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Abstract: The paper explores the causes of the agrarian crisis in USSR during 

the period 1931 – 1933 and the attempts of the central government and the com-

munist party to overcome it. The causes are separated in two different categories – 

objectively and human dependent. The way the communist rulers in Moscow tried to 

bypass and overcome the economic crisis represents the faint help, which the center 

gives to the regions of Ukraine, West Kazakhstan, South Russia and North Caucasus. 

The paper stays on thesis that despite the huge aggressiveness in the new passed laws 

and the force used to pass the peasants' resistance, which two topics are common and 

heavily interceded in historiography about this periods, the central government actu-

ally tried to help the regions through regional subsidies and liberalization of the eco-

nomic or with all-union instruments as reducing of the grain and bread export. 
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Широкоспектърната криза в селското стопанство на Съветския съюз от 

1931 г. е най-значимото изпитание за младата държава след Гражданската вой-

на. Тя тече паралелно с първия опит за централизиране на икономиката, което и 

предопределя тежестта на заложеното в този период за самата държава, от една 

страна, и за населението – от друга. Развила се първоначално в селскостопанс-

кия сектор кризата засяга, логично, всички останали отрасли на икономиката. 

Тя ще даде своите отражения и върху последните предвоенни, а и върху първи-

те години на Втората световна война, тъй като поради идеята за централизира-

ното планиране, което се прилага в страната, последиците ѝ - и по-конкретно 

разместването на социалните пластове – са много по-дълбоки в сравнение с 

паралелната Голяма депресия в капиталистическия свят. 

Тази статия е посветена на разглеждането на причините и опитите за спра-

вяне от страна на съветското правителство с продоволствения колапс от 1931 – 

1933 г. в Съюза на съветските социалистически републики (СССР). Поради тази 

причина във фокуса на текста не попада репресивната политика, същината на 

т.нар. Гладомор, неговото развитие или хода на самите посевни и събирателни 
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кампании. В историографията те са обстойно изследвани от различни автори
1
 

докато систематизирано проучване на причините и опитите за преодоляване на 

кризата посредством положителни мерки за населението на страната за сега 

няма. Разглеждането на тези взаимосвързани елемента би довело до по-плътно 

осветляване на посочения период. 

Причините за кризата в селското стопанство на СССР през посочения пе-

риод в общи линии са четири на брой.  

Първо, климатични. Климатът е един от често пренебрегваните фактори в 

историографския, а и не само, прочит на предпоставките за разгръщането на 

едно събитие или низ от събития. В интересуващия ни контекст със СССР по 

отношение на хлебопроизводството, климатичните цикли на промяна се редуват 

на пет години. Докато периодът 1925 – 1929 г. е със сравнително благоприятни 

условия за развитие на земеделските култури, то през следващия такъв времето 

е непостоянно. В 1930 г. то е сравнително добро, но в 1931 г. задухва т. нар. 

вятър „суховей“. Това представлява циклична природна аномалия, при която 

върху хлебопроизводителните райони на СССР
2
 в периода май-юли вместо ид-

ващият от югоизток сух вятър от Казахстан да се смени с по-прохладен северо-

западен вятър от сърцето на Централната черноземна област (ЦЧО), той про-

дължава да духа. Така класовете практически изгарят, липсват дъждове и поч-

вата става много суха. Това е циклично повтарящо се явление на 10-12 години, 

което съвпада и с неплодородните години (такива примери има от 1891, 1906, 

1920–1921 г.). Суховеят е последван обичайно от проливни дъждове. Така след 

юли същата година дъждовете попречват за събирането на и без това малката 

реколта. Есента се задържа по-студена, което води до по-ускорено (а това значи 

по-некачествено и по-оскъдно) засяване на есенниците. Единствено в Украинс-

ката Съветска социалистическа република (УССР) времето е по-топло и позво-

лява по продължителна посевна кампания. 

През следващата селскостопанска година – 1932–1933 г. времето не е по-

благоприятно. Есенниците се засяват ускорено и некачествено, тъй като се 

предвижда ранно замръзване на почвите конкретно в Украинската ССР. През 

март студът в републиката продължава. За сметка на това в края на май и нача-

лото на юни (периодът на цъфтене на зърнените култури) температурата се 

                                      
1
  Вж.: Conquest, R 1986, The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-
Famine, Oxford University Press. London; Gratsiozi, A 2008, Great Peasant War in the 
USSR and peasants.1917-1933. ROSSPEN, Moscow, и др. 

2
  Те включват голяма част от Украйна, Западен Сибир, Поволжието (осн. долното и 
средното течение на р. Волга), Централна черноземна област, Северен Кавказ и Севе-
рен Казахстан. В случая със суховея той засяга всички области, освен последните две, 
поради разбираеми географски причини. 
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оказва много над средната (Davies, & Wheatcroft, 2011, p. 466, table №8)
3
. През 

целия юни пък, подобно на 1931 г., падат обилни валежи, което прави класовете 

уязвими, особено в първата десетдневка на месеца и води до по-нататъшното 

разпространение на епидемията от ръждивка по зърнените класове, която над-

минава тази от 1932 г. (Tauger, 2001, p. 13). 

Второ, прекомерното разширяване на посевните площи. Идеологията на 

комунизма прокламира надделяването над природата и подчиняването ѝ на 

хората в името на човешкото благо. В разглеждания от нас случай обаче не ста-

ва въпрос само за идеологическата основа. За осъществяването на Първия пети-

летен план (1928–1932) и респективно за постигането на ударна индустриализа-

ция на страната, Съветската държава се нуждае от увеличаване на получените 

от обработката на земята ресурси.  

Нуждата от нарастването на производството от селскостопанския сектор е 

аргументирана със задачата да се осъществят набелязаните мащабни социалис-

тически преобразувания в Съветския съюз. Постигането на целта за повишаване 

на производителността е обвързана с действието на няколко основни фактора: 

разширяване на посевните площи, използване на механизирана сила и развитие 

и внедряване на химическата индустрия за селскостопански цели. Докато из-

пълнението на последните две тръгва от ниски нива и в края на петилетката 

дават като цяло минимално отражение върху селското стопанство, на първия 

фактор се възлагат най-големи надежди.  

Заложените показатели в плановете и респективно опитите за засаждане 

на площите със зърнени култури са по-високи от възможните за постигане (вж. 

Таблица 1). Едва през 1933 г. се взема решение разширяването на общата площ 

за засаждане да се редуцира. 

Таблица 1. 

Общо засята площ и площ само със зърнени култури (есенници 

и пролетници) в СССР 1930 – 1934 г. (в млн. ха) 

(The construction, 1935, p. 323) 

Година 1930 1931 1932 1933 1934 

Общо засята площ 127,2 136,3 134,4 129,7 131,4 

Площ засята със зърне-

ни култури 
101,8 104,4 99,7 101,5 104,7 

 

                                      
3
  Това се повтаря и през предходната 1931 г.  
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Проблемът с разширяването на посевните площи е свързан с нарушаване 

на сеитбообръщението – редуването на различни видове култури, за да не се 

изтощава почвата. То включва и оставане на определена площ, която не се за-

сажда с никаква производителна реколта (угар). Независимо, че тези площи 

през разглежданите години плавно се разширяват от 19,197 млн. ха през 1932 г. 

до 26,323 млн. ха през 1934 г., те са крайно недостатъчни за правилното сеитбо-

обръщение. Въпреки мненията на агрономите едва в плана за посевната 1932-

1933 г. е предвидено връщането на сеитбообръщението (Tragedy, 2000, pp. 494-

495). 

Трето, редуциране на впрегатния добитък. От 1930 г. количеството на 

впрегатния добитък намалява. Това особено засяга конете, които са основна 

впрегатна сила. Техният общ брой се стопява от 1930 г. в 1934 г. два пъти – от 

30,236 млн. до 15,664 млн., като новородените кончета са средно 1,62 млн. всяка 

година. Положението с едрия рогат добитък, който едва от 1933 г. се използва 

за обработка на земята, за същия период намалява с 10 млн. глави – от 52,485 

млн. до 42,437 млн. - за посочения период (The construction, 1935, p. 367). 

Така за обработката на разширените площи остава все по-малко жива впре-

гатна сила. Оказва се, че през 1932-1933 „един кон трябва да оре за пролетници-

те 4,65 ха, а не 3,85 ха, както предишната година“ (Davies, & Wheatcroft, 2011, p. 

243).  

Загубената жива впрегатна сила се компенсира, но в малка степен, чрез 

увеличаване на броя на тракторите, както чрез месно производство, така и чрез 

внос. В периода 1931 – 1933 г. общият тракторен парк се увеличава от 1 млн. 

к.с. до 2,225 млн. к.с. Сравнително равни части от него се разделят между сов-

хозите, които са малък брой държавни предприятия, специализирани основно в 

отглеждане на технически култури, и Машинно-тракторните станции (МТС), 

които обслужват колхозния сектор (The construction, 1935, p. 291). Така по-

продуктивният, но и не намиращ се под пряк държавен контрол до 1931 г., сек-

тор на колективните стопанства, не получава по-голям дял от тракторния парк. 

Втори момент, свързан с машинизацията на селското стопанство, е преми-

наването от 1932 г. нататък към пълно задоволяване на вътрешното потребле-

ние от произвеждани в СССР тракторни модели. Вносът спира, което води до 

намаляване прираста на тези селскостопански машини за 1932 г. с 300 хил. к.с. 

(The construction, 1935, p. 303). Техническото състояние на машините обаче е 

повече от лошо, като поне 20-25% непрекъснато са в неизправно състояние. В 

определени случай например по време на вършитбата в Северен Кавказ през 

1932 г. тракторите в неизправно състояние са 60-80% (Davies, & Wheatcroft, 

2011, p. 141)! 
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За периода юни – първата половина на август 1933 г. почти цялата част от 

тракторното производство отива за Русия и Украйна – съответно 47% и 45,4% 

(Kondrashin, 2008, p. 244). 

Четвърто, качество на обработката на земята. Логична последица от 

редуцирането на впрегатната сила и разширяването на посевните площи е вло-

шаване качеството на обработката на земята, както и събирането, транспорти-

рането и складирането на реколтата. 

Оранта е един от основните фактори за повишаване на плодородието на 

земята. В селското стопанство, поради завишените планови показатели за раз-

мера на орната земя, поставени през совхозите и колхозите, качеството на оран-

та допълнително се влошава. Тя се извършвана плитко, често с дървени плугове 

и само много малка част е обработвана от трактори
4
. Планът по оранта в крайна 

сметка не бива постигнат (вж. Таблица 2). 

Таблица 2. 

Сравнение между планирана и реално изорана земя 1930 – 1933 г., 

есенници (в млн. ха) (Davies, & Wheatcroft, 2011, p. 469) 

Година 1930 1931 1932 1933 

План 60 42 43 36,5 

Изпълнено до края на годината 23,965 35,266 24,186 30,402 

 

В годините на кризата главната цел на Москва е достигане на квотата за 

хлебозаготовките
5
 от районите и респективно обезпечаване нарасналите пот-

ребности в икономико-социалния сектор в страната, най-вече в града. Икономи-

ческите мерки, взети от правителството за постигането на тази цел, са общо 

взето няколко типа: раздаване на семена, намаляване на износа, намалява-

не/повишаване хлебозаготовителните планове и редукция на продоволствените 

порциони (1932–1933), раздаване на продоволствен хляб и въвеждане на кол-

хозна търговия. 

Раздаването на допълнителни семена за посевните кампании се счита от 

централния партиен апарат за извънредно събитие. От февруари 1930 г. обаче 

                                      
4
  Все пак по отношение на техническите култури положението е по-добро. Например 
площите със захарно цвекло през 1931 г. чрез дълбока оран са обработени 52%, 1932 
г. – 70%, а в 1933 г. – 48%. (The agriculture..., 1936, p. 452) 

5
  Хлебозаготовките представляват централно зададени квоти към районите за произ-
водство на определено количество хляб и предаването му в разпореждане на държава-
та. 
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тези извънредни събития зачестяват и се превръщат в редовна практика. Схема-

та на разпределението на семенните помощи е базирана на случаен принцип – 

без наличие на някаква стройна система или преследвана идея. 

Поради лошото време областите подават към Наркомзема
6
 молби за отпус-

кане на семенни помощи в размер на 3,645 млн. тона. Наркоматът предлага от-

пускането на 2 млн. тона. В крайна сметка за следващата посевна кампания през 

1930-1931 г. се отпускат 452 хил. тона срещу тройно повече за посевната 1929-

1930 (Davies, 1980, p. 432). Относно пролетниците на 16 февруари 1932 г., Съве-

тът на народните комисари (Совнарком)
7
 и Централния комитет на Всесъюзната 

комунистическа партия (болшевики)(ЦК на ВКП(б))
8
 отделят 876 хил. тона се-

мена и продоволствен хляб за засегнатите от засушаването райони. След три 

дена допълнителни две крупни партиди от общо 360 хил. тона семена се изпра-

щат за хлебодобивните райони (осн. Урал). В същото време временно се преус-

тановяват хлебозаготовките в почти целия СССР и целият експорт на продовол-

ствен хляб. Украинската ССР благодарение на своето ръководство не получава 

никакви семенни субсидии. Политбюро на Комунистическата Партия (болше-

вики) на Украйна (КП(б)У)
9
 дори спуска до местните партийни комитети забра-

на за изпращане на молби до Москва за семенни субсидии. Общо за посевната 

кампания на пролетниците се отпускат 585 хил. т. семена за пшеница и ръж 

като основната част отива за хлебодобивните райони. 

Многобройните молби от различни райони за семена и едновременно с то-

ва подготовката за новата посевна кампания принуждават съветското Политбю-

ро да отпусне значителни семенни заеми и през следващата 1933 г. В периода 

11 февруари – 3 март същата година за хлебопроизводителните райони са от-

пуснати 800 хил. т. семена, като до края на посевната кампания за пролетниците 

обемът на субсидията надминава общо 1,2 млн. т. (Davies, & Wheatcroft, 2011, p. 

222). Хлебодефицитните райони получават значително по-малко субсидии. 

Всички семенни субсидии впоследствие трябва да бъдат върнати на държавата 

от реколтата от 1933 г. с 10% лихва. 

                                      
6
  Наркомзем – Народен комисариат за земеделието – институция отговаряща за селс-
костопанската политика съизмерима със статута на министерство в капиталистичес-
ките държави 

7
  Съветът на народните комисари или Совнарком или СНК представлява най-висшият 
управленчески орган в Съветския съюз. Отговаря на ранга на правителство в капита-
листическите държави. 

8
  Централният комитет на Всесъюзната комунистическа партия (болшевики) или ЦК на 
ВКП(б) представлява един от централните органи на управление в управляващата Съ-
ветския съюз комунистическа партия. 

9
  Комунистическа партия (болшевики) на Украйна или КП(б)У е управляващата кому-
нистическа партия в УССР. 



223 

На 5 февруари 1933 г. Политбюро обявява прекратяване на хлебозаготов-

ките на територията на УССР и пренасочва силите към събиране на семена и 

изграждане на семенни фондове. 

Важна част от опитите за справяне с кризата е отношението към експорта 

на зърно и хляб. 

На 8 юни 1931 г. е първата от множеството редукции на експортния план. 

Взето е решение 30 хил. тона ръж и пшеница предназначени за експорт да бъдат 

пренасочени към приоритетните градове Ленинград и Москва. След два дена се 

приема драстично съкращаване на планирания експорт до 60 хил. т., но към 

края на месеца той надминава първоначалните цифри и се предвижда до 1 ав-

густ да достигне цели 246 хил. т. (Davies, & Wheatcroft, 2011, p.100). 

На 15 юли Политбюро взема решение за свиване на износа от 5,8 млн. т. на 

4,5 млн. т. Забелязват се обективни наблюдения относно характера на експорта. 

Например, Сталин пише на Каганович: „Всички всячески искате да се увеличи 

експорта за хляб, когато за него плащат грошове“ и съветва за увеличаване екс-

порта на продукти от технически култури (Stalin, 2001, p. 80). Обаче износните 

квоти остават непроменени до април 1932 г. Оттогава до юни 1932 г. (завършване 

на селскостопанската 1931-1932 година) експортът е свит до 157 хил. тона или 

едва 1/5 от предишния тримесечен период (Davies, & Wheatcroft, 2011, p. 117). 

През юни Политбюро приема предложенията и допълнително редуцира 

плана за износ до 2,1 млн. т. за 1932 г. До края на годината са изнесени общо 1,8 

млн. т. За 1933 г. експортираният хляб и зърно са пет пъти по-малко в сравне-

ние с 1932 г. – 354 хил. тона (Kondrashin, 2008, p. 243). По принцип експортното 

зърно е с високо качество. 

Редукцията на хлебозаготовките е изключително трудна задача пред ЦК и 

Совнарком с оглед предварителната идеологическата обоснованост на предза-

дадените планови стойности.  

С настъпването на кризата от 1931 г., още на един от първите пленуми на 

ЦК на ВКП(б), започва обсъждането на невъзможността да бъде изпълнен хле-

бозаготовителният план особено за зърнодобивните области. Така на 28-30 ок-

томври 1931 г. представителите на Поволжието, Средна и Долна Волга не прос-

то изказват съмнение относно реалността на поставените планове, но и откри-

то признават, че не могат да бъдат достигнати средно с около 1/5 и то със се-

риозната опасност да не останат семена за посев (Davies, & Wheatcroft, 2011, p. 

104). Единствено и само представителят на Украинската ССР Станислав Косиор 

уверява, че планът напълно и без проблем може да бъде изпълнен. На този пле-

нум се стига до редукция на хлебозаготовните планове за основните хлебозаго-

товни райони без Украйна. 
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През следващата селскостопанска година с оглед темпа на постъпващата 

реколта и с цел избягване на кризата от миналата 1931 г. Политбюро взема ком-

плексни мерки. На 6 май 1932 г. се приема солидна редукция на плана за хлеб-

ните заготовки, които колхозите и едноличните стопанства
10
 трябва да осигу-

рят – от 22,391 млн. т. на 18, 067 млн. т., която редукция трябва частично да 

бъде покрита от увеличение в совхозния сектор. Редукцията засяга почти изця-

ло и само УССР като изискуемите тонове от нея са 5,831 млн., а не запланува-

ните за миналата селскостопанска година – 7,108 млн. За останалите зърнодо-

бивни райони квотата реално се увеличава. 

След прибирането на реколтата и в разгара на хлебозаготовната кампания, 

въпреки нарастващата репресивна спирала, Политбюро рязко съкращава хлебо-

заготовните квоти за зърнодобивните райони. Така украинските заготовки са 

редуцирани първоначално с максималното предложение от 655 хил. тона, като 

се изготвя и преработен план за отделните области. Впоследствие, на 30 октом-

ври 1932 г., Политбюро взема решение за допълнително намаляване с 1,15 млн. 

т. (28%) на плана и свиването му от 6,306 млн. т. до 4,561 млн. т. За Казахстан, 

който е силно засегнат от сушата особено в западните си части, редукцията е с 

3/4 от самия план и е положена на равнището от 183 хил. тона. За тази републи-

ка допълнително се разсрочва и връщането на 98 хил. т. семена от миналата 

1931/32 селскостопанска година и се отпускат още 33 хил. т. семена. Планът за 

Южна Волга е намален едва със 7% (66 хил. т.), но по-важното е, че областта 

получава отсрочка за връщането на 33 хил. т. семена.  

В целия СССР редукцията на плана е от 20,56 млн. т. до 17,53 млн. т. 

Друга важна мярка е редукцията на продоволствените купони. Принуди-

телната реквизиция на зърно в т. ч. и семенни фондове започва от зимата на 

1931 г. Изземването на зърното и семената в полза на държавата води до съкра-

щаване на отдавания калориен порцион за работниците в колхозите и МТС. В 

Долна Волга „на колхозниците раздават едва по 400 грама хляб, а семействата 

им практически гладуват“ (Davies, & Wheatcroft, 2011, p. 112)
11
. 

Поради недостигащия хляб за преразпределение в държавата, в началото 

на 1932 г. Политбюро на ЦК на ВКП(б) взема решение за премахване на хлеб-

ната част от полагаемите се дажби по списък №2 и №3 – действие, което засяга 

20 от 38 млн. души, които получават гарантирани от държавата продоволствия. 

                                      
10  
Едноличните стопанства или стопанствата на единоличниците представляват частни 
стопанства, които не са колективизирани по доброволен или насилствен път. 

11  
С оглед на вземането на жертви сред населението поради глада отпусканите продо-
волствия би трябвало да стигна за по-дълго време. За покосените от глада ( вж. Kon-
drashin, 1991, pp. 176-178).  
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По териториален принцип Политбюро пък нарежда на Комзага да редуцира 

отпускането на хляб в областите, непредали пълния обем хлебозаготовки, с 

толкова, колкото не достигат до запълване на квотата. 

В края на същата година отпусканите хляб, фураж и продоволствия от 

страна на държавата отново се намаляват (с оглед и вече редуцираните очаква-

ния за получените хлебозаготовки). Общото снабдяване продължава свиването 

си с още 1 млн. т., експортът е съкратен, редуцират се фуражното и продоволст-

веното отдаване дори за силовите структури на съветската власт – Вътрешните 

войски на ОГПУ
12
 и Червената армия (основно фуражна редукция). Въпреки 

това се увеличава отдаваното за системата на ГУЛаг
13
 и златодобивната про-

мишленост, за промишлеността и парадоксално – за производството на спиртни 

напитки. 

Невъзможността да се покрие хлебния баланс тласка към продължаване на 

редукцията на снабдяването по купони (към 2 юни 1932 г. те са редуцирани с 

още 1,4 млн.т.). 

Държавата пристъпва и към раздаване на продоволствен хляб и въвеж-

дане на колхозна търговия. Паралелно с постановлението от 6 май 1932 г., По-

литбюро приема друго, което предвижда, че „във връзка с непрекъснатия ръст 

на количеството промишлени стоки и ръстът [курсивът мой – б.а.] на произ-

водството на зърно в селата се увеличават възможностите за разгръщане на 

колхозната търговия“
14
. Търговията ще се извършва реално след покриване на 

спуснатите от центъра квоти от страна на колхоза и то на цени, които ще са 

пазарни. 

В разгара на зимата се разрешава колхозна търговия в Москва и Татарска 

АССР. Един от заобиколните пътища за смекчаване на бойкота в други области 

представляват „доброволните продажби на хляб“ (т. нар. закупки) от колхоза 

към държавата. Въпреки ниските изкупни цени, определени от Совнаркома, 

колхозът получава продоволствени стоки в изгодно отношение 1:3. 

До края на януари общо 11 републики изпълняват плана и възстановяват 

напълно вътрешната търговия, но сниженият план не бива покрит – месечният 

план в СССР е изпълнен на 41%, но Украйна отдава едва 244 хил. тона, и изос-

тава с повече от 300 хил. т. (Davies, & Wheatcroft, 2011, p. 210). 

                                      
12
  Обединено държавно политическо управление (от руски Объединённое государст-
венное политическое управление) или ОГПУ представлява специален орган към Сов-
наркома на СССР занимаващ се с държавната безопасност. 

13  
Главно управление на лагерите или ГУЛаг представлява система от лагери за прину-
дителен труд на затворници в екстремални условия. 

14  
Russian State Archive of Socio-Political History. fond 17. Opis 3. Delo. 883. List. 77-79. 
<http://istmat.info/node/55164>  
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Паралелно с раздаването на семенни субсидии през февруари 1933 г., за-

почва отпускането и на продоволствен хляб, но в много по-малък размер. От 

февруари до юли с общо 35 решения на Политбюро се отпуска 320 хил. т. хляб 

основно за засегнатите от глада райони. Така например Северен Кавказ в тече-

ние на същия месец получава 51 хил. тона, като 11 хил. от тях са отредени за 

совхозните работници.  

Градовете, където върлува гладът, също получават субсидии. На 31 май 

1933 г. след разследване на специална комисия спусната от Москва, Харковска, 

Киевска, Виницка и Черниговска област в УССР получават 8,2 хил. тона зърно 

(Davies, & Wheatcroft, 2011, p. 225). 

Основната част от тези субсидии получават Украйна (176,2 хил. т.) и Севе-

рен Кавказ (88,5 хил. т.), като се отпуска основно ръж. Тя е есенна култура и 

основно е предназначен за ... фураж. Раздаваните продоволствени култури в 

основата си са предназначени за нуждите на колхозите, совхозите и МТС. Еди-

ноличниците са оставени извън списъците. Основната цел на Москва изглежда е 

обезпечаването на посева и впоследствие урожая. 

Практически можем да заключим, че селскостопанската криза в СССР през 

периода 1931 – 1933 г. е причинена от комплекс от фактори. Сред тях най-

значимите са властващата идеология, дълбокият материализъм, както и яростно 

преследване на заложените предварително планове от страна на централната 

власт. Въпреки изтощаването на ресурсите благодарение на тези три фактора, 

Политбюро и ЦК на ВКП(б) се опитват да реорганизират хлебозаготовките и да 

облекчат донякъде положението на засегнатите от глада селскостопански струк-

тури и население. Доколко това е успешно е достатъчно сложна задача, която има 

в себе си много неизвестни величини. Едно обаче остава ясно - основната поста-

вяна цел преди всяка от селскостопанските години за изпълняване на плановете 

за зърнодобив и хлебозаготовки практически не може да бъде постигната. 

Така представените данни практически и отхвърлят и тезата на политико-

националистически ориентираната историография на територията на бившия 

Съветски съюз, а и извън неговите граници, за необходим, целенасочен, изкуст-

вено продуциран и дирижиран от центъра глад срещу определени народности в 

самата съюзна държава - най-вече втората по големина национална съставка в 

съюзната държава – гражданите с украинско самосъзнание. Въпреки своята 

мудност и абсолютна несигурност и неясност по въпроса за излизане от селс-

костопанската криза, икономическите мерки на центъра в малка или средна 

степен се опитват да облекчат положението в селските райони. Основната отк-

лика от действията в миналото е, че съветското правителство не потърсва меж-

дународна помощ за преоодоляването на глада, а се опитва автархийно да се 

справи с него. Което и обективно погледнато не успява да постигне. 
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