
rättyjen eläkkeiden vähimmäismääriä. Eläkeläisten 
sosiaalisia ja  aineellisia palveluja on parannettava. 
Kaupan, ravitsem usalan ja  terveydenhoitolaitosten 
on laajennettava yksinäisten vanhusten ja  työky
vyttömien kansalaisten  huoltoa tarjoam alla palve-
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luksiaan kotiin. Vanhain- ja  invalidikotien verkkoa 
on laajennettava ja  palvelutasoa parannettava, ja  
niiden ravinto-, lääke- ja  m uihin m enoihin on 
m yönnettävä lisää varoja. Näiden laitosten työn 
laatua  on olennaisesti parannettava.

Valtionlainojen kuoletusta on jatkettava.
Vähittäishintapolitiikkaa  on harjoitettava joh

donm ukaisesti väestön reaaliansioiden korottam is- 
tavoitteiden m ukaisesti. Valtion vähittäishinta- ja  
-tariffijäijestelm ää on kehitettävä, ja  n iissä tulee 
täydellisem m in o ttaa huomioon yhteiskunnalle koi
tuvat kustannukset, tuotteiden ja  palvelujen laatu 
ja  käyttöom inaisuudet. Eri tavararyhm ien hintojen 
taloudellisesti ja  sosiaalisesti perustellut suh teet on 
taattava. Y ksittäisten tavaroiden hintoja on alen
nettava sitä  m ukaa kuin niiden tuotanto tehostuu 
ja  tuo tan tokustannukset alenevat ja  tavara- ja  
rahavaroja kertyy. Valtion ja  yhteiskunnan tulee 
valvoa tiukasti hintojen noudattam ista.

Neuvostoliittolaisten asunto-oloja on p aran n et
tava. Asuintaloja on rakennettava yhteensä 565- 
570 miljoonaa neliömetriä. E n tistä  enem m än on 
asuintaloja rakennettava uusien taloudellisten 
parannettua  suunnitte lua edustavien tyyppiprojek- 
tien m ukaan. Kaupunkeja ja  m uita asu tuskeskuk
sia on rakennettava kokonaisvaltaisesti.

Työtätekevien m ahdollisuuksia p aran taa  asun to 
ja  elinolojaan on m erkittävästi lisättävä asuntotuo- 
tantovarantojen ja  sosiaali- sekä kulttuuritoim enpi- 
teiden varantojen varoilla; näitä  varantoja m uodos
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te taan  yhtymien, yritysten ja  organisaatioiden hen
kilökuntien työpanosta vastaavasti.

On edistettävä osuuskuntatalojen ja  omakotitalo
jen  rakentam isen nopeaa kehittäm istä. Työtäteke
ville on annettava enem m än m ahdollisuuksia liit
tyä asunto-osuuskuntiin  ja  rakentaa omakotitaloja 
omilla varoillaan, luotolla ja  yritysten varoilla. Yri
tysten ja  organisaatioiden on autettava heitä tässä.

M yönnettäessä valtion perusinvestointeja asunto
tuotantoon sekä sosiaali- ja  kulttuurirakentam i
seen on etusijalle asetettava uudet alueet, erityises
ti pohjoiset alueet, Siperia ja  Kaukoitä.

Asuntoja on rakennettava en tistä  enem m än m aa
seudulla. On luotava sellaiset olosuhteet, e ttä  nuo
riso ja  am m attitaitoinen työvoima saadaan pysy
m ään m aaseudulla.

Kunnallistaloutta on kehitettävä. Talouskaasun 
käyttöä on lisättävä, kaupungit ja  m uut asu tu s
keskukset on en tis tä  parem m in varustettava kes- 
kusläm m öllä ja  vesi- ja  viemäriverkolla, kaupunke
ja  on kaunistettava, ja  niiden viheralueista ja  
hygieenisestä tilasta  on pidettävä huolta. Väestöä 
on saatava laajemmin m ukaan kunnostustöihin.

On parannettava asunto- ja  kunnallistalouden 
elinten toimintaa, ja  lisättävä kansalaisten  vastuu
ta  heidän käyttöönsä luovutetun asunnon kunnos
sapidosta.

Väestön terveydenhuoltoa ja  vapaa-ajanvietto- 
m ahdollisuuksia on ja tku va s ti parannettava. En
nalta  ehkäisevää terveydenhuoltoa on tehostettava.
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terveyspalvelujen laatua parannettava ja  ryhdyttä
vä aste itta in  siirtym ään koko väestön jokavuotisiin 
terveystarkastuksiin.

Ennaltaehkäisevää ja  m uuta terveydenhoitoa 
antavien laitosten verkkoa on kehitettävä rakenta
malla yleis- ja  erikoissairaaloita, sairaala- ja  poli- 
klinikkaosastoja sekä hoito- ja  diagnostisia osasto
ja. Piirisairaaloiden ja  terveyskeskusten rakenta
m ista on jatkettava, jo tta  m aaseudun asukkaiden 
terveydenhuoltoa voitaisiin paran taa. Terveyskes
kusten, poliklinikoiden, lastensairaaloiden ja  syn
nytyslaitosten verkkoa on kehitettävä nopeammin. 
Viisivuotiskaudella on saatava 350 000 u u tta  sai
raalapaikkaa ja  terveyskeskus- ja  poliklinikkakapa- 
siteettia niin paljon, e ttä  ne voivat o ttaa  vastaan 
900 000 potilasta työvuoron aikana. Nykyisiä lai
toksia on ajanm ukaistettava. Terveydenhoitolaitos- 
ten lääkevalmisteiden, nykyaikaisten taudinm ääri
tys- ja  hoitolaitteiden ja  m uun lääketieteellisen 
kaluston tarve on tyydytettävä parem m in. Tuotan
tolaitosten ja  organisaatioiden kollektiivien työpon- 
n istuksin  perustettu jen  rahastojen varoin on laa
jem m in rakennettava ja  kehitettävä hoitolaitoksia 
palvelemaan näiden tuotantolaitosten ja  organisaa
tioiden työläisiä ja  toimihenkilöitä.

R aittius on vakiinnutettava sosialistisen eläm än
tavan normiksi. Alkoholin väärinkäyttöä ja  alko
holismia ja  m uita ihm isten terveydelle vahingollisia 
tapoja vastaan on taisteltava sitkeästi. Ruokailu- ja  
lääkenorm eja on nostettava suuren isänm aallisen
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sodan invalideja palvelevissa sairaaloissa, synny
tyslaitoksissa, keskussairaaloissa, kaupunki- ja  pii
risairaaloissa sekä lääkenorm eja polikliinisissa lai
toksissa. M aksuttom at lääkkeet tulee tarjo ta alle 
3-vuotiaille lapsille. Parantoloiden ja  kylpylöiden 
verkkoa on edelleen kehitettävä, m uun m uassa sel
laisten parantoloiden ja  lomakotien, jo issa vanhem 
m at voivat oleskella lapsineen, sekä tuotantolaitos
ten  ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa antavien 
parantoloiden.

Liikunta- ja  urheiluharrastuksen  laajentum ista 
on edistettävä. On kehitettävä liikuntakasvatusta 
ja  urheilutoim intaa ja  parannettava niiden organi
saatioita asuin- ja  työpaikoilla sekä oppilaitoksissa. 
Urheilujärjestöjen aineellista perustaa on vahvistet
tava.

K ansansivistysjäijestelm ää  on kehitettävä. Kas
vavan polven opetuksen, aatteellis-poliittisen, työ-, 
moraali- ja  eettisen kasvatuksen laatua  on nostet
tava, samoin sen valm ennusta yhteiskunnallisesti 
hyödylliseen työhön. Asiantuntijoiden koulutusta ja  
uudelleenkoulutusta on parannettava.

On taattava niiden toimenpiteiden toteuttam inen, 
joita yleissivistävän ja  am m attikoulun uudistus 
edellyttää. On luotava tarvittavat edellytykset oppi
laiden työkasvatukseen ja  siihen, e ttä  jokainen kes
kikoulun suorittanut on perehtynyt johonkin ylei
sim m istä am m ateista. Nuorten am m atinvalinnan
ohjausta on parannettava.

On kehitettävä am m attikoulujärjestelm ää ja  pa
rannettava am m attitaitoisten työläisten koulutusta
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välittöm ästi tuotannossa tieteellis teknisen edistyk
sen vaatim usten m ukaisesti ja  kehitettävä henkilö
kohtaisen työopetuksen muotoja.

Korkeakoulutason ja  keskiasteen erikoiskoulu
tuksen saaneiden spesialistien jatkokoulutuksessa 
on käytettävä tehokkaita menetelmiä ja  tavoitekou- 
lutusmuotoja. Korkeakouluissa on noudatettava lin
jaa, jonka m ukaan koulutetaan monipuolisesti val
m ennettuja spesialisteja.

Spesialistien käyttöä kansantaloudessa on huo
m attavasti parannettava. Tämä koskee etenkin in- 
sinööriteknistä henkilöstöä. Kaikilla aloilla on kehi
tettävä työläisten ja  spesialistien uudelleen- ja  täy- 
dennyskoulutusjärjestelm ää tieteellis-teknisen 
edistyksen vaatim ukset huomioon ottaen.

Koulujen, am mattikoulujen, keskiasteen oppilai
tosten ja  korkeakoulujen aineellista perustaa on 
vahvistettava. Erikoisluokkien, työpajojen ja  labora
torioiden v arustusta  on parannettava nykyaikaisin 
laittein, kojein, instrum entein  ja  opetusvälinein. In
form atiikkaa ja  atk-tekniikkaa on aktiivisemmin 
sovellettava opetukseen. Viisivuotiskaudella on ra 
kennettava yleissivistäviä kouluja seitsem älle mil
joonalle oppilaalle ja  am m attikouluja ainakin 
810 000 oppilaalle.

Sosialistisen kulttuurin ja  taiteen sekä  tiedotus
välineiden osuutta  on tehostettava  aatteellis-poliit- 
tisessa, hallinnollisessa, juridisessa, taiteellisessa 
ja  esteettisessä kasvatuksessa, neuvostoliittolais
ten henkisten  tarpeiden yhä täydellisem m ässä tyy
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dyttäm isessä ja  kom m unistisen m aailm ankatso
m uksen m uovaam isessa.

Kulttuurin ja  taiteen aineellista perustaa on kehi
tettävä ja  vahvistettava. Piirien kulttuuritalojen ja  
-laitosten verkkoa on laajennettava, etenkin kau
punkien uusilla asuinalueilla ja  m aaseututaajam is
sa. Väestön elokuvapalveluja on parannettava, elo
kuvien aatteellista ja  taiteellista tasoa on noste tta
va, eritoten lasten- ja  nuortenfilmien. Sam a koskee 
näytelmiä, konserttiohjelm ia ja  taidenäyttelyjä. Vä
estöä ja  ennen kaikkea nuoria on saatava enem 
m än m ukaan taideharrastusto im intaan. Väestölle 
tarjottavia kirjastopalveluja on parannettava.

Väestön aikakauslehtien, yhteiskunnallis-poliit- 
tisen, tieteellis-teknisen, kaunokirjallisuuden, oppi
kirjojen ja  lastenkirjallisuuden tarpeet on tyydytet
tävä täydellisemmin. On ryhdyttävä toimiin ku stan 
nusalan  aineellis-teknisen perustan  vahvistam isek
si. Arkistojen toim intaa on parannettava.
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XI

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA  
LUONNONVAROJEN 
JÄRKIPERÄINEN KÄYTTÖ

Luonnonsuojelua on tehostettava. Vähäjätteisiä ja  
jätteettöm iä tuotantom enetelm iä on käytettävä laa
jemmin. On kehitettävä yhdistelm ätuotantoja, jotka 
takaavat luonnonvarojen, raaka-aineen ja  m ateriaa
lien täydellisen ja  kokonaisvaltaisen käytön ja  jotka 
eivät vaikuta haitallisesti ym päristöön tai rajoitta
vat olennaisesti vahingollista vaikutusta.

Maan vesivarojen suojelua on johdonm ukaisesti 
parannettava. Baikaljärven, Itämeren, Kaspian. 
M ustanm eren ja  Asovanmeren vesien suojeluun 
täh täävät perustoim enpiteet on saate ttava loppuun. 
Pohjoisen merialueen, Keski-Aasian ja  Kazahstanin 
vesistöjen suojelutoimien kokonaisuuden to teu tta
m ista on jatkettava, samoin toim enpiteitä pienten 
jokien ja  vesistöjen tilan parantam iseksi. Vesivaro
ja  on hyödynnettävä en tistä järkeistetym m in. Puh
distuslaitosten ja  -laitteiden tehoa on parannettava. 
Puhdistettujen jäte- ja  kaivosvesien käyttöä kaste-
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luun ja  m uihin kansantalouden tarpeisiin on laa
jennettava.

Ilmansuojelua on tehostettava. Tässä tarkoituk
sessa on parannettava tuotantomenetelm iä, koneis
toja ja  liikennevälineitä, raaka- ja  polttoaineiden 
laatua sekä otettava käyttöön huipputehokkaita 
teollisuus- ja  muiden päästöjen puhdistuslaitteita.

On huolehdittava m aan järk iperäisestä  käytöstä 
ja  suojelem isesta tuuli- ja  vesieroosiolta, mutavir- 
roilta, vyörymiltä, tulvilta, soistum iselta, kuivumi
selta ja  suolaantum iselta. Viljelysmaiden suojelua 
on en tisestään  parannettava ja  m uodostettava ny
kyistä tehokkaam min viljelysmaita suojelevia m et
sävyöhykkeitä. On palautettava viljelykuntoon noin 
660 000 hehtaaria maita. Viljelysmaita ja  m etsiä 
tuhohyönteisiltä ja  kasvisairauksilta suojelevien ih
misille ja  eläinmaailmalle turvallisten menetelmien 
käyttöä on jatkuvasti laajennettava.

Maan uum enten suojelua ja  mineraalivarojen ko
konaisvaltaista käyttöä on parannettava. Hyötykai- 
vannaisten  hävikkiä tuotannon, rikastam isen ja  ja 
lostuksen yhteydessä on supistettava. Neuvostolii
ton talousvyöhykkeen ja  Neuvostoliiton m annerja
lustan  luonnonym päristön säilym inen on taattava.

Kaupunkien ja  taajam ien vihervyöhykkeiden pe
rustam ista  on jatkettava ja  kunnossapitoa paran
nettava. Rauhoitusalueiden, kansallispuistojen ja  
luonnonpuistojen ja  muiden suojeltavien luonnon
alueiden verkkoa on laajennettava. Kasviston ja  
eläimistön suojelua, uusiu tum ista ja  järkevää käyt
töä on tehostettava.
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Luonnonym päristön tilaan ja  saastelähteisiin 
kohdistuvan valtiollisen valvonnan tehoa on lisättä
vä ja  parannettava täm än toim innan varustam ista 
tehokkain autom aattikojein ja  -laittein. Kansalais
järjestöjen ja  väestön tähän  työhön osallistum isen 
muotoja on monipuolistettava. Neuvostoliittolaisis
sa on kasvatettava suu rta  vastuuta luonnonrik
kauksien säilyttäm isestä, kartu ttam isesta  ja  vaali
vasta käytöstä. Maan ym päristönsuojeluhallintoa 
on parannettava.
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XII

TUOTANTOVOIMIEN 
SIJOITTELU JA  LIITTO
TASAVALTOJEN TALOUDEN 
KEHITTÄMINEN

Yhteiskunnallisen tuotannon alueellista rakennetta 
on kehitettävä en tis tä  täydellisemmäksi, taattava 
taloudellisen ja  sosiaalisen kehityksen järkevä yh
distäm inen kussakin  liittotasavallassa ja  kullakin 
talousalueella sekä parannettava niiden vuorovai
k u tusta  m aan yhtenäisessä kansantalouskom plek- 
sissa.

Ja tkuv ia  edistyksellisiä m uutoksia on to teu tetta
va tuotantovoimien sijoittelussa siten, e ttä  otetaan 
täysin huomioon alueiden taloudellisten, sosiaalis
ten ja  luonnonedellytysten erityispiirteet samoin 
kuin tarve viedä paljon energiaa vaativia tuotanto
laitoksia lähelle Siperian ja  Pohjois-Kazahstanin 
polttoaine- ja  energiakeskuksia. Keski-Aasian, Ete- 
lä-K azahstanin ja  Taka-Kaukasian alueilla on täy
dellisemmin käytettävä hyväksi työvoimaa ja  luon
nonvaroja. Maan Euroopan-puoleisten alueiden ja
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Uralin taloutta on kehitettävä etupäässä konekan
taa uusim alla ja  nykyisiä tuotantolaitoksia ajanm u
kaistam alla sam alla kun aineellisen tuotannon pal
veluksessa olevan henkilöstön m äärää supistetaan. 
Alueellisten tuotantokompleksien ja  teollisuuskes
kusten  m uodostam ista laajennetaan ja  kehitetään. 
Ala- ja  aluekohtaisesti on taattava, että työpaikkojen 
m äärä vastaa käytettävissä olevia työvoimavaroja.

Tuotantopotentiaalia ja  luonnonvarojen hyödyn
täm istä on edelleen lisättävä m aan itäalueilla. Nii
den taloutta on kehitettävä kokonaisvaltaisesti ja  
pyrittävä tuotannon ja  sosiaalisen perusrakenteen 
m uita nopeam paan kasvuun. Pohjoisalueiden te
hokkaim m at luonnonvarat on saatava talouskäyt
töön.

Uusien teollisuuslaitosten perustam ista suuriin 
kaupunkeihin on rajoitettava. Rajoitus ei kuiten
kaan koske kohteita, jo tka liittyvät väestön palvele
miseen. Pienten ja  keskisuurten kaupunkien ja  työ- 
läisyhdyskuntien taloudellisia kehitysmahdolli
suuksia on käytettävä täydellisemmin hyväksi ja  
niihin on sijoitettava pieniä erikoistuneita yrityksiä, 
jo  toimivien tehtaiden haaraosastoja ja  laitoksia 
sekä m aataloutta palvelevia, m aataloustuotteita ja 
lostavia ja  paikallisista raaka-aineista hyödykkeitä 
valm istavia yrityksiä.

Liittotasavaltojen taloudellisen ja  sosiaalisen ke
hityksen perussuunnat ovat seuraavat:

Venäjän sosialistisessa federa tiiv isessa  neuvos
totasavallassa  on teollisuustuotantoa lisättävä
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20-23 %. On kehitettävä nopeammin konepaja-, 
kaasu-, kemian ja  mikrobiologista teollisuutta. 
Vuonna 1990 on tuotettava sähköä 1 120-1 160 
miljardia kilowattituntia, öljyä ja  kaasukondensaat- 
tia 560-575 miljoonaa tonnia, kaasua 640-650 
m iljardia kuutiom etriä ja  hiiltä 440-445 miljoonaa 
tonnia.

M aatalouden vuotuista keskim ääräistä tuotantoa 
on lisättävä 13-15%. Vuonna 1990 on tuotettava 
viljaa 140-142 miljoonaa tonnia, sokerijuurikasta 
31-32 miljoonaa tonnia, perunaa 45-47 miljoo
naa tonnia, vihanneksia 14,5-15 miljoonaa tonnia, 
lihaa (teuraspaino) 10-10,2 miljoonaa tonnia, m ai
toa 54-55 miljoonaa tonnia ja  kananm unia 45 - 
46 miljardia kappaletta. Viisivuotiskaudella on otet
tava käyttöön 1 485 000 ha keinokasteltuja m aita 
ja  kuivatettava 1 630 000 ha soistuneita ja  liian 
kosteita maita. Viljelyteknisiä töitä on suoritettava 
kuuden miljoonan hehtaarin  alalla sellaisilla mailla, 
jo tka eivät vaadi kuivatusta.

Venäjän liittotasavallan Euroopan-puoleisen osan 
energiaperustaa on vahvistettava. Kalininin ydin
voimala ja  Sm olenskin ydinvoimalan toinen vaihe 
on saatava valmiiksi, Kurskin, Balakovin, Tatarian 
ja  Rostovin ydinvoimaloissa sekä Gorkin ja  Voro- 
nezin ydinkäyttöisissä kaukoläm pölaitoksissa on 
otettava käyttöön uusia  yksiköitä, Kostroman ydin
voimalaa ja  Volgogradin ydinkäyttöistä ydinlämpö- 
voimalaa on ryhdyttävä rakentam aan. K rasnodarin 
ydinvoimalaa sekä Kuolan ydinvoimalan kolm atta 
vaihetta on ryhdyttävä rakentam aan. Igranain vesi
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voimalan rakentam ista on nopeutettava, Zagorskin 
voimala otettava käyttöön ja  ryhdyttävä rakenta
m aan Leningradin pumppuvoimalaitosta.

Venäjän liittotasavallan ei-m ustanm ullan vyöhyk
keen agroteollisen kompleksin kehitys ja  tehokkuu
den lisäys on taattava. Asuntojen, teiden ja  palvelu
alan laitosten rakentam ista on jatkettava laajassa 
m itassa ja  parannettava m aaseutuväestön työ- ja  
elinoloja.

Moskovassa ja  Leningradissa sekä näitä kaupun
keja ympäröivillä alueilla on parem m in käytettävä 
hyväksi nykyistä tieteellistä ja  tuotannollista poten
tiaalia ja  nopeutettava sen avulla tieteellis-teknistä 
edistystä ja  lisättävä m aan kansantalouden tehok
kuutta. Tuotannon lisäys on saatava yksinom aan 
nykyisiä tuotantolaitoksia ajanm ukaistam alla ja  
niiden konekantaa uusim alla, soveltamalla laajasti 
nykyaikaisia tuotantom enetelm iä, joustavia auto
m atisoituja järjestelm iä ja  robottitekniikkaa, tehos
tam alla alojen yhteisten tuotantojen erikoistum ista 
ja  kehittäm istä, lisääm ällä työn tuo ttavuutta  ja  
supistam alla työpaikkojen m äärää. E ntistä nope
am m in on lopetettava Moskovassa ja  Leningradissa 
sellaisia tuotantoja ja  yrityksiä, joiden kehittäm i
nen siellä ei ole taloudellisesti tarkoituksenm ukais
ta. Moskovan kaupungin alueen ja  sen m etsä- ja  
puistovyöhykkeen käyttö on suunniteltava järkipe
räisesti ja  ym päristönsuojelun vaatim uksia vastaa
vasti. Moskovan ja  Moskovan alueen samoin kuin 
Leningradin ja  Leningradin alueen yhtenäinen 
ja  kokonaisvaltainen kehitys on taattava. Lenin
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gradin suojapadon rakentam ista on jatkettava.
Tim anin-PetSoran alueellisen tuotantokomplek- 

sin kehittäm inen on turvattava, hiilikaivosten ra 
kentam ista ja  uusien öljyesiintymien käyttöönottoa 
on nopeutettava sekä aloitettava bauksiitin ja  titaa- 
nimalmin louhinnan esivalmistelutyöt. Kuolan nie
m im aan hyötykaivannaisia on käytettävä kokonais
valtaisem m in hyväksi.

Kurskin rautam alm iesiintym än alueelliseen tuo- 
tantokom pleksiin on luotava uusia yksiköitä rau ta
m almin tuottam iseksi ja  rikastam iseksi sekä säh
kö- ja  valssiteräksen tuottamiseksi; täydellisemmin 
on käytettävä hyväksi hylkykiveä sekä rikastam o
jen  jätteitä. Orjolin teräsvalssaam oon on rakennet
tava yksiköitä tuo ttam aan  kylm ävalssattua teräs- 
nauhaa. On yhdistettävä järkiperäisesti keskisen 
m ustanm ullan vyöhykkeen talousalueen raskaan  
teollisuuden ja  agroteollisen kompleksin kehitys.

Marin autonom isen tasavallan Volzskin kaupun
kiin on rakennettava teollisuuden peruskohteita 
tuottam aan elintarviketeollisuuden, kaupan ja  ra
vitsem usalan koneita ja  laitteita sekä Volgan putki- 
teh taan  yhteyteen on rakennettava yksikköjä val
m istam aan korroosionkestäviä öljyputkia. Astra- 
kanin kaasukondensaattiesiintym än pohjalle muo
dostettavassa teollisuuskeskuksessa on käynnistet
tävä kaasun ja  kondensaatin  poraus- ja  jalostus- 
yksiköitä sekä rikintuotantoyksiköitä. Volgan- 
Ahtubinin jokilaakson m aita on hyödynnettävä te
hokkaammin.

Uralilla on käynnistettävä Baskirian, Etelä-Uralin
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ja  Belojarskin ydinvoimalat, Permin aluevoimalai- 
tos sekä Tseljabinskin lämmitysvoimala.

Magnitogorskin m etallurgisen kom binaatin teräs- 
sulaton ensim m äinen vaihe on ajanm ukaistettava, 
samoin Uralin pienitehoiset m etallurgiset tehtaat. 
Siperian nopeampi kehitys on turvattava. Poltto
aine- ja  voim atalouskapasiteettia on lisättävä tällä 
alueella. On ryhdyttävä toimiin kivennäisraaka- 
aine- ja  m etsävarojen kokonaisvaltaisen jalostuk
sen turvaam iseksi, alueen osuuden lisääm iseksi 
m aan runsaasti energiaa vaativien teollisuudenalo
jen  tuo tannossa ja  jalostusalojen, eritoten konepa
jateollisuuden, sopusuhtaisen kehityksen takaam i
seksi. Paikallista elintarvikeperustaa on vahvistet
tava. R akennusteollisuutta, rakennusaineteollisuut
ta  ja  liikennettä on kehitettävä nopeammin.

Länsi-Siperian alueellisen tuotantokom pleksin 
m uodostam ista on jatkettava. Öljy- ja  kaasuesiinty
mien tutkim ista, rakentam ista ja  hyödyntäm istä on 
tehostettava. On rakennettava pääkaasujohtoja 
maan Euroopan-puoleiseen osaan ja  Siperian etelä- 
alueille. Surgutin  2. aluevoimalan rakentam inen on 
saatettava päätökseen ja  käynnistettävä Niznevar- 
tovskin ja  Urengoin aluevoimaloiden yksiköt.

Kuznetskin laakion kivihiilentuotantolaitosten 
rakentam ista ja  nykyaikaistam ista on nopeutetta
va. Katunin vesivoimalaitosta, Altain typpilannoite- 
tehdasta  ja  Tjumenin kem ian laitosta on ryhdyttä
vä rakentam aan. Kuznetskin m etallurginen kombi
naatti on uudenaikaistettava. Länsi-Siperian etelä- 
alueiden m aanparannustö itä on jatkettava ja  Al
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tain  aluepiirissä on saatava valmiiksi Aleiskin kas- 
telujärjestelm ä ja  ja tkettava Burlinskin kastelujär- 
jestelm än rakentam ista.

Berjozovskin 1. aluevoimalan energiayksiköt ja  
Berjozovskin kaivoksen nro 1 hiilentuotantoyksiköt 
on saatava käyntiin, ryhdyttävä rakentam aan Boro- 
dinski-hiilikaivosta nro 2, aloitettava Berjozovskin 
2. aluevoimalan rakentam inen ja  toteutettava mui
ta  töitä K anskin-A tsinskin alueellisen tuotanto- 
kompleksin muodostamiseksi.

Sajanin alueellisen tuotantokom pleksin raken
teilla olevissa tuotantolaitoksissa on taattava yk
siköiden käynnistys ja  nopeutettava Sajanin alu- 
m iinitehtaan rakentam ista. Angaran alajuoksun 
ranta-alueiden voimavarojen hyödyntäm inen on 
aloitettava, ja tkettava BogutSanin voimalaitoksen 
rakentam ista, ryhdyttävä valmistelutöihin Jenisein  
keskijuoksun voimalan rakentam iseksi ja  Gorevin 
lyijy-ja sinkkiesiintym än hyödyntämiseksi. Ozeron 
polymetalliesiintymän hyödyntäm iseen on ryhdyt
tävä ja  aloitettava Tugnuin hiililouhoksen rakenta
m inen sekä Haranovon hiililouhoksen laajentam i
nen. Gusinoozeron aluevoimalan toisen vaiheen ja  
Ulan-Uden 2. lämmitysvoimalan rakennustyö on 
saatava päätökseen.

Baikalin-Amurin ra ta  on saatava pysyvään käyt
töön koko pituudeltaan ja  ryhdyttävä ratavyöhyk- 
keen laajam ittaiseen taloudelliseen hyödyntäm i
seen. E telä-Jakutian alueellisen tuotantokom plek
sin m uodostam ista on jatkettava. Nerjungrin alue- 
voimalan toinen vaihe on rakennettava, ryhdyttävä
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rakentam aan Seligdarin apatiittitehdasta sekä suo
ritettava valmistelutyöt, joiden pohjalla voidaan 
luoda Kaukoltaan paikallista koksihiiltä ja  rau ta
m alm ia käyttävä m etallurgian perusta. Berkaki- 
tin-T om m otin-Jakutskin  rautatien  rakentam inen 
on aloitettava.

Kaukoidässä on lisättävä väri- ja  harvinaisten 
metallien tuotantoa. Polttoaineteollisuuden ja  ener
giantuotannon m uita nopeampi kehitys on turvat
tava. O hasta Amurin Komsomolskiin ulottuva kaa- 
sujohto sekä Viljuin 3. aluevoimalan ja  Burein voi
m alan ensim m äiset koneikot, Komsomolskin 3. 
lämmitysvoimala sekä U ssuriskin lämmitysvoimala 
on saatava käyttöön; on ryhdyttävä rakentam aan 
U st-Srednekanskin vesivoimalaa ja  Jak u tsk in  2. 
aluevoimalaa. D eputatskin malm inrikastuskombi- 
naatin  rakennustyöt on saatava päätökseen Jaku- 
tian autonom isessa tasavallassa. Kalan ja  muiden 
m eren antim ien pyyntiä sekä korkealaatuisten ka
latuotteiden tuotantoa on lisättävä. Soijan, riisin ja  
muiden m aataloustuotteiden tuotantoa on noste tta
va.

Työvoiman pitäm iseksi pohjolan, Siperian ja  Kau
koidän alueilla on väestön elintason nopeampi ko
hoam inen näillä alueilla taattava.

Pohjoisten alueiden kansojen perinteisiä elinkei
noja on kehitettävä uudella teknisellä pohjalla.

Ukrainan sosialistisessa neuvostotasavallassa  
on teollisuustuotantoa lisättävä 18-21 %. Vuonna 
1990 on tuotettava sähköä 320 miljardia kilowatti
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tuntia. Tsem obylin ja  Zaporozjen ydinvoimaloiden 
rakennustyöt on saatava päätökseen. Hmelnitskin, 
Rovenskin, Etelä-Ukrainan ja  Krimin ydinvoimaloi
den sekä Odessan ydinlämmitysvoimalan yksiköt 
on käynnistettävä sekä ryhdyttävä rakentam aan 
Harkovan ydinlämmitysvoimalaa samoin kuin 
Dnestrin ja  Kanevin pumppuvoimalaitoksia.

Hiiliteollisuuden ja  rautam etallurgian tuotantolai
tosten ajanm ukaistam ista ja  konekannan uusim is
ta  on jatkettava, ennen m uuta Donbassilla. Krivoi 
Rogin m alm inrikastam ossa on käynnistettävä yksi
köitä jalostam aan hapetettu ja rautam alm eja ja  
Taurian rikastam okom binaatissa louhimaan ja  ja 
lostam aan mangaanimalm ia. Kemian teollisuuden 
ja  konepajateollisuuden tuotanto on nostettava 
1,3-kertaiseksi. Kevyen teollisuuden, eritoten pella
vakankaiden ja  neuletuotteiden, tuotantoa on m er
kittävästi laajennettava.

M aataloustuotteiden keskim ääräistä vuotuista 
tuotantoa on lisättävä 13-15 %. Vuonna 1990 on 
viljaa tuotettava 52-54 miljoonaa tonnia, sokeri
ju u rik asta  53-55 miljoonaa tonnia, auringonkuk
kaa 2,9 miljoonaa tonnia, vihanneksia 8,6 miljoo
naa tonnia, hedelmiä ja  marjoja 4,5 miljoonaa ton
nia, lihaa (teuraspaino) 4,9-5 miljoonaa tonnia, 
maitoa 24,5-25 miljoonaa tonnia ja  kananm unia 
16-17 miljoonaa kappaletta. Keinokastelluille 
maille on luotava taa tu n  m aissintuotannon vyöhyk
keitä. Viisivuotiskaudella on otettava käyttöön 
500 000 ha keinokasteltua ja  640 000 ha kuivattua 
maata.
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Valko-Venäjän sosialistisessa neuvostotasaval
lassa  on teollisuustuotantoa lisättävä 22-25 %. 
Työstökoneteollisuuden, kojeenrakennuksen, radio- 
teknisen, elektroniikka- ja  sähköteknisen teollisuu
den sekä karjatalous- ja  rehutuotantokoneita val
m istavan teollisuuden nopeampi kehitys on ta a t
tava.

Minskin ydinlämpövoimalan ensim m äinen ener- 
giayksikkö on käynnistettävä, sam oin Novopoletsk- 
nefteorgsintez-yhtym än ja  Mozyrskin öljynjalosta- 
mon öljytuotteiden ja  kemiallisen raaka-aineen tuo
tantoyksiköt sekä teräslankavahvisteen tuo tan to
yksikkö Valko-Venäjän m etallurgisessa teh taassa  
Zlobinissa. Minskin V. I. Leninille nim etyn traktori- 
teh taan  tuotantolaitosten ajanm ukaistam ista ja  
laajentam ista on jatkettava.

M aatalouden keskim ääräistä vuotuista tuotantoa 
on lisättävä 12-14%. Vuonna 1990 on tuotettava 
8-8,2 miljoonaa tonnia viljaa, ainakin 13 miljoo
naa  tonnia perunaa, 27-28 miljoonaa tonnia re
hua, 1,2-1,3 miljoonaa tonnia lihaa (teuraspaino), 
7,1-7,3 miljoonaa tonnia m aitoa ja  3,4-3,5 
miljardia kappaletta kananm unia.

Viisivuotiskaudella on kuivattava 520 000 ha 
liian kosteita ja  soistuneita maita, mm. 420 000 ha 
salaojittamalla. Polesjen alangon m aatalousaluei
den ensisijaisten tulvaesteiden rakennustyöt on 
saatava päätökseen.

Uzbekistanin sosialistisessa neuvostotasavallas
sa  on teollisuustuotantoa lisättävä 24-27 %. Nope-
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äm m in on kehitettävä kemian, sähköteknistä ja  
kevyttä teollisuutta, kojeenrakennusta ja  m aata
loustuotteiden jalostusta. Sähköntuotantoa on nos
tettava 25-27%  ja  rikkihapontuotantoa 34-36% . 
Angrenin hiililouhoksen, Novoangrenin ja  Tali- 
m ardzanin aluevoimaloiden sekä Uzbekistanin m e
tallurgisen teh taan  yksiköt on käynnistettävä. Maa- 
talouskonetehtaan rakentam inen on aloitettava.

M aatalouden kesk im ääräistä vuotuista tuotantoa 
on nostettava 14-16%. Vuonna 1990 on puuvilla- 
kuitua tuotettava 1,8-1,93 miljoonaa tonnia 
m uun m uassa ohutkuituisia lajikkeita ainakin 
154 000 tonnia, viljaa 3.2-3,5 miljoonaa tonnia, 
lihaa 540 000-560 000 tonnia (teuraspaino), rehu
ja  20 miljoonaa tonnia, m aitoa 3,3-3,5 miljoonaa 
tonnia ja  kananm unia 2,7-3 miljardia kappaletta. 
Hedelmien, viinirypäleiden, vihannesten ja  melo
nien tuotantoa edellytetään nopeutettavan.

Nykyisten kastelujärjestelm ien ajanm ukaistam i
nen ja  käytön paran tam inen  on taattava ja  otettava 
käyttöön viisivuotiskaudella 360 000 ha keinokas- 
teltuja maita, vesitettävä 1,1 miljoona ha laidun
m aita ja  ajanm ukaistettava laidunten vesitysjärjes- 
telm ät noin 4,8 miljoonan hehtaarin  alalta. Karsi- 
nin ja  Dzizakin arojen kokonaisvaltaista käyttöön
ottoa on jatkettava.

K azahstanin  sosialistisessa neuvostotasavallas
sa  on  teollisuustuotantoa lisättävä 23-26 %. 
On kehitettävä edelleen polttoaine- ja  voim atalout
ta, rauta- ja  värim etallurgiaa, konepajateolli
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suu tta  sekä kem ian ja  petrokem ian teollisuutta.
Pavlodarin-Ekibastuzin alueellisen tuotanto- 

kompleksin m uodostam ista ja tketaan . Hiilentuotan
toa on lisättävä m erkittävästi Ekibastuzin laakiolla. 
Maikubenin hiiliesiintym ää on ryhdyttävä hyödyn
täm ään. Ekibastuzin 2. aluevoimalan yksiköt on 
käynnistettävä, ryhdyttävä rakentam aan Ekibas
tuzin 3. aluevoimalaa ja  Etelä-Kazahstanin aluevoi- 
malaa. Sulbinin vesivoimala on rakennettava val
miiksi.

Tengizin öljyesiintymän ja  K aratsaganakin kaa- 
sukondensaattiesiintym än hyödyntäm istä on 
nopeutettava. Zairemin rikastam okom binaatin ja  
Dzezkazganin vuorim etallurgian kom binaatin m al
m intuotanto- ja  -jalostuskapasiteettia on lisättävä 
sekä hyödynnettävä Salkijan esiintymä. On ryhdyt
tävä rakentam aan Bakyrtsikin vuorimetallurgian, 
Kairaktinin wolframi-, Koktenkolin molybdeeni- ja  
Bostäekulin kuparinrikastam okom binaatteja.

M aatalouden keskim ääräistä vuotuista tuotantoa 
on lisättävä 13-15%. Vuonna 1990 on viljaa tuo
tettava 30-31 miljoonaa tonnia, lihaa (teuraspai
no) 1,4-1,5 miljoonaa tonnia, m aitoa 5,4-5,5 
miljoonaa tonnia, kananm unia 4,2-4 ,3 miljardia 
kappaletta, villaa vähintään 120 000 tonnia ja  re
huja 55-58 miljoonaa tonnia. Kovien ja  vahvojen 
korkealaatuisten vehnälajikkeiden tavaratuotantoa 
on m erkittävästi laajennettava, samoin h irssin  ja  
tattarin. Lihakaijanhoidon samoin kuin hienovillais- 
ten  ja  puolihienovillaisten lam paiden kasvatuksen 
kehittäm istä on jatkettava. On jatkettava keinokas-
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teltujen m aiden laadullista paran tam ista  ja  toimin
n assa  olevien kastelujärjestelm ien teknistä kehittä
m istä 670 000 hehtaarin  alalla. Viisivuotiskaudella 
on otettava käyttöön 410 000 hehtaaria  kastelum ai- 
ta.

Gruusian sosialistisessa neuvostotasavallassa  
on lisättävä teollisuustuotantoa 22-25% . Muita 
nopeampi lisäys on taattava sähköteknisessä ja  ra- 
dioelektroniikkateollisuudessa sekä kojeenraken- 
nuksessa.

Hudonin vesivoimalan ensim m äiset koneikot on 
käynnistettävä ja  aloitettava Gruusian ydinvoima
lan, M arneulin ei-standardisoituja koneita ja  laittei
ta  valm istavan teh taan  ja  valssattu ja osia valm ista
van teh taan  rakentam inen sekä Rustavin m etallur
gisen tehtaan nykyaikaistam inen ja  Tbilisin alue- 
voimalan laajentam inen. On rakennettava tehdas 
valm istam aan traktoreita ja  koneita kaivosteolli
suuden käyttöön sekä Hutaisin autotehtaan toinen 
vaihe. M arabdan-Ahalkalakin rautatie on otettava 
käyttöön. On ryhdyttävä rakentam aan rau ta tie tä  
K aukasuksen poikki.

M aatalouden keskim ääräistä vuotuista kokonais
tuotantoa on lisättävä 14—16%. Vuonna 1990 on 
tuotettava laadukasta teelehteä 650 000 tonnia, he
delmiä, m arjoja ja  sitrushedelm iä 1,1-1,4 miljoo
naa tonnia, lihaa (teuraspaino) 230 000 tonnia, m ai
toa 850 000-900 000 tonnia ja  kananm unia 1.2 
m iljardia kappaletta. Viisivuotiskaudella on o tetta
va käyttöön 60 000 ha keinokasteltua m aata ja  kui
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vattava 35 000 ha liian kosteita ja  soistuneita mai
ta. M aanparannus- ja  hyödyntäm istöitä on ja tk e tta 
va Kolhidan alangolla ja  ajanm ukaistettava olem as
sa olevat kastelujärjestelm ät. Kylpylä- ja  matkailu- 
taloutta on kehitettävä edelleen.

Azerbaidzanin sosialistisessa neuvostotasaval
lassa  on teollisuustuotantoa lisättävä 22-25 %. 
Elektroniikka- ja  radioteknistä teollisuutta sekä ko- 
jeenrakennusteollisuutta on kehitettävä nopeam 
min. Sähkön, petrokem ian ja  elintarviketeollisuu
den tuotantoa on edelleen lisättävä. Öljyn etsin tää 
ja  käyttöporauksia on laajennettava Kaspianmerel
lä sekä tasavallan länsi- ja  keskialueilla. Öljyä on 
tuotettava 14-15 miljoonaa tonnia vuonna 1990.

Azerbaidzanin aluevoimalan toim inta on käyn
nistettävä ja  ryhdyttävä rakentam aan ydinvoima
laa ja  Novobakinskin läm pövoimakeskusta sekä Ki- 
rovabadin kuorm a-autotehdasta. Etyleenin ja  pro- 
pyleenin tuotanto- ja  jalostuslaitteita on käynnis
tettävä.

Maatalouden keskim ääräistä vuotuista kokonais
tuotantoa on lisättävä 14-16%. Vuonna 1990 on 
tuotettava viljaa 1,6 miljoonaa tonnia, puuvillakui- 
tua 238 000 tonnia, vihanneksia ja  meloneja 1,2 
miljoonaa tonnia, rehuja 7,2-7,4 miljoonaa tonnia, 
lihaa (teuraspaino) 220 000-225 000 tonnia, m ai
toa 1,2-1,3 miljoonaa tonnia ja  kananm unia 1,3 
miljardia kappaletta. Viisivuotiskaudella on p aran 
nettava kastelujärjestelm ien teknistä tasoa
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600 000 ha alalla ja  otettava käyttöön 75 000 ha 
keinokasteltuja malta.

On aloitettava työt m erkitykseltään valtakunnal
lisen kylpylävyöhykkeen perustam iseksi Kaspian
meren rannikolle.

Liettuan sosialistisessa neuvostotasavallassa  on 
teollisuustuotantoa lisättävä 13-16%. Nopeammin 
on kehitettävä atk-tekniikan, automatisointikojei- 
den ja  -välineiden sekä kulttuuri- ja  kotitaloustava
roiden tuotantoa. Kemian tuotteiden, liha- ja  maito- 
säilykkeiden, huonekalujen, pellavakankaiden ja  
nahkajalkineiden valm istusta on laajennettava. 
Ignalinan ydinvoimala ja  Kaisjadorin pumppuvoi
malaitos on käynnistettävä sekä avattava Kedain 
kem ian tehtaan rikkihapon tuotantokompleksi, 
öljyn syväjalostuskompleksi Mazein öljynjalosta- 
m ossa sekä junalauttayhteys Neuvostoliitosta Sak
san dem okraattiseen tasavaltaan.

Maatalouden keskim ääräistä vuotuista tuotantoa 
on lisättävä 14-16%. Vuonna 1990 on tuotettava 
viljaa 4 miljoonaa tonnia, perunaa 2,5 miljoonaa 
tonnia, rehuja vähintään 11 miljoonaa tonnia, lihaa 
(teuraspaino) 600 000-620 000 tonnia ja  maitoa 
3,2-3,3 miljoonaa tonnia. On laajennettava rotu- 
karjan jalostuskeskusta, josta  karjaa voidaan viedä 
m uihinkin tasavaltoihin. Viisivuotiskaudella on 
otettava käyttöön 450 000 ha kuivattuja maita.

Moldavian sosialistisessa neuvostotasavallassa  
on teollisuustuotantoa lisättävä 22-25 %. Agro-
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teollisen kompleksin kehittäm istä on ja tkettava ja  
tehokkuutta lisättävä. Plodselhozmasin ja  Moldsel- 
hozm asin teh taa t on rakennettava valmiiksi, Ben- 
derin silkkikom binaatti ajanm ukaistettava ja  So- 
rokiin rakennettava geofysikaalisia porauslaitteita 
ja  tietokonetekniikkaa valm istava tehdas ja  Jedint- 
syyn lämpö- ja  vesim ittareita valm istava tehdas. 
Kankaiden, neuletuotteiden ja  säilykkeiden valmis
tu s ta  on laajennettava.

M aatalouden keskim ääräistä vuotuista tuotantoa 
on lisättävä 15-17%. Vuonna 1990 on tuotettava 
vihanneksia 1,5 miljoonaa tonnia, hedelmiä ja  m ar
joja 1,7 miljoonaa tonnia, m aitoa 1,4-1,5 miljoo
naa tonnia ja  lihaa (teuraspaino) 350 000-360 000 
tonnia sekä myytävä m aissin hybridisiem eniä 
70 000 tonnia ja  auringonkukan 10 000 tonnia. Vii
sivuotiskaudella on otettava käyttöön 150 000 ha 
keinokasteltua m aata.

Latvian sosialistisessa  neuvostotasavallassa  on 
teollisuustuotantoa lisättävä 13-16% siten, e ttä  li
säys on suurin  elektroniikka-, sähköteknisessä ja  
kem ian teollisuudessa sekä tietoliikennevälineitä 
valm istavassa teollisuudessa. Korkealaatuisten ku
lutustavaroiden tuotantoa on kehitettävä ja  kala
tuotteiden valikoimaa laajennettava. Kevyen teolli
suuden ja  rakennusteollisuuden tuotantolaitosten 
ajanm ukaistam ista ja  konekannan uusim ista on 
jatkettava. Daugavpilsin vesivoimala on käynnistet
tävä, sam oin Riian teollisuusrobottitehtaan ensim 
m äinen vaihe. S arkanais Metallurgs -tehtaan
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ajanm ukaistam inen on pantava alulle. Tasavallan 
talouden siirtym istä kaasun käyttöön on nopeutet
tava.

M aatalouden keskim ääräistä vuotuista tuotantoa 
on lisättävä 12-14%. Vuonna 1990 on tuotettava 
viljaa 2,3 miljoonaa tonnia, perunaa 1,8 miljoonaa 
tonnia, lihaa (teuraspaino) 360 000-370 000 ton
nia ja  m aitoa 2-2,2 miljoonaa tonnia. Viisivuotis
kaudella on kuivattava ainakin 260 000 ha liian 
kosteita maita.

Meriliikenteen ja  kalastuslaivaston kehittäm istä 
on jatkettava ja  vahvistettava satam ataloutta. Ju r- 
m alan kylpylän parantola- ja  hoitolaitosten ja  pe
rusrakenteiden rakentam ista on kiirehdittävä.

Kirgisian sosialistisessa neuvostotasavallassa  
on teollisuustuotantoa lisättävä 21-24%  siten, 
e ttä  m uita nopeammin kehitetään sähköntuotan
toa, värim etallurgiaa, elektroniikka- ja  kevyttä teol
lisuutta. Tas-Kumyrin ja  Samaldy-Sain vesivoima
lat on käynnistettävä, samoin Frunzen 2. lämpövoi- 
m alan ja  Tas-Kumyrin puolijohdem ateriaalitehtaan 
lämpöyksiköt. On ryhdyttävä rakentam aan Kamba- 
ratinin vesivoimalaa ja  Sary-Dzazin malminrikas- 
tuskom binaattia. Kirgisian kultam alm ikom binaatin 
rakennustyöt on saatettava loppuun. Belovodsko- 
jeen on rakennettava hedelm ämehutehdas.

M aatalouden keskim ääräistä vuotuista tuotantoa 
on lisättävä 13-15%. Karjatalouden rehuperustaa 
on vahvistettava parantam alla laidunmaita. Vuon
na 1990 on tuotettava lihaa (teuraspaino) 220 000-
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230 000 tonnia, m aitoa 850 000-860 000 tonnia, 
kananm unia 640 miljoonaa kappaletta ja  villaa 
40 000 tonnia sekä toimitettava valtakunnalliseen 
siem envarastoon sokerijuurikkaan siemeniä 15 000 
tonnia ja  m ailasen siem eniä 6 500-7 000 tonnia. 
Viisivuotiskaudella on otettava käyttöön 45 000 ha 
keinokasteltuja m aita. On ryhdyttävä toimiin Sary- 
Dzazin joen vesi- ja  energiavarojen saam iseksi ko
konaisvaltaiseen käyttöön.

Tadzikistanin sosialistisessa neuvostotasaval
lassa  on teollisuustuotantoa lisättävä 23-26 % si
ten, e ttä  m uita nopeammin kehitetään sähköntuo
tantoa, kemian teollisuutta, kevyttä teollisuutta, 
elintarviketeollisuutta ja  koneenrakennusta. Etelä- 
Tadzikistanin alueellisen tuotantokom pleksin ja t
kuva kehittäm inen on turvattava. Rogunin vesivoi
m alan yksiköt on otettava käyttöön ja  ryhdyttävä 
rakentam aan Sangtudinin vesivoimalaa. Javanin  
sähkökemiallisen teh taan  rakentam ista on ja tk e tta 
va ja  Tadzikistanin alum iinitehtaan rakennustyöt 
saatettava päätökseen. Tadzikistanin kultamalmi- 
kom binaatin rakennustyöt on aloitettava, samoin 
Kuljabin akkutehtaan. Kanibadamin ja  Kuljabin 
kaupunkiin sekä Faizabadin piiriin on rakennetta
va kehrääm öt. Pamirin vesivoimalaa sekä Kurgan- 
Tjubesta Kuljabiin johtavaa rau ta tie tä  on ryhdyttä
vä rakentam aan.

Maatalouden keskim ääräistä vuotuista tuotantoa 
on lisättävä 12-14%. Vuonna 1990 on tuotettava 
puuvillakuitua 290 000 tonnia, m istä ohutkuituisia
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puuvillalajikkeita 88 000 tonnia, lihaa (teuraspaino) 
140 000-143 000 tonnia, m aitoa 630 000- 
640 000 tonnia ja  kananm unia 710-720 miljoonaa 
kappaletta. Puutarhojen ja  viinitarhojen perusta
m ista on laajennettava, ja  vihanneksia sekä maitoa 
tuottavien esikaupunkivyöhykkeiden muodostam i
nen saatava pääpiirteissään päätökseen. Vuoristo
alueille ja  vuorten rinteille on luotava vakaa perus
ta  ruokaperunan tuotannolle. Viisivuotiskaudella 
on keinokasteltava 65 000 ha ja  ja tkettava maiden 
käyttöönottoa D angarinin arolla ja  Beskentin laak
sossa.

Armenian sosialistisessa neuvostotasavallassa  
on teollisuustuotantoa lisättävä 24-26% . Useiden 
toim innassa olevien koneenrakennusalan, kemian 
ja  kevyen teollisuuden, värim etallurgian ja  raken
nusaineteollisuuden tuotantolaitosten ajanm ukais
tam inen, laajentam inen ja  konekannan uusim inen 
on suoritettava.

Armenian ydinvoimalan toisen vaiheen raken
nustyöt on aloitettava, samoin Vardenisin-Dzer- 
mukin rautatien  rakentam inen. On rakennet
tava teh taita tuottam aan ohjelmoituja komento- 
laitteita, autom aattisten  m anipulaattorien hydro- 
laitteita ja  erikoisvalm isteisia teknologisia laitteita. 
Kafaniin on rakennettava trikootehdas. Neuletuot
teiden ja  nahkajalkineiden tuotantoyksiköitä on 
laajennettava.

M aatalouden keskim ääräistä vuotuista tuotantoa 
on lisättävä 12-14%. Vuonna 1990 on tuotettava
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viljaa 330 000 tonnia, vihanneksia 500 000 tonnia, 
hedelmiä ja  m arjoja 240 000 tonnia, lihaa (teuras- 
paino) 130 000 tonnia, maitoa 625 000 tonnia ja  ka
nanm unia 680 miljoonaa kappaletta. Kastelujärjes- 
telmiä on ajanm ukaistettava ja  otettava viisivuotis
kaudella käyttöön 35 000 ha keinokasteltuja maita.

Turkmenian sosialistisessa neuvostotasavallas
sa on teollisuustuotantoa lisättävä 20-23 %. Väki
lannoitteiden tuotanto on nostettava 2,6-kertaisek- 
si ja  kaasuntuotan to  86 miljardiin kuutiometriin. 
Öljyn ja  kaasun  geologisia etsin tätö itä on tehostet
tava. Sähköntuotantoa, kevyttä ja  elintarviketeolli
suu tta  sekä koneenrakennusta on kehitettävä no
peammin. Maryin aluevoimalan rakentam inen on 
saatettava päätökseen, nopeutettava Tsardzoun öl- 
jynjalostam on rakentam ista sekä ryhdyttävä ra 
kentam aan Taäauzin grafiittielektroditehtaan en
sim m äistä vaihetta, Turkm enian kovalejeerinkiteh- 
dasta  ja  Keski-Aasian kalilannoitetehdasta. Tutki
mus- ja  suunnittelutöitä on jatkettava Itä-Turk- 
m enian alueellisen tuotantokom pleksin m uodosta
miseksi.

M aatalouden keskim ääräistä vuotuista tuotantoa 
on lisättävä 12-14%. Vuonna 1990 on tuotettava 
puuvillakuitua 398 000 tonnia, m istä ohutkuituisia 
puuvillalajikkeita 108 000 tonnia, vihanneksia ja  
meloneja 900 000 tonnia, lihaa (teuraspaino) 
120 000 tonnia, m aitoa 380 000 tonnia, kananm u
nia 390 miljoonaa kappaletta, villaa 14 000-15 000 
tonnia ja  rehuja 5,3 miljoonaa tonnia.

Viisivuotiskaudella on otettava käyttöön 100 000

123



ha keinokasteltuja maita. Vesitalouden rakennus
toim intaa Karakumin kanavan vyöhykkeellä on ja t
kettava, samoin maiden kokonaisvaltaista hyödyn
täm istä.

Eestin sosialistisessa neuvostotasavallassa  on 
teollisuustuotantoa lisättävä 13-16% siten, että 
m uita nopeamm in kasvavat polttoliuskeen jalostus
teollisuus, elektroniikkateollisuus ja  kojeenraken- 
nus. Kulttuuri- ja  kotitaloustarvikkeiden tuotantoa 
on laajennettava. Kuremäen polttoliuskekaivoksen 
rakennustyöt on pantava alulle. Tallinnan satam an 
rakentam inen on saatava päätökseen. On raken
nettava kaasujohto V iresasta Tallinnaan.

M aatalouden keskim ääräistä vuotuista tuotantoa 
on lisättävä 12-14%. Vuonna 1990 on tuotettava 
rehuja 4,4 miljoonaa tonnia, lihaa (teuraspaino) 
245 000-250 000 tonnia ja  maitoa 1,4 miljoonaa 
tonnia. Pekonisianhoitoa on kehitettävä. Viisivuo
tiskaudella on kuivattava 85 000 h a  liian kosteita 
m aatalousm aita.
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XIII

ULKOMAISTEN TALOUS
SUHTEIDEN KEHITYS

Taloudellisia suhteita sosialistisiin veljesmaihin on 
kaikin tavoin parannettava ja  monipuolistettava 
johdonm ukaisesti toteuttam alla Sev-maiden huip
putason talousneuvottelun päätöksiä. Sosialistisen 
taloudellisen yhdentym isen m ahdollisuuksia on 
täydellisemmin käytettävä hyväksi tärkeim piä kan
santaloudellisia tehtäviä ra tkaistaessa sekä lujitet
taessa  sosialistisen yhteisön m aiden yhtenäisyyttä 
ja  tiiviyttä ja  yhteisön asem ia m aailm assa.

Veljesmaiden k anssa  on Sevin pu itte issa ja  kah
denkeskisellä pohjalla noudatettava yhdessä sovit
tua talous- ja  tieteellis-teknistä politiikkaa, jo tta  yh
dessä voitaisiin tehokkaasti ra tka ista  tärkeitä  on
gelmia tieteen, teollisuuden, m aatalouden, ym päris
tönsuojelun, liikenteen ja  perusrakentam isen alalla 
sekä etsiä uusia  muotoja ja  m ahdollisuuksia kehit
tää  tuotannollista erikoistum ista ja  yhteistoim in
taa, keskinäisesti edullista kauppaa ja  m uita yh
teistyön muotoja. Taloudelliset ja  sosiaaliset kehi
tyssuunnitelm at on koordinoitava täydellisemmin.

125



Yhdessä muiden Sev-maiden k anssa  on edelleen 
annettava kansainvälistä apua Vietnamin sosialis
tiselle tasavallalle, Kuuban tasavallalle ja  Mongo
lian kansantasavallalle, jo tta  ne voisivat nopeuttaa 
kehitystään ja  laajentaa osallistum istaan kansain
väliseen työnjakoon.

Sevin jäsenm aiden yhteistä vuoteen 2000 ulottu
vaa tieteellis-teknistä kokonaisohjelmaa tulee joh
donm ukaisesti toteuttaa.

On laajennettava yhteistoim intaa Sev-maiden 
k anssa  edistyksellistä kalustoa, teknologiaa ja  m a
teriaaleja kehiteltäessä ja  sovellettaessa ottaen yh
teisesti tehdyt ra tka isu t huomioon. Tähän työhön 
on aktiivisem min saatava m ukaan yhtymiä ja  yri
tyksiä, m uun m uassa kehittäm ällä suoria tuotanto
suhteita veljesmaiden yrityksiin ja  perustam alla 
yhtenäisiä yrityksiä. Puolin ja  toisin toim itettavien 
tuotteiden teknis-taloudellista tasoa ja  laatua on 
kaikin tavoin kohotettava. S tandardisointia ja  
yhdenm ukaistam ista on laajennettava Sevin puit
teissa.

Yhdessä Sev-maiden k an ssa  on taa ttava  useiden 
suurisuun taisten  hankkeiden toteuttam inen: on ra 
kennettava pääkaasujohto Jam burg ista  Neuvosto
liiton länsirajalle, ydinvoimaloita, ydinlämpövoima- 
loita ja  Krivoi Rogin m alm inrikastuskom binaatti 
sekä hyödynnettävä Kaspian alangon öljy- ja  kaa
suesiintym iä ja  kehitettävä edelleen yhteisön mai
den yhdistettyä energiajärjestelm ää. On to teu tetta
va yhdessä laaditut toimenpiteet m aatalouden ai
neellis-teknisen perustan  kehittäm iseksi, kevyen
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ja  elintarviketeollisuuden tuotantolaitosten kone
kannan  uusim iseksi sekä keskinäisten elintarvike- 
ja  teollisuustavaratoim itusten laajentamiseksi. On 
to teutettava veljesmaiden k anssa  sovitut toimenpi
teet poltto- ja  raaka-aineiden järkeväksi käyttäm i
seksi ja  kaikkinaiseksi säästäm iseksi, energian ja  
m ateriaalien suhteellisen kulutuksen supistam isek
si tuo tannossa ja  uusien energialähteiden hyödyn
täm iseksi.

On kehitettävä ja  syvennettävä taloudellisia ja  
tieteellis-teknisiä suhteita Seviin kuulum attom ien 
sosialististen m aiden kanssa  ja  parannettava tä 
m än yhteistyön muotoja.

On tehostettava yhteistyötä kehitysm aiden kans
sa. Niitä on au tettava rakentam aan teollisuuden ja  
voim atalouden kohteita, kehittäm ään liikennettä, 
koneistam aan m aataloutta ja  kastelem aan mai
taan, suorittam aan mineraali- ja  polttoainevarojen 
geologisia tutkim uksia ja  etsintöjä, kouluttam aan 
kansallista työvoimaa ym. On edistettävä niiden 
luonnonrikkauksien saam ista tuotantoon ja  tavara- 
resurssien  lisääm istä sekä niiden kansallisen 
talouden luom ista ja  kehittäm istä ja  au tettava niitä 
eteenpäin itsenäisyyden ja  edistyksen tiellä. Näiden 
m aiden kanssa  laadittuja pitkäaikaisia kaupallis
ten, taloudellisten ja  tieteellis-teknisten suhteiden 
ohjelmia on edelleen johdonm ukaisesti toteutettava.

Kaikille edullisella ja  tasavertaisella pohjalla on 
kehitettävä vakaita kaupallisia, taloudellisia ja  tie
teellis-teknisiä suhteita asiasta  kiinnostuneiden ka
pitalististen m aiden k anssa  ja  kehitettävä niiden
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kanssa toteutettavan yhteistyön muotoja täydelli- 
semmiksi.

Ulkom aankaupan rakennetta on parannettava 
ennen kaikkea lisääm ällä koneiden, laitteiden ja  
muiden pitkälle jalostettujen tuotteiden myyntiä.
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XIV

KANSANTALOUDEN
JOHTAMISEN
PARANTAMINEN

K ansantalouden joh tam ista  on keh ite ttävä  entistä  
paremmaksi. Johtam isen ja  taloudenhoidon jä rjes
telm ää on kehitettävä kokonaisvaltaisesti, jo tta  se 
turvaisi suunnittelun, taloudellisen kannustuksen  
ja  johdon organisaatiorakenteiden elimellisen yhte
näisyyden ja  tehokkaan vuorovaikutuksen. Täm ä 
järjestelm ä on suunnattava päättävästi siirtym ään 
tuotannon intensiivisten kehitystekijöiden hyväksi
käyttöön, tieteellis-teknisen edistyksen nopeuttam i
seen ja  yhteiskunnan tarpeiden mahdollisimman 
täydelliseen tyydyttämiseen.

Kaikki talouseläm än alat on 12. viisivuotiskau
della siirrettävä toimimaan uusien taloudenhoito- 
m enetelm ien m ukaan.

Kansantalouden johtam isessa on johdonm ukai
sesti kehitettävä ja  parannettava dem okraattista 
sentralism ia, joka yhdistää yhtenäisen keskitetyn 
johdon, aloitteellisuuden, luovan aktiivisuuden ja  
suuren vastuun  kaikilla taloudenhoidon tasoilla.
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Työtätekevät on saatava laajemmin m ukaan tuo
tannon johtam iseen.

K eskitysperusteita on vahvistettava kansanta lou
den johtam isessa. Taloudellisen hallinnon ylimpien 
portaiden ponnistukset on keskitettävä ennen kaik
kea ratkaisem aan sosiaalisen ja  taloudellisen kehi
tyksen tärkeim piä ongelmia, paran tam aan kansan 
talouden suhteita, toteuttam aan ratkaisevia tieteel- 
lis-teknisiä tehtäviä ja  luom aan parhaat mahdolli
se t edellytykset yhtymien ja  yritysten toiminnalle. 
Eri alojen hallintoelinten toim innan tasoa on koho
tettava.

Liittotasavaltojen ja  autonom isten tasavaltojen 
m inisterineuvostojen ja  kansanedustajain  neuvos
tojen oikeuksia on laajennettava ja  lisättävä niiden 
vastuu ta  siitä, e ttä  taloudellisen ja  sosiaalisen kehi
tyksen kysymykset tulevat ajallaan ja  oikein ra t
kaistuiksi.

Neuvostoliiton työkollektiiveja koskevan lain koh
tien johdonm ukainen noudattam inen on taattava ja  
työkollektiivien osuu tta  suunnitelm ien laad innassa 
ja  tuotannollis-taloudelllsten ja  sosiaalisten teh tä 
vien ratkaisem isessa on lisättävä.

Kaikkialla on vahvistettava sosialistista talouden
hoidon tyyliä, joka perustuu  sellaisiin erittäin  tä r 
keisiin leniniläisiin vaatim uksiin kuin poliittisen ja  
taloudellisen johdon yhtenäisyys, korkeatasoinen 
organisaatio, asiallisuus, pätevyys, kurinalaisuus ja  
jokaisen henkilökohtainen vastuu  hänelle uskotus
ta  tehtävästä.
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Henkilökuntaan, etenkin johtoportaan työnteki
jöihin, kohdistettavaa vaatim ustasoa on johdonm u
kaisesti kohotettava. Työntekijöitä arvioitaessa pe
rusteena tulee pitää ennen m uuta henkilökohtaista 
panosta tuotannollisten ja  tieteellis-teknisten teh tä
vien ratkaisussa, moraalis-poliittisia om inaisuuksia 
ja  järjestelykykyä.

Sosialistista laillisuutta ja  oikeusjärjestystä on 
lujitettava ja  päättäväisesti taisteltava kaikkia vi
rasto- ja  paikkakuntakohtaisen nurkkakuntaisuu
den ilmiöitä vastaan. Talouslainsäädäntöä tulee ke
hittää. Yhtymien, yritysten, kollektiivitilojen ja  val
tiontilojen määräilyä, pikkum aista holhousta ja  pe
rusteetonta taloudellisen toim innan säännöstelyä 
ei saa sallia.

On nykyistä parem m in vaihdettava suunnittelun 
ja  taloudenhoidon edistyksellistä kokem usta Sev- 
maiden kanssa.

Tuotannon pem stason  osuutta  on lisättävä. Näil
lä tarkoitan  tieteellis-tuotannollisia ja  tuotantoyh- 
tymiä ja  -yrityksiä, joiden oikeuksien ja  velvolli
suuksien elimellinen yhteys on taattava. Yhtymien 
ja  yritysten  taloudellista itsenäisyyttä on m erkittä
västi laajennettava, niiden m ahdollisuuksia kone
kannan  uusim iseen, tuotannon täydellistäm iseen 
ja  suunnitte luun  on parannettava.

Yhtymien ja  tuotantolaitosten taloudellista vas
tuu ta  työn lopputuloksista, toim itussopim uksien 
noudattam isesta ja  resurssien  yhä parem m asta 
käytöstä tulee lisätä. On pyrittävä siihen, että ta 
louden toim intam ekanism i ohjaisi mahdollisimman
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suu ressa  m äärin työyhteisöjä nopeuttam aan tuo
tannon kasvuvauhtia ja  paran tam aan  tehokkuutta, 
soveltam aan u u tta  tekniikkaa ja  u u tta  kokemusta, 
paran tam aan  jatkuvasti teknologiaa ja  työorgani
saatiota, valm istam aan korkealaatuisia tuotteita ja  
paran tam aan  laadunvalvontaa.

On taattava, e ttä  yhtymien ja  yritysten tuo tan
non kehittäm iseen, palkkojen m aksuun ja  sosiaali
kysym ysten ratkaisem iseen saam ien varojen m ää
rä  on tarkoin riippuvainen näiden laitosten talou
dellisen toim innan tuloksista. Työkollektiiveille on 
suotava suurem pi itsenäisyys yhtymien ja  yritysten 
käyttöön jätetty jen  tuotannon kehittäm iseen ja  so
siaalikysym ysten ratkaisem iseen tarkoitettujen va
rojen käytössä. V älttäm ättöm ät aineellis-tekniset 
resu rss it olisi ensisijaisesti m yönnettävä sellaisiin 
toimenpiteisiin, jotka to teu tetaan  yhtymien ja  yri
tysten varoilla ja  pankkiluotoilla.

Sosialistisen kilpailun muotoja ja  organisaatioita 
on parannettava ja  ohjattava se erinom aisten työ
tulosten saavuttam iseen.

Suunnitte lun tieteellistä tasoa on kohotettava. 
Suunnittelun vaikutusta m aan sosiaalisen ja  talou
dellisen kehityksen nopeuttam iseen, yhteiskunnal
lisen tuotannon edistyksellisen rakenteen muodos
tum iseen, tuotannon voim aperäistäm iseen ja  tasa
painoiseen ja  sopusuhtaiseen kehitykseen sekä tuo
tannollisen ja  tieteellis-teknisen potentiaalin tehok
kaaseen käyttöön on tehostettava. On siirryttävä 
tieteellis-teknisen kehityksen jatkuvan suunn itte
lun periaatteeseen. On ryhdyttävä välttäm ättöm iin
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toimiin, jo tta  suunnitelm atavoitteet perustuisivat 
uusim paan tekniikkaan ja  takaisivat kunkin alan 
kehityksen uuden kaluston ja  teknologian laajan 
soveltamisen pohjalla.

Ennusteiden, pitkän aikavälin suunnitte lun ja  lä
hiajan suunnitte lun  keskinäistä yhteyttä on lujitet
tava. Suunnitelm ien laad innassa tulee laajemmin 
soveltaa autom atisoitua laskentaa sekä kytkeä se 
aloittaisiin atk-järjestelmiin.

Viisivuotissuunnitelmien osuutta taloudellisen 
toiminnan organisoinnissa on lisättävä kaikissa 
portaissa. Suunnitelm akuria on vahvistettava. 
Kaikkiin hallintoportaisiin on luotava välttäm ättö
m ät tuotanto- ja  finanssireservit.

Edistyksellisten talousnorm ien järjestelm än käyt
tö on taattava suunnitte lussa. Normatiivisia meto
deja on käytettävä laajalti kaikilla hallinnon ja  
suunnitte lun  tasoilla.

Suunnitelm aosoittim ien järjestelm ää on kehitet
tävä täydellisemmäksi, tehostettava niiden ohjaa
m ista lopullisiin kansantaloudellisiin tuloksiin ja  
tehostettava työ-, aineellisten ja  finanssiresurssien  
käytön tehokkuutta sekä tuotannon uudistam isen 
laatua ja  m ittoja kuvastavien osoittimien m erkitys
tä.

On taattava alakohtaisen, alueellisen ja  ohjelma- 
suunnitte lun  yhtenäisyys. On kohotettava toisiinsa 
sidoksissa olevien alojen suunnittelun tasoa. Aluei
den, talousalueiden ja  alueellisten tuotantokomp- 
leksien kokonaisvaltaisen taloudellisen ja  sosiaali
sen kehityksen suunnitte lua on parannettava.
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Gosplanin osuu tta  ja  vastuu ta m aan tieteellis- 
taloudellisena keskuselim enä on lisättävä.

On parannettava finanssijärjestelm ää, tehostetta
va sen m erkitystä kansantalouden hallinnossa, yh
teiskunnallisen tuotannon tehostam isessa sekä re
surssien  järkevän käytön kontrolloinnissa. M aksu
suoritusten  täsm ällisyyttä on parannettava.

V altakunnallista aineellis-teknisen huollon järjes
telm ää on kehitettävä ja  parannettava, lisättävä 
Gossnabin ja  huoltoelinten vastuu ta toim ituskurin 
noudattam isesta sekä poltto- ja  raaka-aineiden ja  
m ateriaalien ja  toisioraaka-aineiden taloudellisesta 
ja  järk iperäisestä  käytöstä. On laajennettava kulut
tajan  m ahdollisuuksia vaikuttaa tuotteiden tekni
seen tasoon sekä kehitettävä pitkäaikaisia taloudel
lisia suhteita ja  tukkukauppaa.

Taloudellisen kannustuksen  tehoa lisättävä. Ta
loudellisten johtomenetelm ien roolia on voimistet
tava ja  vahvistettava tulosvastuullisuutta tuotan
non ja  palvelun aloilla kaikilla tasoilla. Tulosvas- 
tuusuhteet on rakennettava yhä suurem m assa 
m äärin viisivuotissuunnitelm an tavoitteiden ja  nii
den säädettävien taloudellisten normatiivien poh
jalle, jo tka sitovat yhtymien ja  yritysten käyttöön 
jätettävien varojen m äärän työn tuloksiin. On taa t
tava näiden norm atiivien pysyvyys viisivuotissuun
nitelm an toteuttam isen aikana. Yhtymien ja  yritys
ten m ahdollisuuksia käyttää omia varojaan työkol- 
lektiivin jäsen ten  aineelliseen kannustam iseen on 
laajennettava.
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Taloudellisten kannustim ien m erkitystä tuo tan
non tehokkuuden lisääm isessä ja  säästäväisyyden 
noudattam isessa, tuotteiden laadun paran tam ises
sa, perusvarantojen uusim isesssa. kierrossa ole
vien varojen kierron nopeuttam isessa, tuotantokus
tannusten  alentam isessa ja  tuotannon k an n a tta 
vuuden lisääm isessä on olennaisesti nostettava. 
Poistonorm it ja  -järjestelmä on tarkistettava.

Hinta- ja  tariffijärjestelm ää on parannettava. 
Tuotannon laadun osoittimien ja  työkustannusten 
tulee parem m in kuvastua hinnoissa.

On lisättävä tilinpidon, tilastoinnin ja  kontrollin 
osuutta  voimavarojen järkiperäisen ja  taloudellisen 
käytön turvaam isessa ja  en tis tä  tehokkaam m assa 
kam ppailussa epätaloudellisuutta ja  tuhlaavaisuut
ta  vastaan  sekä sosialistisen om aisuuden säilyttä
m isen puolesta. Valvonta- ja  tilin tarkastustyötä on 
parannettava. Ylempien elinten suorittam an kon
trollin järjestelm ää on parannettava ja  tehostetta
va. Raportointia on vähennettävä ja  yksinkertais
tettava.

Johtam isen organisaatiorakennetta on parannet
tava  kansantalouden kaikilla tasoilla ja  kaikissa 
portaissa. On täsm ennettävä tai laadittava tarpeen 
vaatiessa uusia kansantalouden ja  teollisuudenalo
jen hallinnon yleiskaavoja. Tällöin on edellytettävä 
siirtym istä etupäässä kaksiportaiseen hallintojär
jestelm ään. Liittotasavaltojen kansantalouden hal
lintorakennetta on parannettava ottaen huomioon 
niiden osuus ja  asem a valtakunnallisessa työn
jaossa.
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On peruste ttava elimiä johtam aan keskenään yh
teydessä olevien alojen ryhmiä. Alojen välisen hal
linnon muotoja on parannettava. Uusien taloudel
listen johtomenetelm ien käyttöönotto ja  yhtymien 
ja  yritysten oikeuksien laajentam inen huomioon ot
taen on täsm ennettävä ministeriöiden ja  virastojen 
tehtäviä ja  rakennetta. Niiden ponnistukset on kes
kitettävä alojen kehitysnäkym ien m äärittelyyn, tä r
keimpien suhteiden kehittäm iseen sekä yhtenäisen 
tieteellis teknisen ja  investointipolitiikan laadin
taan  ja  toteuttam iseen. On lisättävä ministeriöiden 
ja  virastojen vastuu ta valtiollisten suunnitelm ien 
toteuttam isesta, alan kokonaisvaltaisesta kehityk
sestä  nykyaikaisella teknisellä tasolla, tuotannolli
seen erikoistum iseen ja  yhteistoim intaan liittyvien 
kysymysten tehokkaasta ratkaisem isesta sekä kan
santalouden ja  väestön asianom aisen alan tuottei
siin kohdistuvan kysynnän tyydyttämisestä. On 
ryhdyttävä toimiin m inisteriöiden ja  virastojen työ- 
tyylin ja  -menetelmien parantam iseksi.

On kehitettävä tieteellis-tuotannollisia ja  tuotan- 
toyhtymiä sekä vahvistettava niiden tieteellis-tek- 
nisiä alayksiköitä. Tarpeen vaatiessa on luotava 
alojen yhteisiä yhtymiä, joiden tarkoitus on nopeut
taa tieteellis-teknisten ja  taloudellisten tehtävien 
ratkaisem ista. On turvattava suurten, keskisuurten 
ja  pienten erikoistuotantolaitosten optimaalinen 
suhde.

Hallintokoneiston työtä on tehostettava, rajattava 
selkeämmin hallintoelinten oikeudet ja  valvollisuu- 
det, poistettava liialliset portaat, päällekkäisyys ja
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rinnakkaisuus to im innassa sekä parannettava hal
lintotyön tekn istä  varustetasoa ja  organisaatiota.

Tuotannon ja  hallinnon palveluksessa olevien 
työntekijäin m äärissä on pyrittävä parhaaseen 
mahdolliseen suhteeseen. Hallintokoneistoa on 
olennaisesti yksinkertaistettava ja  hallintokuluja 
supistettava. Juoksevat kysymykset on ratkaistava 
joustavam m in ja  vapautettava hallinnon keskuseli
met käsitte lem ästä vähäpätöisiä ja  toissijaisia ky
symyksiä. Kaavam aisuus ja  virkavaltaisuus on 
päättäväisesti karsittava työstä. Ohjeiden ja  sään 
nösten  m äärää on jyrkästi supistettava.

Lisä ttävä  tasavaltakohta isten  ja  paikallisten  
elinten roolia ja  vastuu ta  talouseläm än sekä sosi
aali- ja  kulttuurirakennustoim innan johtam isessa. 
Näiden elinten oikeuksia on laajennettava sellais
ten alojen suunn itte lussa ja  hallinnossa, jo tka ovat 
suoranaisesti sidoksissa väestön tarpeiden tyydyt
täm iseen.

Liittotasavaltojen ja  autonom isten tasavaltojen 
m inisterineuvostojen ja  paikallisten kansanedusta
jain  neuvostojen toimeenpanevien komiteoiden toi
m intaa on parannettava ja  lisättävä niiden roolia 
hallinnonalaansa kuuluvien alueiden talouden ko
konaisvaltaisen kehityksen turvaam isessa, työvoi
man, raaka-aine-, polttoaine- ja  energiavarojen jä r 
kevässä käytössä sekä tuotannollisessa yhteistoi
m innassa, ym päristönsuojelussa ja  talouseläm än 
tehokkuuden lisääm isessä. Paikallisten budjettien 
tulopuolen riippuvuutta asianom aisen alueen yhty
mien, yritysten ja  organisaatioiden taloudellisen
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toim innan tuloksista on lisättävä. Budjettivaroja ja  
tuotantolaitosten varoja tulee yleisemmin käyttää 
yhteisesti hyväksi sosiaalisen ja  tuotannollisen in
frastruk tuurin  kehittäm isessä. Asuntojen jaon te
hokas kontrolli on taattava.

Uudet vaatim ukset huomioon ottaen on p aran 
nettava talousjohtajien ja  spesialistien -  eritoten 
ylimmän ja  keskiportaan -  koulutusjärjestelm ää. 
On koulutettava henkilöstöä, jolla on nykyaikaisten 
tieteellisten, teknisten ja  taloudellisten tietojen 
ohella laajakatseisuutta. organisaatiokykyä ja  tai
toa ra tka ista  tehtäviä ennen kaikkea koko valta
kunnan  etujen kannalta. Joh tavan  henkilöstön ja  
spesialistien valintaa, sijoitusta ja  uudelleenkoulu
tu sta  on parannettava.

x x x
Neuvostoliiton taloudellisen ja  sosiaalisen kehi

tyksen pääsuunnat vuosiksi 1986-1990 ja  vuoteen 
2000 on poliittisesti tavattom an tärkeä asiakirja, 
Siinä on m ääritelty tärkeim m ät tavoitteet, joiden 
saavuttam inen takaa neuvostoliittolaisten hyvin
voinnin uuden laadullisen tason ja  isänm aam m e 
taloudellisen ja  puolustusm ahdin jatkuvan vahvis
tumisen.

NKP:n hahm ottelem a työ m aan taloudellisen ja  
sosiaalisen kehityksen nopeuttam iseksi on mitoil
taan suunnaton. Näiden pääsuuntien  käytännön to
teuttam inen vaatii puolueelta, työväenluokalta, kol- 
lektiivitalonpojistolta ja  kansan  sivistyneistöltä 
suuria ponnistuksia, ja  siitä on tultava koko puolu
een ja  koko kansan  asia.
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Tärkeintä on nyt, e ttä  NKP:n 27. edustajakokouk
sen päätösten  m ukaisesti pyritään toim innassa 
käänteeseen kaikilla taloudellisen toim innan aloil
la, niin e ttä  päästään  pienemmillä kustannuksilla 
suurem piin tavoitteisiin käyttäm ällä mahdollisim
m an tarkoin kaikki, m itä m aan käytettävissä on eli 
nykyistä tehokasta taloudellista ja  tieteellis-tek- 
n istä potentiaalia ja  kaikkia olem assa olevia reser
vejä ja  mahdollisuuksia. On taattava erinom aiset 
tulokset ja  hoidettava taloutta taidolla, kertyneet 
kokem ukset uusiin tietoihin ja  ratkaisuihin yhdis
täen -  täm ä on ytim enä niissä täm än hetken vaati
m uksissa, jotka kohdistuvat työkollektiiveihin, puo
lue-, neuvosto- ja  talouselimiin sekä kaikkiin yh
teiskunnallisiin organisaatioihin keskuksessa ja  
kentällä. Jokaisessa yhtym ässä ja  yrityksessä, teh
taassa  ja  tehdasosastossa on m ääriteltävä ne por
taat, jo issa mahdollisimman pienin lisäkustannuk
sin voidaan saada suurim m at tulokset.

Ennen kaikkea on saatava täydellisesti käyttöön 
se tärkein ja  itse asiassa ehtym ätön reservi, joka 
sisältyy inhimilliseen tekijään, ihmisiin, hyvään or
ganisaatioon, kurinalaisuuteen ja  järjestykseen.

Suuri vastuu hahm oteltujen suunnitelm ien to
teu ttam isesta  on kom m unisteilla ja  puoluejärjes- 
töillä, joiden velvollisuus on joh taa joukkojen poliit
tista ja  työinnostusta ja  kaikin tavoin tukea niiden 
luovaa aloitteellisuutta. Liittotasavaltojen kommu
nististen  puolueiden keskuskomiteoiden, aluepiiri-, 
alue- ja  piirikuntakomiteoiden, kaupunki- ja  piiriko- 
miteoiden sekä puolueen perusjärjestöjen on aloi
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tettava näissä tarkoituksissa laaja poliittinen ja  or
ganisatorinen toiminta, pyrittävä tehokkaasti käyt
täm ään hyväksi nykyisiä reservejä ja  noudatta
m aan mahdollisimman tiukkaa säästöpolitiikkaa, 
sovellettava kaikkialla leniniläistä taloudenhoidon 
tyyliä sekä harjoitettava aktiivisemmin kasvatus
työtä, jo tta  jokainen työntekijä ja  jokainen työkol- 
lektiivi toimisi luovasti ja  täydellä teholla. On tä r
keää kasvattaa tarm okkaasti henkilöstössä toimeli
aisuutta, virittää ihm isten taloudellinen ajattelu ja  
psykologinen mieliala uudentyyliseen työhön ja  en
tis tä  suurem paan vastuuseen uskotusta työstä.

K ansanedustajain neuvostojen tulee täydellisem
min käyttää oikeuksiaan taloudellisen, sosiaalisen 
ja  kulttuurirakennustyön alalla. Ammattiliittojen 
tulee en tisestään laajentaa sosialistista kilpailua ja  
lisätä sen ju lk isuu tta  sekä sitkeäm m in ponnistella 
suunnitelm atavoitteiden täyttäm iseksi ja  ylittäm i
seksi, työtätekevien työ- ja  elinolojen paran tam i
seksi, työntekijöiden amm atillisen ja  yleissivistyk
sellisen tason kohottamiseksi, edistyksellisen koke
m uksen levittäm iseksi ja  työkollektiivien osuuden 
lisääm iseksi tuotanto- ja  sosiaalikysymyksiä ra t
kaistaessa. Leniniläisen nuorisoliiton tehtävänä on 
ohjata nuorten innostus ja  tarm o asetettu jen  teh tä
vien toteuttam iseen.

Kansalaisvalvonta sekä finanssi- ja  oikeuden- 
käyttöelinten toim inta muodostakoon luotettavan 
esteen kaikenlaisille valtiollisen kurin rikkomuksil
le, epätaloudellisuudelle ja  kaikille yrityksille hank
kia m uita kuin työllä ansaittu ja tuloja.

140



Neuvostoliiton taloudellisen ja  sosiaalisen kehi
tyksen pääsuunnat ovat konkreettinen toimintaoh
jelm a työtätekeville, kaikille neuvostoliittolaisille. 
Se on puolueen ohje lujittaa m aan taloudellista 
m ahtia, ra tka ista  kypsyneet tärkeät tieteellis-tekni- 
set ja  taloudelliset tehtävät siten, e ttä  kansan  hy
vinvointi paranee edelleen ja  yhteiskuntam m e ke
hittyy monipuolisesti.

Viitoitettujen tehtävien täyttäm isellä on paitsi si
säinen myös suuri kansainvälinen merkitys. Se sy
ventää sosialistista taloudellista yhdentym istä ja  
lujittaa yhteiskuntajärjestelm ältään erilaisten valti
oiden rauhanom aisen rinnakkainelon periaatetta. 
Se lisää en tisestään sosialism in aatteiden vetovoi
m aa ja  on painava panos m aailm anrauhan lujitta
m isen hyväksi.

NKP:n 27. edustajakokous ilmaisee olevansa lu
jasti vakuuttunut siitä, e ttä  ne tavoitteet, jo tka puo
lue ase ttaa  12. viisivuotiskaudelle ja  vuoteen 2000 
ulottuvalle ajanjaksolle, saavutetaan. Näin nouse
vat sosialismin luovat voimat en tistä täydellisempi- 
nä esiin ja  neuvostoisänm aam m e kehittyyy rik
kaam m aksi ja  m ahtavam m aksi. Takeena siitä on 
neuvostoliittolaisten u u tta  luova työ ja  puolueen ja  
kansan  rikkum aton yhtenäisyys.

141



Sisällys:
Johdanto  .................................................................. 3
I Yhteenveto m aan taloudellisesta ja  so

siaalisesta kehityksestä vuosina 1981- 
1985 .................................................................. 5

II Neuvostoliiton taloudellisen ja  sosiaali
sen kehityksen perussuunna t ja  tavoit
tee t vuoteen 2000 .........................................  12

III Neuvostoliiton taloudellisen ja  sosiaali
sen  kehityksen päätavoitteet vuosina 
1986-1990 ......................................................  24

IV Tieteellis-teknisen edistyksen nopeutta
m inen ja  tieteen kehittäm inen .................. 30

V R askaan teollisuuden k e h ittä m in e n ........  38
Konepajateollisuus .......................................  39
R akennem ateriaalien ja  kemiallisten
tuotteiden tu o ta n to .......................................  52
Polttoaine- ja  energiatalous ........................ 56
Kivennäis- ja  ra ak a -a in ev a ra t.................... 59

VI Agroteollisen kompleksin kehittäm inen
ja  elintarvikeohjelman toteuttam inen . . .  61

VII K ulutustavaratuotannon ja  palvelualojen
k e h ittäm in en ..................................................  72

VIII Liikenteen ja  tietoliikenteen kehittäm i
nen ....................................................................  81

IX Perusrakentam inen .....................................  87
X Sosiaalinen kehitys ja  kansan  elintason

kohottam inen ................................................. 91
XI Ympäristönsuojelu ja  luonnonvarojen

järkiperäinen k ä y t tö .....................................  101
XII Tuotantovoimien sijoittelu ja  liittotasa

valtojen talouden kehittäm inen ................ 104
XIII Ulkomaisten taloussuhteiden kehitys . . . .  125
XIV K ansantalouden johtam isen paran tam i

nen .................................................................    129

142


