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Sowjet-ÏÏBle

H0S3ISCHB RESfEIGfIS3 OP ÏÏM GEBIED VAK SS OLIE-

YOOBZIEHIN&

De Sowjet-ïJnle heeft de volgende re-
stricties op het gebied van de olievoorziening ge-
maakt:

1. Be Sowjet autoriteiten hebben kort
geleden aan een aantal Westerse schepen in ifurmansk,
Leningrad en ïuapse de mogelijkheid om olie te tan-
ken ontzegd*

21 Een onbevestigd bericht van een Italiaan-
se marinebron meldt» dat de Sowjet-ünie alle olie-
leveranties aan Afghanistan heeft stopgezet»

3* Uit Stockholm komt het bericht dat d« Rus-
sen allerlei onnodige moeilijkheden teweeg brengen
over de levering van een betrekkelijk kleine Zweedse
order voor stookolie*

4. Volgens een onbevestigd bericht van een
Deense marinebron zal vanaf 31 oktober de haven van
Archangel voor alle buitenlandse schepen gesloten zijn*

Haar aanleiding Van bovenstaande berichten
kan het volgende opgemerkt worden:

a) De genoemde maatregelen kunnen niet in ver-
band gebracht worden met een olietekort in de Sowjet-
Unié, daar hiervan geen sprake is»

b) Het ig mogelijk dat deze maatregelen in
verband staan met ti^delijka logistieke moeilljjfchedent

o) Het is niet waarschijnlijlc dat de Soŵ et-
Ünie het Westen met opaet aanwijzingen geeft van vor-
ming van olievoorraden als deel van de zenuwenoorlog,
doch helemaal onmogelijk is dit niet.



d) Volgens een zeer reeente mededeling van de
directie ran een der grote pötrolewnmaataciiappijen gaat
de grote stroom van olieproducten uit de Sowjet-ünie
naar de Westelijke wereld normaal door» niet alleen wat
betreft nieuwe verkopen ala ook de leveranties uit oude
contracten»

Begin september 1961.


