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eerste economisch medewerker had over de verslechterende situa-
tie in de ddr een gesprek met ministerialdirektor dr. becker, 
dg voor industrie bij het bmwi en tevens leider van de lei-
tungsstab deutschland, waarin alle economische aspecten van de 
duitse hereniging worden gecoordineerd. 

dr. becker erkende volmondig dat de ddr-industrie in grote pro-
blemen zit, maar dit was ook algemeen verwacht. op vragen van 
medewerker naar economische achtergrond van de steeds verdere 
versnelling van het eenwordingsproces antwoordde dr. becker als 
volgt. 

zowel regering als ambtelijk apparaat in de ddr blijken steeds 
slechter te functioneren, nu de echte moeilijkheden ontstaan. 
de regering is destijds wel enthousiast begonnen, maar toont 
minder en minder daadkracht. de ministers doen niet veel anders 
dan inventariseren wat voor geld ze allemaal nodig hebben. de 
minister van financien doet niets anders dan hiervan een optel-

som te maken en dit naar minister waigel te sturen met verzoek 
om meer geld. de minister van financien van de ddr vormt zo 
geen tegenwicht tegen de eisen van de andere departementen. men 
schuift alles maar door naar de brd. het ambtelijke apparaat isJ 
eigenlijk nog steeds het oude honnecker-apparaat. becker wilde 
niet beweren dat alle functionarissen ideologisch gemotiveerd 
tegenwerken, maar het ontbreekt hen in ieder geval aan inzicht 
in markt-economie. verder zijn zij weinig gewend zelf beslis-
singen te nemen, vrezen financieel aansprakelijk te worden ge-
steld voor beleidsdaden (verkoop van grond aan investeerders) 
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en tenslotte Z1Jn zij volkomen onzeker over hun positie. becker 
vertelde dat van de 5.500 medewerkers op het wirtschaftsminis-
terie in de ddr slechts hooguit 400 zouden worden overgenomen 
door bmwi. de rest komt binnenkort op straat te staan, een per-
spectief dat niet bepaald motiverend werkt. 
als men in de commando-keten op gemeente-niveau belandt, is het 
helemaal uit met eigen verantwoordelijkheid of initiatief. daar 
wacht men nog steeds bevelen van boven af. hierdoor dringen de 
richtlijnen van de regering op werkniveau vrijwel niet door, 
zeer ten detrimente van investeringsactiviteit uit het westen. 
voegt men aan dit beeld nog toe de volkskammer, die telkens 
weer wetten uitvaardigt die het ondernemen resp. investeren 
ernstig belemmeren (beperking ontslagmogelijkheden etc.), dan 
wordt het duidelijk, aldus zegsman, dat een werkelijke positie-
ve economische ontwikkeling in de ddr wacht op de staatkundige 
eenwording. die moet er dus zo spoedig mogelijk komen, hoe eer-
der hoe beter. hiermee zijn dan natuurlijk nog lang niet alle 
problemen direct opgelost, maar er kan een begin met de opbouw 
worden gemaakt. 

in dit verband achtte hij het ook van groot belang dat er tege-
lijk met de hereniging verkiezingen plaatsvinden, opdat de 
nieuwe regering (hopelijk met een solide meerderheid) krachtig 
kan gaan ingrijpen. een hereniging in september of oktober, 
maar met verkiezingen op 2 december is voor de bondsregering, 
aldus spreker, ook om andere dan strikt electorale redenen niet 
erg aantrekkelijk. zij krijgt wel aanstonds de volle verant-
woording voor een steeds slechtere economische toestand, maar 
is voor de ddr-bevolking niet echt gelegitimeerd en bovendien 
vlak voor verkiezingen vleugellam als alle democratische rege-
ringen. de spd ziet in zo'n constellatie natuurlijk tactische 
voordelen. 

medewerker bracht vervolgens het gesprek op de activiteiten van 
de treuhandanstalt en het beeld van een dreigende 1 'liquidi-
teits-kollaps''· zegsman erkende dat inderdaad het geld niet 
lijkt te circuleren in de ddr. de uitbetaalde lonen worden bes-
teed aan importgoederen uit het westen. de bedrijven in de ddr 
(dwz. die bedrijven die in handen van de treuhand zijn) krijgen 
geen inkomsten. bovendien wat ze nog verkopen wordt niet of in 
ieder geval niet direct betaald. elke maand moet dus weer een 
nieuwe injectie met liquiditeit plaatsvinden, hetgeen de banken 
alleen doen indien de treuhand hiervoor garant staat. aangezien 
bij deze zgn. ''giesskanne''-methode alle bedrijven krediet 
krijgen, ook diegene die vrijwel zeker in de komende maanden 
failliet zullen gaan, wordt het ·steeds dringender dat men tot 
selectie overgaat. dr. becker legde er de nadruk op dat dit 
zeer noodzakelijk is om de bedrijven snel af te brengen van de 
toch al bestaande opvatting dat men maar de hand behoeft op te 
houden. zegsman verwachtte dan ook dat zeer binnenkort vele 
faillissementen zullen worden aangevraagd voor manifest hopelo-
ze gevallen. anderzijds zal men bijv. de kalimijnen e.d., die 
zeker tot de hopeloze categorie behoren, nog wel even ontzien, 
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omdat het daarbij om 15.000 arbeidsplaatsen gaat in een regio 
waar praktisch geen andere werkgelegenheid voorhanden is. ge-
leidelijk moet men zo een greep zien te krijgen op de 
subsidiestroom. 

de stijging van de werkloosheid die nu reeds bespeurbaar is, 
heeft nog niet zozeer met bedrijfssluitingen te maken, maar is 
meer het gevolg van het reduceren van de beruchte 1 •overstaf-
fing' '·veel controleurs en andere improductieve krachten wor-
den nu afgestoten. dit alles was voorzien. zegsman verbaasde 
zich erover dat dit in de pers nu zo'n opzien baart. iedereen 
heeft toch al maanden geweten dat als de werkloosheid in de ddr 
eind 1990 onder de miljoen blijft, men van een meevallende 
wikkeling r K spreken. .. 
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