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Venezuela is in diepe crisis, economisch en politiek. Als je de massamedia
mag geloven, is dat uitsluitend de schuld van de 'socialistische dictatuur'.
Patrick Hens van Handen Af Van Venezuela ontkent de fouten niet die de
regering van president Maduro heeft gemaakt en nog maakt, maar wijst er
tegelijk op dat er wel degelijk sprake is van een zware economische blokkade
door oppositiepartijen en hun medestanders in de economische elite, die het
land ten gronde richten.

Deze economische oorlog kent vijf facetten:
1. Het opslaan van basisproducten door privébedrijven om schaarste in de winkels en ontevredenheid bij de
bevolking te veroorzaken. Er zijn ook duidelijke bewijzen van. Dit is echter niet nieuw, ook tijdens de
patronale lock-out van 2002-2003 en in de aanloop naar het referendum tot grondwetswijzing in 2007
waren er gelijkaardige tekorten. De saboteurs kiezen doelbewust hun moment uit om verkiezingen of
cruciale gebeurtenissen te manipuleren. Nadat de PSUV de parlementsverkiezingen verloor in december
2015, verschenen er onmiddellijk op magische wijze opnieuw producten in de winkels die eerder niet te
verkrijgen waren.
2. De Venezolaanse economie wordt ook ernstige schade toegebracht door acties van de regering van de VS. Al
twee keer meende Obama te moeten verkondigen dat Venezuela een bedreiging is voor de veiligheid van de
VS. Functionarissen van de Venezolaanse regering werden zonder enig bewijs beticht van schending van de
mensenrechten en er werden sancties tegen hen opgelegd. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de
Venezolaanse economie: investeerders worden afgeschrikt en voor Venezuela zal het moeilijker worden om
handel te drijven met het buitenland of leningen aan te gaan.
3. De gewelddadige acties van de oppositie om de regering ten val te brengen hebben ook een hoge
economische en psychologische kostprijs. Door de blokkades kunnen goederen niet op hun bestemming
geraken. Bovendien werd er ook heel wat schade aangebracht aan overheidsgebouwen, klinieken enzovoort.
4. Opportunisten (‘bachaqueros’) kopen de vaak al moeilijk verkrijgbare goederen aan gereguleerde prijzen
massaal op en verkopen die vervolgens met woekerwinsten op de zwarte markt, op straat. Dit gebeurt
georganiseerd op grote schaal, maar ook gewone mensen die het moeilijk hebben zondigen ertegen,
weliswaar op veel kleinere schaal. Het is voor hen vaak een van de weinige manieren om te overleven. Het is
namelijk zo dat, ondanks regelmatige loonsverhogingen, een maandsalaris van een gewone familie de
kosten niet meer kan dekken vanwege de hoge inflatie en de illegale woekerprijzen. Uit een recente
bevraging van Datanalisis bleek dat 70 procent van de Venezolanen in de wachtrijen aan de winkels de
aangekochte goederen verder verkoopt op de zwarte markt.
5. Illegale smokkel, vooral naar Colombia, is een vijfde niet onbelangrijke factor.

Lees verder >>

