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Politinkee ekonomijas kursa svarīga nozīme ir jaut3j 
man par mūsdienu kapitālisma specifiskajām iezīmēm• Šaja 
rakrtu krējuma" analizētas da'Ž&s no mūsdienu kapitālisma 
attīstības aktuālam problenzu: jaunākas iezīmes kapitāla 
atražošanas procesa, kapitāla eksporta Ipatnfbaa u.c* 

Krājuma ievietotie materiāli būs noderīgi^ apgūstot 
kapitālisma politiskas ekonomijas kursu, ka ari sagatavo
j o t stuientu 'cursa un zinātniskos darbus. 
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ĻEŅINA IkPERIALISu/t TEORIJA UN MŪSDIENAS 

V.ļ.Ļeņina imperiālisma teorijas apaušanas vēsturiska 
i nepieciešamība 

Mūsdienas, kad pati dzīve spilgti pierada marksiama-
ļeņinisma teorijas dzīvotspēju, buržuāziskie ekonomisti par 
vienu no galvenajiem argumentiem marksisma-ļeņinisma teorijas 
kritika izmanto apgalvojumu, ka Liarksa, Engelsa, Ļeņina radī
ta teorija gan esot atbildusi sava laika periodam, bet paš
reizējos apstākļos ta esot novecojusi. Sociālos procesus, 
kas notiek kapitālisma pasaule, buržuāziskie ekonomisti cen
šas iztēlot ka kapitālisma "transformāciju", ka "tautas kapi
tālismu" /A.Berli u.c./, ka "vispārējas labklājības valsts" 
izveidošanos /Dz.Gelbreits, Dž.Klarks uc./ . Pusdienu kapi
tālistisko valstu ekonomika, pēc viņu donam, esot pilnīgi 
pārvaldāma /L-Lorvins, J.r.'aršaks u.c./, ta varot nodrošināt 
"augstu masu patēriņu", tai neesot nekā kopēja ar veco kapl^ 
talismu. Buržuāziskie politiskas ekonomijas pārstāvji noklē 
arvien jaunus variantus kapitālisma pretrunu maskēšanai un 
ārstēšanai. Mūsdienu kapitālisma aizstāvji apgalvo, ka pēdē
jos gadu desmitos kapitālisma ekonomika notikušas tik radi
kālas izmaiņas, ka kapitālisms zaudējis savu ekspluatatoris-
ko raksturu, zudušas ta pretrunas, ka tagad kapitālistiskajā 
sabiedrība īpašums uz ražošanas līdzekļiem pārstājis but par 
kapitālistu šķiras monopolu, ka kapitālistisko uzņēmumu pār
valdīšana pārgājusi no kapitālistu šķiras rok£xn ražošanas teh
niskas inteliģences rokas, ka notikusi tik radikāla ienākumu 
pārdalīšana, ka izzudis proletariāts, izzuduši bagātie un na
badzīgie, sabiedrība pārvērtusies vienota '-.̂ dēja šķira"-



ViBti buržuāzisko un ari reformistisko teoriju kopējais mēr
ķim ir nomaskēt kapitālistisko ekspluatāciju un radīt ilū
ziju uar eocialāa harmonijas un vispārējas labklājības 
iespējamību, pastāvot kapitālistiskajām ražošanas attie
cībām. Liela daļa buržuāzisko ekonomistu cenšas apgalvot, 
ka .'ļ'-Isdienu "industriālajai sabiebrībai" vairs nav rakstu
rīgas ari kapitālisma augstākas stadijas - imperiālisma pa-
matpazfmes, kuru analīzei uzmanību veltīja V.I.Ļeņins I pa
saules kara periodā. 

Visi šie melīgie apgalvojumi# protamfi^nav pamatoti, 
iluadienu imperiālismam ir tipiskas gan kapitālismam vispār 
raksturīgas iezīmes /t.i,, kapitālistu šķiras Īpašums uz ra
žošanas llcizekļie™ un algoto strādnieku ekspluatācija/, gan 
kapitālisma augstākajai stadijai tipiskās iezīmes /t.i., ka
pitālisma monopolistiskais raksturs/, gan ari jaunas speci
fiskas iezīmes, kuras 7.1«Ļeņina analizētajā periodā vel ne
bija kļuvušas par raksturīgam /piemēram, valsts aparāta sa
augšana ar monopoliem, nacionālā atbrīvošanās kustība, so
ciālistiskās sistēmas pastāvēšana utt./. Lai izprastu mūs
dienu kapitālisma jaunās specifiskās iezīmes, jāņem vērā 
jaunie konkrētie iekšējie un ārējie apstākļi. Viens no tā
diem apstākļiem ir divu sistēmu pastāvēšana un ekonomiskā 
sacensība starp šim divām sistēmām. Vas nozīmē, ka kapitā
lisms vairs nav vieniļā saimniecības sistēma. Kapitāla kun
dzības 3fēra pašreiz aptver ?4 pasaules teritorijas un 
tajā dzīvo ap 7 3 pasaules iedzīvotāju/ 

āāda kapitāla kundzības sfēras sašaurināšanās r^da 
jaunas specifiskas iezīmes kā kapitālisma ekonomiskajā, tā 
ari politiskajā attīstībā. Izmainījušās ari attiecības starp 
attīstītajām kapitālistiskajām valstīm un bijušajām loloni-
,7 āra un vāji attīstītajām valstīm. Sācies un turpinās kolo
niālas sistēmas likvidācijas procesa. Kolonijas aptver- virs 
tikai 6>3 no pasaules teritorijas, tajās dzīvo tikai t& no pa
saules iedzīvotājiem. Saeaurinoties šai kapitāla kundzības 
;S-?£rai, nenovēršami saasinās ari kapitālistiskās saimniecī
bas slaiēmae iekšējās pretrunas. 



Analizējot mūsdienu kapitālismu, nevar abstrahēties 
ari no tehnikas progresa. Viss tas nenovēršami saasina pret
runu starp rašošnnae spēkiem ur* pastāvošajām ražošanas at
tiecībām. Ražošanas steku attīstība objektīvi prasa privā
tā Īpašuma nomaiņu ar valsta īpašumu, prasa tādus kapitāl
ieguldījumus, kas nav pa spēkam atsevišķām monopolkompāoi-
jāin. iiodas objektīva nepieciešamība meklēt jaunus līdzekļus 
un formas, lai pavērtu ceļu ražošanas spēku attīstībai. 

Fretrunu sUirŗ ražošanas spēkiem un ražošanas attie
cībā-" buržuāzija cenšas novērstjvalsts aparātam pastipri
nāti monopola interesēs arvien vairāk iejaucoties ekono
miskajā dzīvē, pieaugošā strādnieku šķiras kustība prasa 
zināmā .̂ ēra ievērot ari strādnieku šķira.? prasības, 

fātad pamats: jaunu pazl ju pastāvēšanai ir monopolis
tiskā kapitālisma pāraugšana valsts monopolistiskajā kapi
tālismā. Tas tika ari uzsvērts 1969starptautiskajā ko
munistisko un strādnieku partiju pārstāvju apspriedē. "Mūs
dienu imperiālisms, kas centas pielāgoties divu sistēmu cī
ņas apstākļiem, zinātniski tehniskās revolūcijas prasībām, 
ir ieguvis dažas jaunas iezīmes, pastiprinās tā valsts mo
nopolistiskais raksturs. Arvien plašāk izmanto to, ka valsts 
stimulē ražošanas un kapitāla monopolistisko koncentrāciju, 
... snstāda /isas valsts mērogā ekonorriskās attīstības prog
rammu..."1 Tom^r viss tas tiek darīts, kā teikts tSSf XXIV 
kongresa materiālos, "... ka tas /t.i», imperiālisms - Oz.R./ 
Pielāgojas jaunajai situācijai pasaule.Ar to ari izskaid
rojami buržuāzijas centieni pielietot labāk maskētas darba
ļaužu ekspluatācijas un apspiešanas formas.* tās gafcavlba 
dažkārt piekrist daļējam reformām, lai pēc iespējas paturē
tu masas savā idejiskajā un politiskajā kontrolē. Monopoli 
plaši izmanto zinātnes un tehnikas progresa sasniegumus, lai 

Komunistisko un strādnieku parāju piirBtāvju agepriede Mas
kavā 1969.g- 5.-17.jūnijā. Dokumenti un materialif

 HLieemaVf 

1969., 263.lpp. 



- b -
nostiprinātu savas pozīcijas..."'1' 

Pusdienu kapitālismam raksturīgas trejādas pretrunas. 
Blakus pretrunām, kas izriet no kapitālisma pamata un kopē
jām inašlbām, pastāv pretrunas, kc nosaka kapitālisma aug
stākās: stadijas - imperiālisma būtība. Bez tam tagad j kad 
kapitālisma vairs nav vienība sistēma, kad pastāv ciņa 
starp divām dažādām 9ictēmām, nenovēršami rodas jaunas pret-
r mas. Ta.jad "ne vien saasinās visas agrākās kapitālisma 

p 
pretrunas, bet ari rodas jau ias". 

Ja šī gadsimta sākumā bija objektīva nepieciešamība 
zinātnieki, marksistiski analizāt tā perioda kapitālisma 
jaunās pazīmes un kritizēt kapitālisma aizstāvju uzstātus, 
tad šīsdienās, kad risinās ekonomiskā sacensība un ciņa 
starp divām dažādām pasaules sistēmām, jauno buržuāzisko 
un reformi atisko uzskatu atmackošona ir viens no galvena
jiem politiskajiem, teorētiskajiem un praktiskajiem uzde« 
vumienu Pilnā mērā ari šodien ir spēkā V.I.Ļeņina vārdi: 
"Mums nenogurstoši jācināB pret ikkatru buržuāzisku ideo
loģiju, vienalga kādos modernos un spožos mundieros tā 
greznotos". -J 

Imperiālisma teorija, ko izstrādāja V.I.Ļeņins, dod at
slēgu ari to konkrēto īpatnību izpratnei, kas raksturīgas 
imperiālismam ta pašreizējā attīstības posmā. Pirmo reizi 
V.I.Ļeņins kapitālisma augstāko stadiju - imperiālismu ana^ 
lizeja darbos, kas izstrādāti un publicēti I pasaules kara 
periodā. Pirms tam 19-gs. beigās un 20.gs. sākumā kapitā
lisma attīstības jaunās iezīmes bija analizētas ari citu 
ekonomistu djarbos. Tā, piemēram, 1902.g. Londonā un Ņujorkā 
izdeva angļu ekonomista Dz.Hobsona darbu "Imperiālisms", 
191D.g. Vīne iznāca aus triāžu ekonomista iv.Hilferdinga darbs 
"Finansu kapitāls". Bet V.I.Ļeņins pirmais deva kapitālisma 
x L.Brežņevs. PSKP Centrālās komitejas p"~-,kata referāts Pa
domju Savienības Korounistislāe partijas XXI* kongresam 
"Liesma", 1971, 16.lpp. 
Koiministisko un strādnieku partiju pārstāvju starptautis
kā aos>riede Maskavā 1969.6- 5--17-jūnija. Dokumenti un 

, materiāli. "LieEia". 1969, 26^.lpp. . 
* V.I.Ļeņina. Raketi, 5.eēj., 306.lpp. 



augstākās stadijas marksistisku analīzi, Sagatavojot d-irbu 
"Imperiālisms kā kapitālisma ajgstākā stadija", V.I.Ļeņins 
izmantoja 148 grāmatas un 232 periodikā publicētus rakstus 
par 19»gs. beigu un 20.gs. sākuma kapitālismu. Pirmo reiz 
šis darbs publicēts 1917.g. aprīli, un tas tika rakstīts 
cara cenzūras apstākļos. Kā p«ts Ļeņins priekšvārdā 1917.g. 
aprīli rakstīja, tad "tagad,- brīvības dienās, ir smagi 
pārlasīt šis saspiestās... vietas brošūrā, kas izkropļotas, 
domājot par carisko cenzūru".^ Imperiālisma teoriju V.I,Ļe
ņins analizējis ari darbos "Imperiālisms un sociālisma sa
šķelšanās", "Par Eiropas Savienoto valstu lozungu" u.c* 

Ražošanas augsta koncentrācija - viena no monopolistiska 
kapitālisma raksturīgākajām iezīmēm 

Darbā "Imperiālisms kā kapitālisma augstākā stadija" 
V.I.Ļeņins norādījis, ka imperiālisma laikmeta galvenā īpat
nība un ekonomiskā būtība ir kapitālisma pārvēršanās monopo
listiskajā kapitālismā, monopolu kundzība, kura uzspiež savu 
zīmogu visai ekonomikai un politikai, visām sabiedrības dzī
ves sfērām. Kā zināmo, pāreju uz monopoliem sagatavoja ražo
šanas koncentrācijas process. V.I.Ļeņins 19l6.g., minot 
spilgtākos ražošanas koncentrācijas piemērus Vācijā un ASV, 
rakstīja, ka ",,.tara, ka ražošanas koncentrācija rada mono
polu, vispār ir kapitālisma tagadējās attlatlbas stadijai 
vispārējais un pamata likums". Turpat viņš ari pasvītroja, 
ka "...koncentrācija zināmā savas attīstības pakāpe pati-par 
sevi, var teikt, pieved tieši pie monopola. Jo dažiem desmi
tiem milzu uzņēmumu viegli savā starpā vienotieB, bet, no 
otras ouses, tieši uzņēmumu lielie apmēri apgrūtina konku-
renei, rada tendenci uz monopolu". i'a Vācija pagājuša gad
simta beigās, kā konstatēja V.I.Ļeņins, "nepilnai vienai 
simtdaļai uzņēmumu ir vairāk nekā ^/4 kopējā tvaika un elek-

1 V.I.Ļeņins. Raksti, 22.sej.f 171.lpp» 2 Turpat, 184»lpp* 
•\ 

" Turpat, 181.lpp 



triskās enerģijas daudzuma11 Amerikāņu treatos V.I.Ļeņina 
redzēja augstāko monopolistiskā kapitālisma ekonomikas iz
pausmi: ''Amerikas tresti ir imperiālisma jeb monopolistiskā 
kapitālisma ekonomijas augstāka izpausme". Monopols tātad 
ir ekonomiskās varas koncentrācija jebkurā saimniecības no
zare /ražošanā, kreditā, finansu sfērā, tirdzniecībā, trans
portā/ tādā mērā, kas dod ieepēju realizēt ekonomisko un po
litisko kundzību atsevišķu lielo kapitālistu intereses. Mo
nopolu raženās noteiktā ražošanas koncentrācijas pakāpe ir 
likumsakarīga process. Ari mūsdienu apstākļos monopolu 
kundzība nav nogājusi no skatuves, tikai mūsdienu apstākļos 
ražošanas koncentrācija sasniegusi daudz augstāku līmeni. Ja 
tad, kad V.I.Ļeņins analizēja imperiālisma parādības, vācu 
statistika pieskaitīja lielražošanai uzņēmumus ar nodarbinā
to Bkait(4 virs 50, bet amerikāņu statistika par lielu uzņē
mumu uzskatīja tādu, kura gada apgrozījums bija vairāk par 
1 miljonu dolāru, tad tagad, runājot par lielražošanas līme
ni, mums nākas saskarties ar uzņēmumiem, kuros nodarbināti 
vairāki tūkstoši strādnieku un kuru gada apgrozījums ir des
mitos un simtos biljonu dolāru. Piemēram, 1968.g. no 100 lie* 
lākajiem pasaules monopoliem 70 bija nodarbināti vairāk par 
5C tūkstošiem cilvēku un 28 kompānijās 30-50 tūkstoši cil
vēku. Gada apgrozljuna lielāks par 1 miljardu dolāru bija 71 
kompānija.* Pasaules lielākajā monopola - ASV automobiļu ra
žošanas kompānijā "General ļ.iotors" 1969»g- bija nodarbināti 
794 tūkstoši cilvēku un tās gada apgrozījums līdzinājās 24 
miljardiem dolāru.4 "General :,!otors" dibināja Dipona finan
sistu grupa 1908.g. ar kapitālu 12 ,5 miljonu dolāru apmērā. 
20.gadu sākumā, Jipona finansistu grupas pārstāvim paliekot 
par prezidentu, bet r.Iorgana finansistu grupas pārstāvim kļūs
tot par valdes locekli, nostiprinājis "General /_ator3" finan
siālā bāze. 1920.g. "General Motors" ražoja 393 tūkstošus 

i V.I.Ļeņins. Raksti, 22.sēj., 180.lpp. 
i Turpat, 23.sēj., 5 1 . 1 p p . H A Q 

J "ViHpOBa* 3K0H0MHKa H MeKfl5HapOfl"H8 OTHOOieKMH , 
, 1970, ctd.120-121. 
* Turpat, Sr.ll, 1971 , 63.lpp. 



automobiļu, bet 1968.g- - jau 5, miljonus automobiļu. 
Vadošā loma patreizējos apstākļos ir uzņe^ur-iem ar 

1000 un vairāk nodarbinātiem. I aut u:ri to īpatsvars kopējā 
uzņēmumu skaitā attīstītajās kapit^listiPkajās valstis sa
stāda tikai ap vienu procentu, tejos nodarbināti apmēram 
V 4 - V i no visa darbaspēka . ASV apstrādājoša ' rūpniecī
bā 1963-g* Oi&o šādu uzņēmumu bijs nodarbināti 30.5/£ darba* 
speķa. VFR 1966.g. šādu uzņēmumu Īpatsvars bija 1,2$ un ta-
jos bija nodarbināti 3816% darbatapēka . Tādās nozares ka 
mašīnbūve /automobiļu ražošanā/, metalurģijā, klīniskajā 
rūpniecībā ražošanas koncentrācijas līmenis vel augstāks* 
W R 1966.g. fru metalurģisko uzņēmumu bija nodarbināti 70$£ 

strādājošo , 9% automobiļu ražošanas uzņēmumu bija no
darbināti .82,5'.̂  utt»3 Galvenais ražošanas koncentrācijas 
stimulētājs ir ražošanas speķu attīstība. Mūsdienu zināt
niski tehniskās revolūcijas apstākļos konkurenci pasaules 
tirgu pp'ij ieturēt tikai uzņēmumi, kuros plaši ieviestas au
tomātiskās līnijas, kuri pielieto elektronu skaitļojamās ma
šīnas, kuri apej plaši īstenot zinātnieki pētnieciskos 1 dar-
buR utt. ̂ as viss prasa pevisam cita apmēra uzņēmumus. 

Tomēr blakus šim procesam pet mūsdienu apstākļos tādās 
sfērās kā tirdzniecība, pakalpojumu sfēra, daļēji ari trans
ports foptiraālais nodarbināto skaits vienā uzņēmumā svārstās 
tikai ap 100-500 cilvēku, j/einot vērā šo nozaru nozīmes pie
augumu mūsdienu apstākļos /1963*g- tirdzniecības daļa nacio
nālajā ienākumā ASV sastādīja ap 23/V, daļēji izskaidrojams 
ari neliela ap mora uzņēmumu samērā lielais īpatsvars pat tik 
augsti koncentrātā ražošanā kā ASV. Citās attīstītajās kapi
tālistiskajās valstis neliela apmēra uzņēmumu ir vel vairāk. 
Piemēram, Japānā 1966.g. tirdzniecības uzņēmumu Īpatsvars sa 
stādīja 28;£ no uzņēmumu skaita, bet puse no tiem bija tikai 
ar 1-9 nodarbinātiem. Pakalpojumu sfēras uzņēmumu īpatsvars 

m 
* "MHpOBOJļ 3K0H0MMKH H y«/iyHapo,HHM OTHOiHeKHfl" , Jč i, 1070, 
p CTp.117. 
Turpat, rir.l, 1970, 152.lpp. 

3 Turpat, ML»ft$f 1970, 149-lpp. 



sastādīja 171, to skaitā /5 bija nodarbināti 1-9 strādājošie. 
Ipatnibas sastopamas 'v.rī pašā ražošanas procesā. Ne vien

mēr ražošanas koncentrācijas rēci ītājs ir ražošanas apjoma pa
lielināšanās atsevišķu uzņēmumu iatvaros. Ja agrāk katrs uz
ņēmums {rats veica pilni ražošanas ciklu ua ražoja gatavu pro
dukciju, tad, sabiedriskās ražošanas procesam kļūstot arvien 
sarežģītākam, ta.ii sadaloties daudzos pastāvīgos posmos, rodas 
labvēlīgi apstākļi ataevišķiem usņēnlttdli»ra pārvērsties par no
teiktu detaļu ražotājiem un piegādātājiem. Cī'lz ar to izmai
nās pašas ražošanas vienības rakstura. Hsiošanne vienībai ob
ligāti r.nv jābūt fabrikai, uzņēmumam, B*i par tālu kļūst ra-
žcŠanas komplekss. jSpāc arī mūsdienu apstākļos, spriežot par 
ražošanas koncentrācijas līmeni, jāapskata nevi^ atsevišķu 
uzņēmumu īpatsvars Babifl.Iriskajā ražošanas procesā, bst gan 
atsevi'ķu ražošanae kompleksu īpatsivar.'!. Jāpiezīmē, ka paš-
raisē.ios tehnikas apstākļos ne vienmēr ehonomiaki izdevīgi ir 
lielie uzņēmumi. Katrā ražošanas nozarē postāv uzņēmuma apmē
ra optinuras, pāri kuram pazeminās ražošanas efektivitāte. Tā, 
piemēram, ja pastāv ekonomiski izdevī,rv izņēmums ar ražošanas 
apjomu 10 tūkstoši detaļu, tad, pieaugot pieprasījumam līdz 
20 tūkstošiem detaļu, monopols būs ieinteresēts pastāvošā 
viena uzņēmuma vietā celt jaunu otru uajēmunu un nevis vienkār 
ši paplašināt pastāvošā uzņēmuma darbību. Var būt ari gadījumi 
kad jaunu ražošanas nozaru attīstība prasa lielus kapitālie-
guldi ju-nus un līdz ar to augstu ražošanas koncentrācijas lī
meni ražošanas procesa sākumā. Bet tāl~kā ražošanas procesā 
ver atklāties, ka vienas vai otrae detaļas ražošanā var speci
alizēties sīki uzņēmumi. Tad notiek tā sauktais dekoncentrāci-
Jas procesa - uz lielās monopolkornpānijas pamata rodas vairākJ 

elki uzņēmumi. Maskētu rai-sturu ražošanas koncentrācijas pro
cesam piedod arī ta sauktais divereifikācijas procesa, kas 
vispirms rakaturojas ar to, «ta atsevišķām monopolkonpānijām 
pieaug ražoto produkcijas veidu skaits. Tā, piemēram, AžSV mo
nopols "Oeneral Electric" ražo vairāk nekā 200 tūkstošus da-

1 "liKpOBSB 3KOHOM8KS U MeiflyHSpOAHHe OTUOUieiiHfl" , E 3, 1970, 
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zādu produkcijas veidu. Tomēr izprast diversifikāeiju sādā 
veidā būtu pārāk šauri* Diversifikācija nozīme ne jebkuru 
produkcijas veidu pieaugumu, bet gan tikai produkc lļ*s veidu 
ražošanas pieaugumu, kuri nav telmolc>iski tuvi attiecīgā U 2 ;~ 
ņēmuma pamatprodukcijai- Uive^sifikīcija netiec, vai nu ra^ot 
jaunus uzņēmumus, kuriem nav tiešs sakars'ar attiecīgo uzņē
mumu ražošanas veidu, vai ari apvienojoties dažādu nozaru uz-
ņēmumiem. Šāda diversifikācija var notikt un notiek tikai no
teiktā ražošanas koncentrācijas pakāpe, kad lielo monopolu 
rīcībā ir attiecini brīvi līdzekļi jaunu^izdevīgāku uzņēmumu 
celšanaijvai arl^kad pastāv ciešs kontakts starp monopoliem 
un buržuāzisko valsts aparātu. Ai>V vislielākie monopoli dar
bojas vairākos desmitos nozaru. Pašreizējā periodā strauji 
pieaug lielo monopolu apvienošanās, pie tam apvienojas galve
nokārt nevis vienu nozaru monopoli, bet gan dažādas firmas, 
izveidojot tā sauktos tonglorerātus. Konglomerātu darbība ir 
saistīta ar visdažādākām nozarēm- Konglomerātiem pat grūti 
noteikt galveno r&zoeanas veidu- Konglomerāti nodarbojas ne 
tikai ar ražošanas funkcijām, bet ari ar bsnku operācijām-
Konglomerātu var nosaukt par daudznozaru virsmonopclu. Kon
glomerātu īpatsvars strauji pieaug, it sevišķi tas sakāms 
par AclV, kur 1968.g. 30)b no visiem saplūšanas gadījumiem bi
ja konglomerātisics raksturs. 

irēe buržuāzisko ekonomistu domām, kuri, protams, ieinte
resēti notušēt monopolu kundzības pieaugumu, mūsdienu "indus
triālajā sabiedrībā" rodas labvēlīgi nosacījumi sīko un vidē
jo uzņēmumu skaita pieaugumam un uzplaukumam. Piemēram, viens 
no amerikāņu ekonomistiem, speciālista, ražošanas koncentrāci
jas jautājumos E.3..Masons 1964-g« izdotajā grāmatā "IJconomic 
UoncenttftJLoB and tlie Monopoly Problem11 raksta, ka pašreiz 
vairs nav epēkā likumsakarīgais lielo uzņēmumu ekonomiskās 
efektivitātes pieaugums ne ASV apstrādājošā rūpniecībā, ne 
amerikāņu ekonomikā vispār- Ar ko tad teiktai» tiek argumen
tēts? Ar &atfc&*0 sīko uzņēmumu pastāvēšanu blftkua varenajām 

1 *C*EA% r 6, 1971, CTp-75. 
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monopolu kompānijām,. No pi r m ?* a c u uzmetiena f^kti ir it kā 
neapstrīdami. Piemēram, ASV apstrādājoaa rūpniecībā blaku? 
50 vislielākajām kompānijām, kuru apgrozījuma īpatsvars sastā
da _/3 no kopējās apgrozījumu summas, pastāv 300 tukatoŠi uz
ņēmumu. No tiem uzņēmumi ar nodarbināto akai tu mazāk par 10 

sastāda 520 no visu uzņēmumu kopskaita. Bet kāda ir šo uzņē
mumu loma ražošanas procesā? Virpirms jāatzīmē, ka šajos uz
ņēmumos nodarbināti tikai 3i3'^ šajā nozarē strādājošo- Šie ef* 
kic uzņēmumi, kaut ari šķiet, ka ir patstāvīgi, faktiski tomē* 
atrodas tiesā vai netiesā lielo uzņēmumu pakļautībā. Tie Iz
gatavo noteiktas detaļas lielajiem uzņēmumiem un tādējādi fak
tiski kļūst par lielo uzņēmumu pallgcehiera,vai ari apkalpo 
lielos uzņēmumus, vai ari lielie uzņēmumi uzpērk to ražoto 
produkciju. Jebkurā gadījumā lielie uzņēmumi tos tur savā pa
kļautībā. Tāpēc, neskatoties uz visu ārējo patstāvību, V.I,Ļe
ņina secinājums "desmit tūk3tosi lielo uzņēmumu visa, miljoni 
sīkie - nekas" pilnā mērā saglabā savu aktualitāti ari tagad, 
un markaiema-ļeņinisma atklātās likumsakarības turpina darbo
ties- Ražošanas koncentrācija lielo monopolu rokās,bez šaubām, 
eaanieguei jaunu augstāku pakāpi, tikai daudz maskotāka, ap
slēptāka rakstura. 

Bez kopējām likumsakarībām ražošanas koncentrācijas pro
cesam un monopolu kundzībai katrā valsti ir oavas specifiskas 
iezīmes- V.I-Ļeņins uzmanību galvenokārt veltīja tai laikā 
jaunajām kapitālistiskajām valstīm ASV un Vācijai. Bet kā ir 
mūsdienās? ASV arf mūsdienu apstākļos ir kapitālistiskā valsta 
ar augstāko ražošanas koncentrācijas līmeni- £ēc AiiV ekonomis
ta A.Berli aprēķiniem tuvāko 10 gadu laikā ASV 150-200 lielās 
korporācijas kontniēs 65-70# rūpnieciskās ražošanas, banku 
sfēras un transporta.1 Kā izteicās ASV komunistiskā» partijas 
ģenerālsekretārs G-Hols komunistisko un strādnieku partiju ap
spriedē 19&9-g- jūnijā, tad pesreiz ASV iestājies jauns posma 
ekonomikas monopolizācijā- Notiek lavīnveidīga uzņēmumu apvie
nošanās, arvien vairāk apvienojas tieši vislielākās korporāci
jas, parādās jaunas monopolistiskas apvienības "konglomerāti". 

^MnpoBafl aKOHOMHKa 11 M&auivHapoaHHe OTHomeHatf", j* 6, 1971, 
CTp-56-



Ražošanas koncentrācijas un monopolu kundzības ziņā ASV Ir ap
steigusi pārejās kapitālistiskās valstis. 1969• 50 pasaules 
spēcīgāko rūpniecības monopolkompāniju vidu, piemēram, bija $f 
amerikāņu un tikai 5 rietumvācu, 3 angļu un 2 angļu-holandie
šu. Desmit spēcīgāko pasaules monopolkompāniju skaitā ir 3 
amerikāņu kompānijas. Lielākā daļa A3V monopolu mūsdienu ap
stākļos ir pārauguši savas valsts ietvarus un ieguvuši starp
tautisku monopolu raksturu. Tādas ir "General Motors", "i?ord 
Motors", "Standart Oil", "General Electric", "International 
Business Machine" uc. Otro vietu kapitālistisko valstu ekono
mikā ieguvusi VFR. Neskatoties uz sagrāvi II pasaules karā un 
pēc tam notikušo dekartelizāciju, tas ir, lielo monopolu lik
vidāciju, savas pozīcijas jau atkal atjaunojusi pirms kara 
pazīstamie mtmopoli - "I.G.Farbenindustrie", "Volkswagen", 
"Thvssen" uc. Strauja ekonomikas attīstība norisinās mūsdienu 
Japānā. 1970.g. tās īpatsvars kapitālistiskās pasaules rūp
nieciskajā ražošanā strauji tuvojās VFR īpatsvaram /VFR īpat
svars 9.7;£, Japānas - 9»4$/. Ja 1956.g. izstrāde uz 1 nodar
bināto Japānas teraudrūpnieclbas kompānija "Yavata Geiteiku" 
sastādīja 8,2 tūkstošus dolāru, bet ASV "United States Steel 
Corporation" - 16,3 tūkstošus, kad 1969-g* Japānas monopols 
pārsniedza amerikāņu konkurentu 1,4 reizes.Pec japāņu ekono
mistu donam pašreiz un ari nākotne valdošās būs lielās finan
sistu grupas, kas pazīstamas jau pirms It pasaules kara -
Micui, Sumitorao, Fudzi. 200 lielāko kapitālistisko kompāniju 
skaitā /bez ASV/ japāņu kompāniju īpatsvars laika no 1964.g. 
līdz 1969.g. pieaudzis no 34 lfdz 65* J* 1956.g. Japānā vel 
nebija kompāniju miljardieru, tad 1969-g* tādu bija 13. 1 

Ļoti būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar V.I.Ļeņina anali
zēto periodu, notikušas Anglija. XX gadsimta sākumā V.I.Ļe
ņins raksturoja Anglijas imperiālismu kā koloniālo imperiālis
mu, jo Anglija bija galvena un lielākā koloniju īpašniece. 
Tad Anglijā attīstītākā nozare bija te kalnrūpniecība un citas 
vecās rūpniecības nozares. Mūsdienu apstākļos, tieši p ē d ē j o s 

1 "JiBpOBa* 3K0H0MHKB II MOff,7iy?!BpnaKHUe DtftG? irtJlfi* , £ 3, 1971, 
CTp.45-46,-



10 Ifdz 20 gadus, Anglija:, pakāpeniski zaudējot savas koloni
jas, strauji pieau-ŗ r.ouooolu kundzība iekšējā-tirgū. Savs 
vārtīs pasaules monopolu vidū ir ari Francijas spēcīgākajām 
ttonopo 1 'compānijām• īor.ēr i'rancijā pagaidāa vēl lielāks īpat
svars ir ari šikajiem uzvēmu.',:i.ein. 

Viss ruinētais rāda, ka mūsdienās monopolu kundzība ir 
vāl tipiskāka iezīme, nekā tā bija Ļeņina analizētajā periodā, 
tikai tā ir daudz maskētāka un ar spilgti izteiktu nevienmē
rīgas attīstības raksturu. 

•Rūpniecisko monopolu G::.tu. janaa proceas ar banku monopoliem -
monopolistiskā kipitā^a auĶSi-āķu kundzības pakāpe 

V.I.Ļeņins noradīja, ka imperiāli ii:T.ā koncentrācijas pro
cess aptver ne tikai ražošunu, bet arī banku sfēru, kā rezul
tātā rodas banku monopoli. Un tie vai.-: nav pieticīgie starp
nieki rriaksājunioa, bet gan monopoli, "...kuru rīcībā atrodas 
gandrīz... viss naudas karjjtāis, kā -irī lielākā daļa ražošanas 
līdzekļu un izejvielu avotu kā pašu êtnā, tā daudzās citās ze
mās".* Apskatot nenovēršamo banku monopolu rašanos un līdz a r 
to banku lomas izmainīsanos, V.ī.ļeņine atklāja banku un rūp
niecības monopolu kopējās intereses, kas ir pajuktā to kapitā
lu saaugšanai jaunā kapitāla formā - finansu kapitālā, finan
su kapitāla rašanās nosaka monopolu kundzības tālāku pieaugu
mu. Sakstur-ijot finansu kapitāla rašanos un būtību, V.I.Ļe
ņins caka: ''Ražošanas koncentrācija; monopoli, kas no tās iz
aug; barjku saplūšana vai saaugšana ar rūpniecību - lūk, finan-

- - v - 2 su kapitāla rašanas vēsture un sa jēdziena saturs". 
Rodoties finansu kapitālam, izveidojās arī attiecīga fi

nansu .oligarhija - nedaudzu finansu kapitāla IpSēnieku kundzī
ba. Jāpiezīmē, ka mūsdienu periodā sevišķi = acīga ir buržuā
zisko ekonomistu Velēšanas noliegt finansu kapitāla un finan
su oligarhijas kundzību, un tam ir ^avs pamata. Mūsdienu 
atfirptautinkā rtrāduieku šķiras kundzība, balstoties galveno-

1 V.I.iesitis, baksti, 22.sā.}., 133.Inp. 
2 
Turoat, 208.lpp. 



kārt uz pieaugošo pretrunu starp finansu oligarhiju un visu 
pārējo sabiedrību, cenšas apvienot visu slāņu spēkus cīņai 
pret monopoliem, cīņai pret valdošo finansu oligarhiju. Un, 
ja jau tāda tiek noliegta, tad ari nav pret ko cīnīties. 
Buržuāziskie ekonomisti atsaucas uz to, ka mūsdienu apstāk
ļos, pastiprinoties rūpniecisko monopolu pašfinansēšanas pro
cesam, krasi izmainījušas banku un rūpniecības monopolu sav
starpējas attiecības. Tāpēc izzūdot objektīvā nepieciešamība 
banku monopolu kapitāla saaugšanai ar rūpniecisko monopolu ka
pitālu un izzūdot ari finansu kapitāla un finansu oligarhijas 
kundzība. Tada kārta buržuāziskie ekonomisti cer, iedragājot 
vienu posmu Ļeņina imperiālisma teorijā^ sagraut visu manto
jumu. Bet, ko rada fakti? Pašfinansēšanas(bez šaubām §pieaug. 
Bet nepareizi, ka finansu kapitāls būtu tikai banku kapitāla 
kundzība par rūpniecības monopoliem. Tāds uzskats bija aust
riešu ekonomistam Hilferdingam, un V.I.Ļeņins to sava laika 
pamatoti kritizēja. V.I.Ļeņins paradīja, ka imperiālismam ir 
tipisks finansu kapitāls un lielo finansistu kundzība, kurai 
pakļaujas gan bankas, gan rūpniecības, tirdzniecības un cita 
noaaru uzņēmumi. Frotāms, analizējot banku lomu imperiālismā, 
V.I.Ļeņins parādīja finansu kapitāla rašanās procesu. Bet pēc 
tsm rodas jaunas attiecības, tipiskas finansu oligarhijai. 
Mūsdienu apstākļos atšķirībā no gadBimta sākuma apstākļiem, 
kad tikko radušās aonopolkompānijas bija ekonomiski spiesta» 
plaši izmantot aiznestos līdzekļus, tagad tās var izmantot 
savus uzkrājumus un fcapec var veikt lielu daļu kapitāliegul
dījumu uz savu līdzekļu rēķina. Tomēr jāņem vērā, ka tagad, 
kad valda nedaudzas^finansistu grupas, nav svarīgi, kas ir 
šo finansu grupu līdzekļu avota - vai ražošana, vai tirdznie
cība, vai banku darbība, Citiem vārdiem sakot, nav svarīgi, nck 
kuras kabatas finansists ņen līdzekļus - vai no labās vai krei
sās kabatas. Nedrīkst aizmirst, ka imperiālisma būtiska iezī
me ir visu buržuāziskās sabiedrības šķiru un #īāņu atkarība 
no finaneu kapitāla. Mūsdienu periodā noc,iIkj^ aizmirst, ka 
monopolu kundzlba "jau valda un jaunu finansu grupu raean£fl 
notiek uz finansu kapitāls pameta # 



Galvenās finansu oligarhijaa kundzības formas ir perBo-
riālūnija un līdzdalības sistēma, uz kuru pamata pastāv ari 
citi formu varianti. Valdošā īpašuma forma šādos apstākļos 
ir akciju sabiedrības, kurām ir vairākas priekšrocības: pirm
kārt, akciju sabiedrības nodrošina iespēju pārvaldīt •izņēmu
mus, kuro* savu kapitālu īpatsvars sastāda apmēram tikai 
VlO - /ļļi no uznēraunu kopijā līdzekļu daudzuma; otrkārt, ak
ciju sabiedrības dod iespēju, kapitāliem daudz elantlgāk pār
plūst no vienas nozares uz otru; treškārt, a!'.ciju sabiedrību 
īpašnieki bieži gūst jaunas peļņas ieipējas, pērkot un pārdo
dot akcijas. Bez tam akcij.' sabiedrības rada ilūzijas par 
''kapitāla transformāciju", par "kapitāla demokratizāciju". 
"Kapitāla demokratizācija" it kā pārveidojot strādnieku šķiru, 
strādnieki kļūstot par akciju sabiedrību Ip ijniekies; un ie
gūstot tādas pašas tiesībais, kādas ir kapitālistiem. 

Pec ASV oficiālās statistikas akcionāru skaits pieaudzis 
r.o 5-6 miljoniem 1927.g. līdz 28 miljoniem 1969>g- Arī strā
dājošo vidū akcionāru skaits palielinājies no 12,5p līdz 28%. 
Tomēr akciju īpašnieku skaitā tikai 1,6,S ir puskvalificētie 
un nekvalificētie strādnieki. Pie tam sīkie akciju īpašnieki 
rereti kļūst par akciju īpašniekiem tikai tāpēc, ka viņus 
piespiež nop'.rkt 2-3 akcijas, kuru gada dividende nepārsniedz 
2,5 dolārus. ASV 1.6JS akciju īpašnieku rokās ir 80a akciju, 
bet pārējie 20jž akciju sadalīti 98,4.- akciju īpašnieku vidū.1 

Kā izteicies amerikāņu ekonomists Viktors Perlo, tad dažu 
nelielo akciju īpašums a » nekas cits kā tikai "kapitāla īpa
šuma simbolisks apliecinājums". Kāda gan vienlīdzība var būt, 
piemēram, starp Hičardu Meloņu /viens no ASV valdošajiem fi
nansistiem/, kurai> personiski pieder 240 tūkstoši akciju 19 
miljardu dolāru vērtībā, un strādniekiem, kuriem pieder 1 vai 
2 akcijas 5 vai 10 dolāru vērtībā. Tādā kārtā ari šodien ir 
spēkā V.I.Ļe'ņina secinājums par to, ka imperiālismā vaida fi
nansu oligarhija, kura koncentrē ne Ūkai ekonomisko varu, 
bet arī politisko kundzību. 
1 _ » 

Pec; J .Capligins. '.'.j.iB p :r "vie;ioto viousnķiru" , "Liesma", 
1971, 21.-23-lpp. 
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Kūsdienu aostākļos finansu oligai:Iii.ja arvien ciešāk sa
aug ar buržuāzisko valsts aparātu, kas notiek vai nu atseviš
ķiem finansu oligarhijaa pārstāvjiem kļūstot par buržuāzisko 
valdību locekļiem, vai ari valdību locekļiem kļūstot p-ir no
teiktu akciju sabiedrību līdzīpašniekiem. pašreiz valdo
šās ir 18 finansistu grupas, kas apvieno ap 200 monopolu i un 
kontrole ap 60;5 rūpnieciskās rakšanas. Spēcīgākās joprojām 
ir Morgana, iUikfellera. Dipona u.c. finansistu grupas. Ja ko
pā 18 finansistu grupu kontrolējamais kapitāls 1968.tļ. sastā
dīja 678 miljardi dolāru, tas! tikai Morgana un Rokfejlera fi
nansistu grupu kontrolējamais kapitāls Bastāuīja 292 siijar
dus dolāru. Anglija kā valdošā? izveidojušās Lloida, Barkle-
jas, "JiHendan u.c. banku grupas. Francijā saimnieko i-;otaiids, 
šneiders un citi. VPj? savu kundzību atjaunojušas un nostipri
nājušas "I.1.Furbsnindustrie", Tieena, Plika, Simensa grupas, 
Japānā - jau minētās Micuhisi, Iiīicui, Suaitomo. 

Monopolu kundzības pieau :u;ns ārpus vienas valsts ietvariem 
un nostiprināsanās starptautiskā mērogā 

V.Ī.Ļeņina metode imperiālisma teorijas analīzē raksturo
jas ar pāreju no vien*~ršākara formām uz komplicētākām, pilnī
gākām. Sākot ar sava darba "Imperiālisms ka kapitālisma aug
stākā stadija" IV nodaļu, V.I.Ļeņins analizē finansu oligar-
liijas starptautisko kundzību. Darba IV nodaļā V.I.Ļeņins ap
skatījis arī kapitāla eksportu. 

Kādas attiecības tad izsaka kapitāla eksporta? Ja, apsk*-
tot ražošanas koncentrācijas procesu un finanBu oligarhijaa 
izcelšanos, mēs noskaidrojam jaunu attiecību veidošanos starp, 
pašiem vienas zemes kapitālistiem /attiecību veidošanos starp 
spēcīgākaj ājri nonooolkompānijām, rūpniekiem, tirgotājiem, baņ
ķieriem/, tad, sākot ar šo pazīmi, V.I.Ļeņins apskata monopo
lu kundzības noa tip-iņāf'-inos ārpur savas zemes ietvariem, 
otarp attīstītām valstīm un vājāk attīstītām"raišļini. Tātad 
kapitālisms attīstās ne tikai dziļumā, ba• ari plašumā. 

"UKpoBo.fi aKoHoMKfta tt ne*flynapošana ot noaieHHs", K 4 , 1871. 
CTp . i 5 3 - I 5 C . 
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Sava darba IV nodaļa V.I,Ļeņins, atklājot kapitāla eks
porta būtību, iiosauca to par relatīvu kapitālā pārpalikumu, 
tas irjlieias monopolko īpānijao, ''uru rīcībā ir lieli kapi
tāli, tieksme pec pasaules kundzības meklē jaunus avotus aug
stas peļņas iebilšanai un izvea kapitālu uz citam valstīm, uz 
Izdevīgākām kapitālieguldījumu sfērām. Pagājušā gadsimta bei
gas un ji.usu gadsimta sākumā, kad galvenais kapitāla ekspor-
tieris bija Anglija, ta galvenokārt to izveda uz vājāk attīs
tītām valstīm, jo tur bija Ietākas izejvielas, lētāka zeme, 
lētāks darbaspēks un tāpēc>bez šaubā.T.f auga taka peļņas norma. 
Tādā kārta varam teikt, ka V.I.Ļeņina analizētajā periodā 
kapitāla eksporta galvenais mērķis bija, ekspluatējot citas 
tautas, palielināt peļņas ie^Jšanaa iespējas. Analizējot kapi
tāla eksoor :a vienu mūsdienu imperiālisma apstākļos, ar teikto 
vien nevar apmierināties. Jāņem vērā, ka mūsdienu periodā, 
pastiprinoties nevienmērīgai attīstībai, attīstītākās kapitā
listiskas valstis izmanto kapitāla eksportu, lai nostiprinātu 
•av a konkurences spējas. 

Galvenais kapitāla eksportieris pēc II pasaules kara 
kļuvušas ASV, kuru ka pitālieguldljumi Rietumeiropas attīstī
tās kapitālistiskajās valstis laikā no 1958.g. līdz 1368.g. 
pieauguši vairāk nekā 11 reizes, t.i., no 1,7 miijardiem do
lāru līdz 19,4 miljardiem dolāru. Tādā kārtā Rietumeiropas 
valstis kļuvušas par vienu no galvenajiem AoV kapitāla iegul
dīšanas rajoniem /otrā vietā aiz Kanādas/. Līdz ar to izmai
nās ari kapitāla eksporta iegulai aj as lozares. Ja agrāk gal
venokārt ieguldīja it-gūstošajā rūpniecībā, tad tagad tieši 
apstrādājošajā rūpniecībā. Vērojot ASV kapitālieguldījumu 
straujo pieaugumu Rietumeiropā, kāds franču žurnālists 1967.g. 
publicētajā grTmatā "Amerikas eksports" izteicās, ka tuvāka
jos gados par trešo industriālo spēku aiz £$R3 un n3V kļūs 
nevis Rietumeiropa, bet gan amerikāņu bizness Rietumeiropā. 

~ Analizējot kapftav.a eksportu mūsdienas, der atcerēties 
Ļeņina vārdus, ka.kaut gan imperiālismam tipiska ir kapitāla 
eksporta izmantošana ..ar politiskam aneksijā», tas ir, pastāv 



ciešs sakara starp kapitāla eksportu un imperiālisma koloniā
lo politiku, tomēr pilnā mērā iespējama kapitāla eksports arf 
tīri ekonomiskos nolūkos. To.ner arf mūsdienu apstākļos kapi
tāla eksports kalpo par vienu no neokoloniālisma ieročiem. 
Nevarēdamas pretoties nacionālās atbrīvošanās kustībai par 
politisko tiesību iegūšanu, imperiālistiskās lielvalstis cen
šas neatkarību ieguvušās zemes pakļaut ar kapitāla eksporta 
;all zibu. Šeit noteicošā loma ir tieši valsts kapitāla eks
portam, kurš pec II pasaules kara pieaudzis divas reizes 
straujāk nekā privātā kapitāla eksports. Neskatoties uz ka
pitāla eksporta specifiskai jaunām iezīmēm, tā būtība paliku
si tāda pati kā pirms 50 gadiem - kapitāla eksports ir fi
nansu oligarhijas līdzeklis, lai realizētu kundzību ārpus sa
vas zemes ietvariem. Ar kapitāla eksporta palīdzību notiek 
arvien plašāka vienas valsts monopolu uz laiku brīvo līdzek
ļu iespiešanās citu valstu ekonomika un "samērā ar to, kā au
ga kapitāla eksports un visādi paplašinājās lielāko monopo
listisko savienību ārzemju un koloniālie sakari un "iespaidu 
sfēras", lieta "dabiski11 nonāca pie vispasaules nolīguma viņu 
starpā, Tie starptautisku karteļu izveidošanās".* Gadsimta 
sākumā tipiskākā starptautisko monopolu forma ari bija uz at
sevišķu valstu monopolu vienošanas pamata radušies starptau
tiskie monopoli. 

Pēc II pasaules k'ra raksturīgi kļūst ari citi starptau
tisko monopolu veidošanās ceļi. Viens 110 tādir̂ m ir šādas pie
augot atsevišķu monopolu kundzībai un tiem dibinot savas fi-
li'les (iaf.adās -asaules valstis, tie no nacionālajiem monopo
liem pārvēršas par starptautiska rakstura monopoliem. Kā jau 
minējām, tāda tendence ir daudziem ASV un ari citu valstu 
spēcīgākajiem monopoliem. 

Starptautisko monopolu kundzība mūsdienu periodā sasnie
gusi milzu apmērus. Piemēram, pēc ekonomistu aprēķiniem, to 
gada produkcijas vērtība līdzinās 240 miljardiera dolāru, kae 
1 V.l.Ļeņine. Raksti, 22.eēj., 226.lpp. 



1966.g. pārsniedz Anglijas un VPci nacionālo produktu kopā 
ņenot. Ik gadu šis produkcijas apmēri pieaug vidēji par 10 
procentiem. Pēc dažiem aprēķiniem 11 s tar-ptautiskā" ražošana 
jau tagad uod 15£ no kapitālietiskās pasaules kopprodukta. 
Pusdienu supermonopoliem ir raksturīgi daudzveidīgi starp-
t> ut.iakie sakari. Sešdesmit divām no 100 lielākajām ameri
kāņu un 49 no neamerikāņu sabiedrībam ir pakļauti uzņēmumi 
C i uas un vairāk zemēs, bet atsevišķiem pat vairākos desmitos 
zemju. Starptautisko milzeņu vidu dominē amerikāņu monopoli, 
l.v anrēķiaāts, ka 55'/* no starptautisko firmu aktīviem pieder 
a, erikāņiem, 20'/o - angļiem. 

Iedētos gadu des ;itos starptautiskie monopoli sāk vei
do tj.es uz valdību vienošanās pamata. Kā viens no šāda veida 
tipiskākajiem monopoliem jāmin 1952.g. dibinātā Eiropas ogļu 
un tērauda apvienība /VFR9 Francija, Itālija, īieļģija, Holan
de, Luksemburga/. So valstu v'•»ldIbâ 3 1957-g. parakstīja ari 
•apeju nolijumu par precu realizāciju, izveidojot tā saukto 
"1-conējo tirgu" . 

Tādā kārtā ari starptautisko monopolu analizē paliek sp< 
kā V.I.Ļeņina secinājums par nenovēršamu monopolu kundzības 
nostiprināšanos arpu3 vienas zemes ietvariem. Tikai mūsdienu 
apstākļos ši9 process iet gan plašumā, gan dziļumā, radot ja 
nas formas un līdzekļus monopolu varas nostiprināšanai. Neiz 
tur kritiku apgalvojums, ka starptautisko monopolu rašanas 
it kā varot iznicināt kapitālismam piemītošās pretrunas* Tie 
ši otrādi, starptautiskie monopoli kapitālisma protrunas sa
asina arvien tālāk, jo strādnieku šķiras ekspluatācijā vien
laicīgi piedalās dažādu zemju kapitālisti, kas ekspluatē kā 
savas zemes, ta ari citu valstu strādniekus. Arvien vairāk 
saasinās pretrunas gan starp monopoliem, gan atsevišķām val
stīm, jo, izmainoties vienas vai otras valsts monopolu stā
voklim, rodas arvien jaunas interešu pretrunas. 

Imperiālismā monopoli valda ari koloniju politikā. No
tiek nemitīga kapitālistisko valstu ciņa par pasaules teri
toriālo pārdalīšanu. Žads process ir likumsakarīgs. Tas izri-c 
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o monopolu centieniem iekarot jaunus tirgus, jaunus izejvie
la avotus, jaunas iespaidu afēras. Bet imperiālismā teritori-
lā sadale starp kapitālistiskajām valstīm jau ir pabeigta, • 
rlvu, nesadalītu zemju vairs nīv, tāpēc, notiekot nevisnnē-
Igai attīstībai un izmainoties kapitālistisko valstu speķu 
ameram, nepieciešama kļūst cīna par sadalītas teritorijas 
ārdallšanu. Tieši pasaules teritoriālās sadalīšanas pabeig-
ina s tarp nedaudzām kapitālistiskajām .Istfm ir viena n^ 
-jnopolu kundzības formām. mūsdienu periodā bijušo koloniju, 
askoicniju un atkarīgo zcju loma pasaules kapitālistiskajā 
iimnieclbas sistēmā būtiski izmainās. ^"eekonomieko plestie-
aņas formu likvidācija prafja monopolistisko kapitālu meklēt 
^unas bijušo koloniju pakļaušanas formas. Agrākas koloniālas 
^litikas vietā nāk neokoloniālisma formas» Tās raksturojaa 
Ispirms ar tā sauktās "ekonomiskās palīdzības" sniegšanu -
-tpitalistiskās lielvalstis piešķir neatkarību ieguvušajam 
-,mera aizdevumus, dibina šajās valstis savu monopolu filiā-
:s, iesaista šis zemes dažādos ekonomiskajos un militārajos 
-upejumos utt. Trapeiiālistiakāa valstis cenšas bremzēt šo 
.mju ekonomiskas neatkarības iegūšanu un.nostiprināt savas 
onomi3kās pozīcijas. Tātad paaceizeja perioda notiekošais 
loniālās sistēmas sabrukums nebūt neliecina par cīņas iz-
igšanos[starp attīstītajūra kapitālistiskajām valstīm un vā~ 
attīstītajam zemēm. Tā ieguvusi tikai daudz maaketaku rak-

izmalnljušās šajā cīņā lietotas metodes. 
y 

X X 

Tātad, apgūstot un izmantojot V.I.Ļeņina mantojumu impe-
ālisraa teorijā, mee" varam atklāt imperiālisma monopolistie-
, pretrunīgo raksturu ari mūsdienu apstākļos. Mūsdienu kapi-
liemu i-aksturo tie paši kontrasti, kas to raksturoja pirms 
0 un 50 gadiem, Asākā sķlriekā pretruna ir un paliek pret-
ia starp proleteriātu un buržuāziju. Neskatoties uz burzu-
Lsko sociologu eprieaeiejumiem par to, ka proletariāts kā 
ira izzūd, tas nebūt tā nav. Kā āri n*$&ain los algotā b$X$&~ 

nieka funkcijas, kāda^ jaunas leslmea un īpašības ari neio^Ttu 



atrad&ielcs, viņš tomēr ir un pa liek'proletariāts, kam nepieder 
ražošanas līdzekļi, kurš veic algotu darbu un kuru ekspluatē 
kapitāls* Kāda gan vienlīdzība var būt starp tiem 110 Angli
ja* kapitālistiem, kuru ikgadējais ienākums pēc oficiāliem da-
fciaa 60.gadu vidu bija 100 tūkstošu un vairāk angļu sterliņu 
mārciņu un 6 miljoniem angļu strādnieku, kuru ienākums nebija 
lielāks par 300 angļu sterliņu mārciņām. 

Ar kautru gadu asāka un plašāka izvēršas strādnieku šķi
ras streiku kustība par sava stāvokļa uzlabošanu. ASV no 
1966*5* līdz 1970.g. streiku kustība sasniegusi visplašākos 
3fHtšrus pēdējo 20 gadu laikā /1970.g. pēc oficiālajiem datiem 
^tikusi 5,7 tūkstoši streiku, kuros piedalījās 3 ,3 miljoni 
sfcsaiājoāo/. Anglijā streiku kustība 1970.-1971-g. pārsniedza 
pālajos 40 gados notikušo streiku līmeni un aktivitāti. 

l£kf tada īstenībā ieskatās "šķiru harmonija", "tautas 
ī*?Itālijas" mūsdienu periodā! 
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Dažas kapitāla internacic:lizācijss problēmas 
(kapitāla eksports un j; icrts ASV) 

Kapitālistiskais ražošanas veids attīstās antagonis
tiskās pretrunās? no vienas puses, tas rada kolosālus ražo
šanas speķus, sabiedrisko ražošanu pasaules mērogā, bet no 
otras puses, pašā kapitālā ir ietverta šīs attīstības robe
ža, jo tiežai3 ražošanas dzinulis ir privātkapitālistiakā 
interese, t.i., dzīšanās pēc peļņas. Kapitālisma attīstī
bas vēsture rāda, kā ražošanas tiešais mērķis nonāk neno
vēršamā pretrunā ar sabiedrisko ražošanas spēku attīstības 
iespējām. 

Kapitālistiskās peļjuae avots ir vērtības ražošanas un 
vērtības palielināšanas process. Tajā ir ietverta ražo
šanas paplašināšanas tendence, bet ražošana nav pašmērķis 
un tikai virsvērtības realizācija ļauj sasniegt vēlamo -
pārvērst saražoto virsvērtību peļņā. Ladz" ar to ražošanas 
paplašināšana/ kapitālistiskā uzkrāšana Ir kapitālistiskā 
ražošanas veida rezultāts un attīstības priekšnosacījums. 

Kapitāla pašpieaugšanas process ilaen to pasaules tir- , 
gd, likvidē vēsturiski izveidojušos nacionālo valstu savru-
pību, padara ražošanu un ar£ patērēšanu kosmopolītisku, jo 
pesaules -civilizēto tautu vajadzību apmierināšana kļūst at
karīga no pesaules tirgus. Pasaules tirgus ļāva pirmsmono-
poiistiskā kapitālisma apstākļos atrisināt tās atražošanas 
pretrunas, kuras radās atsevišķās valstis, jo saražotā vira-? 
vērtība* kura nevarēja atrast sev ekvivalentu valsts iekšie
ni, tika izdevīgi realizēta pasaules tirgu, šsrjs periodā 
starptautiskas attiecības skāra galvenokārt apgrozības sfē
ru , tās attiecības, kuras K.Harkss nosauca par atvasinātām, 
otrreizējām attiecībām» Tfta relatīri ma» ieteka*? ja tiafro 
ražošanas procesu* 



Bet^kā parādīja V.I.Ļeņina, stāvoklis būtiski izmainī
jās, ked ražošanas koncentrācija sasniedza tādu līmeni, kas 
radīja ražošanas monopolizāciju, t.i., kad kapitālisms ie
gāja savā augstākajā stadijā - imperiālismā. 

"Ārkārtīgi svarīgi pie tam ņemt vērā, ka šo nomaiņu 
nav radījis nekas cits kā kapitālisma un vispār preču ražo
šanas pašu dziļāko pamattendenōu tiešā attīstība» paplaši
nājums un turpinājums. Kaiņas pieaugums, lielražošanas pie
augums - lūk, šis pamattendences, kas gadsimtiem ilgi vēro
jamas absolūti visā pasaulē. Un zināmā maiņas attīstības pa
kāpe, zināmā lielražošanas pieaugšanas pakāpē, proti, tai 
pakāpē, kura sasniegta apmēram uz XIX un 3ūC gadsimta robe
žas, maiņa radīja tādu saimniecisko attiecību internaciona
lizāciju un kapitsia internacionalizāciju, lielražošana kļu
va tik liela, ka brīvo konkurenci sāka aizstāt monopols. Par 
tipiskiem kļuva jau ne vairs "brīvi" konkurējošie - iekšzemē 
un attiecībās starp zemēm - uzņēmumi, bet monopolistiskas uz
ņēmēju savienības, tresti. Par tipisku pasaules "valdnieku" 
jau kļuva finanou kapitāls, kas ir sevišķi kustīgs un elas
tīgs, sevišķi savīts zemes iekšienē un internacionāli, - se
višķi bezpersonisks un atrauts no tiešās ražošanas, sevišķi 
viegli koncentrējas un sevišķi tālu jau sakoncentrēts, tā ka 
burtiski daži simti miljardieru un miljonāru tur savās rokās 
visas pasaules likteni."* 

Kapitālu pārpilnība, par kuru runāja K.Markss "Kapitā
la11 III sējumā kā par relatīvu parādību, imperiālisma stadi
jā kļūst absolūta. K.Markss rakstījāt "Ar tā saucamo kapitā
la pārpilnību vienmēr saprot pēc būtības tāda kapitāla pār
pilnību, kuram peļņas normas pazemināšanos nelīdzsvaro tā 
masa»"2 Kapitāla koncentrācija rada arvien vairāk tādu kapi
tālu, kuru absolūtais lieluma un to izmantošana nenodrošina 
konkurences spājaa un efektīgu uzkrāšanu. Sasniegtā ražoša
nas koncentrācija spiež kapitālistus "lieko" kapitālu eks
portēt uz valstīm, kuras ražošanas līmenis ir zemāka un peļ-

1 V.I.Ļeņina. Baksti, 22.sej., 90-91.lpp. . 
2 K.ltarkse. Kapitāla, III sēj. LVI, 3 "1953. ,245.lpp. 



L. tabula' 
iaerUcss aavitnoto Valstu grseajju investīcijas 

(pa rājošiem) 

1313.g i 1925.g. 1924.g, t 1925.g, 1926.g, I 1927. g. 1 

dol. % r.n i. 
dol. ii aili. 

dol. % milj. 
dol. % milj. 

dol. % milj. 
dol. % 

Ko^sūa un 
Juiaundlenda 750 30 2.450 30 2.600 28 2.823 27 3.122 85 3.922 27 

LatĪĻLfiaeriJta 1.300 52 3.760 46 *.040 44 4.210 41 4.669 40 5.161 36 

S i r o p a 350 14 1.300 16 1.900 20 2.500 24 3.124 25 4.327 28 

laija un-
100 4 595 S 690 8 3?0 6 921 8 I.090 9 

Kopa 2.500 100 8.105 100 9.230 100 10.«05 100 11,836 100 14.500 100 

1 C.<XafiH(īōpr b n.Xopc>oi!'i. BaBoa aMepHxaHOKoro 
KanKTEma oa rpaiuiyy (gpaTiaft cnpaBOron;x) ,M., 1928, 
orp.13. 



•jiae norma augstāka. Sakarā ar to, ka pagājušā gadsimta bei
gās un šī gadsimta sākumā augsti attīstītās valstīs saasi
nājās izejvielu problēma, par konkurences objektiem kļuva 
izejvielu avoti. 

Ražošanas monopolizācija valsts iekšienē nozīmēja arī 
izejvielu avotu monopolizāciju aiz tās robežām. Par pēdējās 
monopolizācijas līdzekli kļuva kapitāla eksports uz vāji 
attīstītām zemām, uz kolonijām un puakolonijām. Šāda īslai
cīga "brīvo" kapitālu novadīšana vēl tālāk saasināja kapi
tālistiskās paplašinātās atražošanas problēmu, jo izejvielu 
monopolizācija nozīmēja tālāku ražošanas paplašināšanu val
stī - metropolē, bet milzu peļņa, ko ieguva mazattīstītās 
valstīs,vēl palielināja "lieko" kapitālu summu. Vienlaicīgi 
par "lieko" kapitālu pielietošanas sfēru kļuva arī attīstī
tās kapitālistiskās valstis. 

Kā rāda 1.tabulas dati, ASV kapitāla eksports uz maz-
:r itītfim valstīm kalpoja kā tramplīns, kā speķa avots cī
ņai ar citām augsti attīstītām valstīm par pasaules ekono
misko sadalīšanu "..."pēo kapitāla", "pēc spēka" - cita da
līšanas veida nevar būt precu ražošanas un kapitālisma sis
tēmā. Spēks, turpretim, mainās atkarībā no ekonomiskās un 
politiskās attīstības.,."1 Kapitāla eksports nostiprināja 
atsevišķo atražošanas procesu savstarpējo atkarību dažādās 

3 9 padarīja starptautiskās attiecības sistemātiskākas 
un stabilākas i jo internacionālie sakari starp valstīm 
tagad skāra ne tikai apgrozības sfēru, bet iesakņojās ari 
tiaii ražošanas afērā. Vēl tālāk šīs attiecības nostiprinā
ja starptautisko monopolu izveidošanās, jo virsvērtības ra
žošanas process tajos kļuva vienots process, fiesultātā pa
saules kapitālistiskais tirgus pārveidojās pasaules kapitā
listiskajā saimniecībā. 2as visa nozināja kapitālistisko 
ražošanas attiecību kosmopolitizēšanoe. ' 

Sevišķu vietu un lomu kapitāla eksporta iegūst mūsdie
nu apstākļos, kad ražošanas spēku attīstības līmenis attīstī
tās kapitālistiskas valatla rada vajadzību pie milzīgiem ra-

1 T.I.Ļealaa. Rakāti, 22.aij., 233.lpp. 



žošanas apjomiem, kad zinātniski tehniskās revolūcijas ap
stākļos ražošanas organizēšanai vajadzīgas kolosālas kapi
tāla summas. Bet kapitālistiskās ražošanas attiecības ie
robežo ražošanas speķu attīstību, privātkapitālistiskās in
tereses uzliek savu zīmogu kapitāla internacionalizācijas 
procesam, kropļo to un padara to ļoti nevienmērīgu. Tas iz
paužas šādās parādībās * 

1) intensīvāka kļūst kapitāla kustība starp attīstītām 
kapitālistiskām valstīm, x»ezultātā kapitālistiskās ražoša
nas un kapitāla internacionalizācijas process vispirms skar 
nelielu kapitālistiskās pasaules uianiecTbas sistēmas da
ļu; 

2) kapitāla eksportā samazinās "trešās pasaules" val
stu loma. Tas pastiprina vēsturiski izveidojušos kapitālu 
sadales nevienmērību kapitālistiskajā pasaules sistēmā. 

Ja izdara aprēķinus pēc V.I.Ļeņina datiem, kurus viņš 
dod savā darbā "Imperiālisms kā kapitālisma augstākā stadi
ja", tad pirms pirmā pasaules kara uz attīstītam kapitālis
tiskām valstīm eksportēja mazāk nekā 40 % kapitālu, šodien 
?0 % kapitāla eksporta plūst uz augsti attīstītām kapitālis
tiskajām valstīm. 

Jāatzīmē, ka arī tā kapitāla eksporta daļa» kas no
kļūst attīstības ceļu ejošajās'valstīs, neveicina ekonomis
kā stāvokļa izlīdzināšanos dažādos pasaules kapitālistiskās ' 
saimniecības sistēmas rajonos, šis kapitāla eksports veici
na kapitālistisko ražošanas attiecību veidošanos attīstības 
ceļu ejošajās valstīs, bet nemazina nelīdztiesīgo stā
vokli, kādā atrodas jaunās nacionālās valšķis. Kapitāla eks-
pprts vēl vairāk piesaista šo valstu ekonomiku pasaules ka
pitālistiskajai saimniecībai, tā ekonomiski pretdarbojotie* 
tiem centrbēdzes spēkiem, kuri arvien stiprāk izpaužas pa
saules kapitālistiskajā saimniecībā p ē o imperiālisma kolo
niālās sistēmas sabrukuma** 

2. tabulas dati rāda-valsts kapitāla ?kp?>orta pārsvaru 
pār privātiem kapitālieguldījumiem tajos periodos,, kad ia-

Z Skct.B.fl.ffieTHHHH "BBOJUOUH* a*epHK6HCK0r0 HeOKOJlOHHa-
JiHsua", HMO, k7, 1972. 



periāļisma koloniālajā sistēmā notika revolucionāri pār
veidojumi, un tā samazināšanos pēdējos gados, kad valsts 
kapitāls ir sagatavojis augsni un garantējis drošību un 
stabilitāti privātajiem kapitālieguldljumiem, 

2.tabula1 

Valsta un privātā kapitāla eksporta attiecība 
attīstīto kapitālistisko valstu eksportā 

(gadu vidējie dati) 

1950,-' 1956.- 1961,- 1966.-

7: Īsts k a -
els 1,9 54,3 4,2 57,5 6,1 66,3 7,2 57,1 

•ivfitaia 
t te £ l t M 1|6 45,7 3,1 42,5 3,1 33,7 5,4 42,9 

Kopā 3,5 100 7,3 100 9,2 100 12,6 100 
Attīstības ceļu ejošo valstu ekonomika tikai nākotnē 

"ar aktīvi iekļauties» pasaules kapitālistiskajā saimnieol-
a kā perspektīvs noieta tirgiu;, kā kapitālieguldījumu afē-

ēobrid, kā jau niķa atzīmēta, kapitālistiskās interna
cionalizācijas procss*» vlsint.iīiSlvāk skāris attīstītās ka
pitālistiskās valstis, fcāāaļ curpaak pievērsīsimies tiem 
ipstākļie», kuri veicina kapitāla kustību starp industriā
li, attīstītām kapitālistiskajā* valstīm. 

Pēckara perioda fcaauier;tr„is sinātnaa un tehnikas līme
nis noteica strauju ražošanas koncentrācijas pieaugumu, 
šabiedriakĀs darba dallāanaa paplašina&onoa un būtisku ra-
Sosanas atrukturas izraainlsanos. Ta rezultātā tirdznieci-
ba kapitālistiskajās valstis attfatfjāa dau.iz straujākiem 
tempiem neka notika ražošanas pieaugušo. 
Attīstīto kapitālistisko valstu ekonomika arvien vairāk sā-

r >- - -^ 
Mi(sa^apcuuiaa man** *3 1972 r., CTp.2l. 



ka orientēties uz ārējo tirgu. Tas nozīmēja, ka starptau
tiska specializācija pastiprināja nacionālo ekonomiku sav
starpējo atkarību un vēl vairāk veicināja ražošanas apjomu 
palial:' lāšanoe. Attīstītās kapitālistiskās valstis mūsdie
nās vienlaicīgi ir galvenās ražotājas un patērētājas kapi
tālistiskajā pasaules saimniecībā. ' ts pats attiecas ari 
uz kapitāla eksportu - katra attīstīta valsts vienlaicīgi 
ir kapitāla eksportētāja un importētāja. $£m ir vairāki 
cēloņi Jirmēm kārtām, Ir izmainījies kapitāla eksporta izde
vīguma kritērijs. Šodien kapitāla eksporta izdevīgumu neno
vērtē pāc izejvielu daudzuma, pēc zemas cenas, pēc lēta 
darba spēka. Pirmajā vietā 2 m ir monopolapvienību dar
bības optimāli apstākļi, mūsdienu daudznacionālajiem mono
poliem svarīga nevis to atsevišķo filiāļu darbība, bet gan 
visas apvienības darbības rezultāti] kvalificētu strādnie
ku un zinātnisko kadru esamībai plašs mūsdienu progresīvo 
nozaru tirgus, masveida ražošanas iespējas. 

Haiošanao koncentrācija mūsdienās sasniegusi neredzē
tus apjomus, sevišķi augsta tā ir AS? - visattīstītākajā 
kapitālistiskajā valstī. Ja 1900.gadā "Standard 011 Compa-
By" dibināja ar 150 miljonu dolāru lielu kapitālu, tad šo
dien lielāko monopolapvienību ienākumi ir mērojami miljar
dos* 1963.gadā "General Motors" ienākami sastādīja 20,7 
miljardu dolāru un līdzinājās 3 ailjonv valsts vissīkāko 
firmu ienākumiem, t.i. fe aptuveni 90 > no visu firmu kopēja 
skaita.1 Minētās korporācijas ienākums pārsniedz jebkura 
A5V štata ienākumu* 

1965.gadā ASV kapitālieguldījumi pašu valstī un ārze
mes kopā sastādīja 108 miljardus dolāru Tas būtu ©piespē
jami pirms otrā pasaules kara, kad A0f nacionālais bruto 

produkts bija 250 miljardu dolfira, tomft? deuda vieglāk 
to panākt jau 1965.gadā, kad bruto produkts sastādīja 
676 miljardi dolāru,ā vai 1970.gadā, ķevd AffV nacionālais 

Jte.reā^psa». "Hopue KWorp»a*bHoe ofc^eovBoV 
*nporpaccw, M., teoe»c*p*lJS. 

2 Turpat; 73.lpp. 



bruto produkta sastādīja 977,5, 1971.gadā - 1045,9 m. 
jardi dolāru.1 

Ražošanas milzīgie ap jomi izraisa arvien tālāku ražo
šanas monopolizāciju* Tā amerikāņu ekonomists profesors 
Gelbreits min veselu rindu skaitļu, lai raksturotu ASV "in
dustriālo sistēmu", kura sastāv no 500-600 lielākajām kor
porācijām un kuras rokās atrodas visi galvenie ražošanai 
nepieciešamie līdzekļi - nauda, izejvielas, ražošanas lī
dzekļi, darba spēks utt. "1962.gadā 5 ASV lielāko rūpnie
cisko korporāciju aktīvi, kuru kopsumma bija 36 miljardi 
dolāru, sastādīja 12 % visas apstrādājošās rūpniecības ak
tīvu. Vairāk nekā viena trešā daļa aktīvu piederēja 50 lie
lākajām korporācijām, 500 lielākajām korporācijām - ievēro
dami vairāk nekā divas trešdaļas. ... 100 firmu saņem divas 
trešdaļas visu kara pasūtījumu, 10 firmas - vienu trešdaļu. 
19£0«gadā 4 korporāciju zinātniski pētniecisko un konstruk
toru de bu finansēšanai tika izlietots ap 22 % no kopējās 
summas valstī."c 

Šāda ražošanas koncentrācija un monopolizācija rada 
daudz jaunu problēmu. Pirmkārt, tā prasa ražošanas attīstī
bas stabilitāti, ko grūti sasniegt tirgus konjunktūras ap-
^ākioa. T&iiic tirrue* stihija arvien vairāk jānomaina ar 

organizētību.Vērtības likuma stihiska darbība tirgu nevar la 
ralīgi ietekmēt milzīgo korporāciju ražošanas procesu, jo 
kapitāls relatīvi zaudējis savu agrāko mobilitāti, kad tir
gus bija tas mehānisms, kurš kapitālistiskajās disproporci
jās radīja vajadzīgo kārtību, proporcionalitāti. Otrkārt, 
tādi milzu monopoli nevar paļauties uz tirgus stihiju, kad 
runa ir par milzīgiem realizācijas apjomiem, par pieprasī
jumu, ta lielumu un struktūru, par maksatspējīgumu utt. 
Treškārt, mūsdienu monopoli nevar režoiamss procesu balstīt 
uz nejaušībām savu izejvielu, ražošana* līdzekļu un darba 

1 "American Masainist". 1971, 115, «£ 2, p.61. 
2 

JftuEMCMi*. *Hobo8 *miļyo'jrpnaabHoe ocJ^sctbo", 
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spēka iegādē. 
Šādos apstākļos ir čivi faktori, kas daudz raaa nodro

šina milzīgo korporāciju stabilitāti kapitālistiskajā anar
hijā: 

1) ieķāējā ekonomikā regulējošais centrs un spēks ir 
valsts, kas arvien biežāk aktīvi iejaucas atražošanas pro
cesā gan kā ražotājs, gan kā patērēt- ja, gan kā savdabīgs 
visas kapitāli /.u Šķiras interešu pārstāvis; 

2) kapitāla eksports uz jugoti attīstītām kapitālis
tiskām valstīm nodrošina vajadzīgo realizācijas struktūru, 
nodr i; "ia sabiedriskās darba dalīšanos priekšrocību izman
tošanu, apmierina vajadzība pēc augstas kvalifikācijas dar
ba spēka utt. Kapitāla eksports ir līdzeklis, kn paplašināt 
kapitālistisko uzkrāSs&u ekstensīvā ceļā. 

Pādojais ir sevišķi svarīgs moments, jo mūsdienās zi
nātniski tehniskās revolūcijas rezultāta ievērojami ir au
dzis kapitāla organiskais sastāvs, tas uozīmē, ka kapitā
lam ir vieglāk uz tās pašas tehniskās bāzes meklēt 
pielietojumu ārzemēs nekā pārplūst no vienas nozares uz ot
ru valsts laki jenā» Daudzos gadījumos tas dod zināmas 
priekšrocības kapitāla eksportētājam palielinātas peļošs ie 
gūšanā, sevišķi, ja valstij-eksportētājai 'ir augstāks zināt 
nieki tehniskais līmenis vienā vai otrā nozarē nakā Valstij 
importētājai. 

3»tabulas dati uzskatāmi apliecina, ka peļņa vienādos 
apstākļos var būt dažāda* 

3. tabu la| 
Anglijā darbojošās firmu vidējā peļņas norma' 

T 

Arerikāņu 

Apstrādājošā rūpniecība 
tajā ;raitā: 

pārtikas rūpniecība 

1 1 , 9 1 5 , 5 

14,0 19,0 

oManagment To-day2 Februarv, 1969.p. 6?. 
"Tīra ienākuma attiecība pret neto ^ic^viem. 



ķīmiska rūpniecība 12,8 14,7 
nav ii rgiaLa rūpniecība 10,4 18,9 
vi&^ārajS. maaīnbūve 13,1 19,6 
elektrotehniskā mašīnbūve i 3 , a 1 9 . 3 
transporta mafiīnbuve 14,9 9,2 
metālizstrādājumu ražošana 16,0 2 1 , 9 
tekstilrūpniecība 13 .7 20,0 

celtniecības materiālu ražošana 1 5 , 5 ^3.0 

ap īra ražošana vu* poligrāfiskā 
rūpnieoība 13.0 ±*,6 

Pārijāa nozares 13.1 16,6 
Vairuiu tirdzniecība 14,6 12 .5 
Mazumtirdzniecība 1 7 , 7 22,3 
PSrējie pakalpojumi 13,6 5 V ? 

EaSu, kā jau iepriekš aizrādīts, jāpasvītro, ka peļ-
$a« norma iajos apstākļos ne vienmēr ir kapitāla eksporta 

laulā. Par to liecina fakta, ka vidējā peļņas norma 
1960^1966 •gadā AjS? kapitālieguldījumiem aavfi valstī sa
stādīja 10,9 %% bet SMemSa - 10,2 % 1 , arī 4.tabulaa dati 
liecina to pašu. 

4, tabula2 

ASV tiešo kapitālieguldījumu irzemSs 
peļņaa norma (S) 

Gadi 
Visas 
valstis 

<upnieciakl 
attīstītās 
valatia 

Attīstibaa colu 
ejošās valstis 

i 2 i ī 4 

1946. 11,1 5.7 16,2 
1950. 15.3 13.5 17t5 

r . r . H « dpUR0s . CouuajibHo-*DSOKou^tecK^6 nocaeflCTBHH 
»uaoa* m a m u t a H a A * MT?. 1971, c * p . l 9 . 

2 D&fci paisi no tabula* * U i H MO" Ko 6 1 9 7 2 ,CTP.15^ 



i ļ ? 

1960 . 1 1 , 3 9 . 3 - 1 6 , 1 
1965 . 1 1 , 1 9 , 0 1 7 , 1 
1969* * 11 , 3 8 , 8 1 9 , 0 

, 1 9 7 0 . 1 1 , 4 8 r 6 1 7 , 3 

Kapitāla eksports mūsdienu apstākļos kļuvis par nepie
ciešamību, jo zinātniski tehniskās revolūcijas apstākļos 

kapitālistiskais atražošanas process sastopas ar tādCza g?Q-
tlbām, kuras never atrisināt, neizejot aiz savas valsts ro
bežām) kapitāla eksporta sekas (sabiedriskās darba dalīša
nas padziļināšanās, specializācija un kooperācija, i aunu 

tietilpīgu t~rgu veidošanās, ekonomisko ir^ersšu savīšanās 
utt.) klust par kapitāla eksporta cēloni. Ja uzmmīgi aplū
ko 3V kapitila s t r u k t ū r u (5.tabula), vi* isdarīt vairkkua 
sv, -'Igus secin Ljumus: 

1) ievērojami piesim kapitāla eksporta absolūtie apjo
mi (1897.gadā tieši privātie kapitāla ieguldījumi ārrseaos 
sastādīja 635 iuiljonue dolāru, 191^. gadā - 2652 Miljoni 

dolāru, 1929.gadā - 7553 biljoni dolāri1, tālākie gadi doti 5". 
tabula} j 

2) pieaudzis privāto kapitālieguldl juasu, īpatsvars ko
pēja kapitāla eksportā (1950.gadā * 60,3 %\ 1960.gadā -
74 ,5 *; 1970.«adā - 73,5 * ) ; 

3) pēdējais fakts nozīmē, ka ASV kapitāla eksportā ar
vien lielāku nozīmi iegūst sežīgā kapitāla eksports un pri
vāto ražotāju intereses savijas ciešā pretrunīgā vienība,jo 
šādos apstākļos kreditora un debitora attiecības pāriet jau
nā kvalitātē - kreditors, ieinteresēts debifcora dari jumos,lai 
nezaudētu savas pozīcijas un ari savu IpsJumu) 

4) kreditoru un debitoru attiecību jauno kvalitāti pe-
stiprina ari tas, ka kopēja kapitāls eksporta palielinās • 
ilgtermiņa kapitālieguldījumi, ta** attiecas gan uz primātā 
kapitāla ieguldījumiem, gan uz velsi» kapitālieguldījumiem. 

1 "IS m W S3, 1972 r . , n p l l ? . 



Tā tiafio privāto kapitālie guldi jumu summā ilgtermiņa ie
guldījumi sastādīja: 1939.gadā - 61,4 %\ 1950.gadā -
62,1 %\ 1960.gadā - 64,9 %\ 1970.gadā - 66,5 *. Vēl lie
lāks ilgtermiņa kapitālieguldījumu īpatsvars ir valsta ka
pitāla eksportāt 1950.gadā - 86,4 %; 1960.gadā - 82,8 %\ 
1965,gadā 36,3 #; 1970,gadā - 92,2 *. 1 šādos apstākļos 
iSV kapitāls ārzemēs ieguet stabilas un ilgstošas pozīci
jas, 

5. tabula2 

*SV ārzemju kapitālieguldījumu struktūra 
(uz gada baigām, mljrd. dolāru) 

1939^. 1950,g. 1960.g, 1965.g. 1970,g. 

Kopā 11,4 31,5 66,2 103,2 149,7 
Privāti* 11.4 19,0 *9,3 79,8 117,5 

;al skaitā 
ilgtermiņa 10,8 17.5 44,5: 71,4 104,7 
tiešie 7.0 11,8 31,9 49,5 78,1 
portfeļin-
veatīoijaa 5,7 12,6 21,9 26,6 

īstermiņa 0,6 1.5 4.8 8,4 12,8 
Valsta aizņēmumi 
U kredīti iļļ 12,5 16,9 25,4 32,2 

tai skaitā 
ilgtermiņa - 10,8 14,0 20, a 29,7 
īstermiņa •4 1,7 2,9 3,2 2,5 

5)-Ja gadsimta sā&umā kapitā la meklēja iae jv ie lu avo
tus un plūda galvenokārt uz mazatt īst ī to valstu iegūstošo 
rūpniecību, tad mūsdienās pirmajā v i e tā i » v i r s ā s apstrādā-
jbSa rūpniecība. Piemēram, no .-.SV kopējas kapitāla ekspor
ta summas iegūstoša rūpniecība 1945.ga^ā saņēma 12,7 %t 

1960.gadā - 9»4 * , 1970,gadf. - 7.9 *t bet apstrādājošā rttp-

• Visi alnitie skaitļi aprēķināti pie Sitabulae da
tiem, 

* •!© a MO* J*6*19?2 r . , c*p,152. 



niecība att iecīgi - 31 .9, 34,7 un 41,3 ** Vēl krasāk šī 
tendence vērojama ASV kapitāla eksportā uz Rietumeiropu: 

no kopējās kapitālieguldījumu summas, kura plūst uz Bie-

tumeiropu iegūstošajā rūpniecībā tika ieguldīts 1945.gadā 

3,8 % kapitālu, 1960.gadL - 7,3 *j 1965* gada' - 0,4 %t 

1970.gadā - 0,3 %\ bet apstrādājošā rūpniecībā att iecīgi 

49,3 56,8 ja, 54,4 %, 56,0 %. X 

Lai saprastu ASV kapitāla ek&po t̂*~t£ ju nap^aF^o ag

resivitāti un neatlaidību, pareizi jānovērtē tie ekonomis

kie apstākļi, kādos kapitāla darbojas ASV iekšienē. Jāsa

ka, ka gan padomju, gan ārzemju literatūrā ir sīki attēlo

t i t ie faktori, kuri ASV kapitālu padara "pārbriedušu"2, 

mēs laumā atzīmēsim tos faktorus, kuri sevišķi dzen kapi

tālu pāri ASV robežām. 

1. Ražošanas industrializācijas periodā ASV notika 

masveida roku darba aizstāšana ar mašīnām, strauji auga 

pieprasījums pēc pamata kapitāla lietiskajiem elementiem, 

palielinājās nacionālā bruto kopprodukta kapitfilietilpība, 
Šodien vērojama pamata kapitāla pārpilnība, tā efektīga 
izmantošana un uzkrāšanas efektivitātes pieaugums strauji 
samazina pieprasījumu pēc pamatkapitāla elementiem. Inten

sīvās kapitāla uzkrāšanas apstākļos, kapit&la eksports at

vieglina konkurences. cLju, atjauj ražošanu koncentrēt 
relatīvi neierobežoti. 

2. Līdz ai' ražīgās uzkrāšanas lomas samazināmaios ga
līgajā patēriņā pieaug neražīga patēriņa loma, par to lie-
ļciaa valsts izdevumu palielin&sau&s (kara pasūti jomi, dai* 

īrn* «i Salds aprēķināti pēc tabulas 153.lpp. žurnālā "Mii S aOt šo* 1972 r . 
2 A.CUuKve "Hosoe s COBPOHSPKO,! nepeHaaofBiSHnrf sana

m a GBLi? H^.Mry, 19-70, 
b.BaziosHH, B.Kv/moB^tpii UēHTiin b. «Kposa» Mimvanm 

u e \ • » * UO" J*S,iS72 r . * 

CG1A," '"Md nl&O* »4 f iV72 r . 
li.n.HarsBitMBa. "PaasBtfHa *jaw*?j^or4WCFi.a ct£okh. 
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vokļu celtniecības palielināšana utt.). No gadsimta sākuma 
līdz masu dienām valsts izdevumi tekošās cenās ir palieli
nājušies 146 reizes (19Q2.gadā - 1,6 mljrd. dolāru, 19?l.ga-
dfi - 234,1 mjjrd, dolāru). Kapitāla eksports šādos apstāk
ļos ļauj ekstensīvi paplašināt jau esošo patēriņa struktūru, 

, 3* Palielinās patēriņa loma atražošanas procesā, pie
prasījums pēc patēriņa priekšmetiem iegūst arvien lielāku 
ooftīmi, ekonomika kļūst arvien vairāk atkarīga no iedzīvo
tāju skaita pieauguma un maksātspējīgā pieprasījuma. Tes 
skar ne tikai ASV ekonomiku. Tāpēc Rietumu ekonomisti, no
vērtējot spēku samēru starp ASV un Rietumeiropu pēc "Eiro-
>aa desmitnieka11 izveidošanaSjVienā no pirmajām vietām min 
iekšējā tirgus paplašināšanos sakarā ar to, ka desmit Rietum
eiropa* valstu iedzīvotāju skaits līdzināsies un mazliet pat 
pārsniegs ASV iedzīvotāju skaitu. 

4, Ražošanas apjoma palielināšanā sevišķu vietu ieņem 
attīstības intensīvie faktori - zinātas, darba spēka izglī-
t(]>eņ nm kvalifikācijas 1 īuaud utt. la's ir zinātniski teh
niskās revolūcijas rezultāta, kur* no vienas puses nozīmē 
j&unu'pieeju zinātnei, zinātne no zināšanu uzkrāšana* usd*-
malem pāriet uz sināSas ļraktiiiku pielietojumu r ai ošanām 
bet no otras puses - reiošana ir tik tālu attīstījusies, ka 
tās spēkos Ir realizēt jebkuru zinātnes atklājumu, ražošana 
un JOLātns attīstās kompleksi, Kapit&ia eksporta uzdevuma 
lādos apstākļos ir,izmantot zinātniski tefeniskāa revolūcijas 
nevienmērīgās attīstības rezultātus, kapitāls cenšas realizēt 
savas priekšrocības citās zemēs. 

Kapitāla eksports, būdams kapitālistiskās uzkrāšanas un 
atražošanas produkts, kā tika parādīts, no vienai puses at
vieglo, atrisina iekšējās grūtības, bet no otras puses, ka
pitāls eksports pastiprina kapitālistisko valstu nevienmērī
gs attīstību un saasina gan iekšējās, gan ārējās grūtības. 

1, Kapitāla eksports ir līdzeklis pret kapitālu "pārpil
nību*9 seaes iekšieni, bet tanī pašā laikā rada jaunus "liekus" 
kapitālus, jo saistās ar peļņas pāiv^umit, uz valsti-eksŗpor-
tštāja. 

2* Kapitāla eksporta vienmēr ir saistīts ar preču eks-



portu. Tas sevišķi saistīts ar ražīga kapitāla eksportu, j o 
no valsts - kapitāla eksportētājas tiek iepirkti ražošanas 
līdzekļi, gatavā produkcija realizācijai valsti - importē
tājā. Ja kapitālu eksportē aizdevu kapitāla formā, tas gan
drīz vienmēr ir saistīts ar prešu iepirkumiem no kreditora. 
Tanī pat laikā kapitāla eksports veicir- prešu importu. Tam 
par iemeslu var būt prešu konkurences spēja, izejvielu iegu
ve vai ari spekulācija ar izejvielās^ šēds kapitāl: eksports 
rada izmaiņas preSu eksporta struktūrā un saasina pre r*jias 
buržuāzijas šķirā. 

3. Kapitāla eksports saasina pretrunas pasaules kapi-
tāliskajā saimniecības sistēmā, radīdams ražošanas līmeņa 
izlīdzināšanās tendenci. ASV monopolu darbība saistīta ar 
zinātniski tehniskās revolūcijas sasniegumu izplatīšanos 
valstīs, kuras importē kapitālu. Ārzemju kapitāla darbība 
izsauc pretdarbību konkurences spēju palielināšanai - zināt
nes un tehnikas sasniegumu ieviešanu, patentu uzpirkšanu un 
izmantošanu, ražošanas koncentrāciju un centralizāciju. Kā 
liecina 6.tabulas dati, galvenās kapitālistiskās valstis tu
vinās ASV līmenim gan darba ražīguma ziņā, gan produkcijas 
ražošanā uz vienu iedzīvotāju. 

6.tabula* 
Galveno kapitālistisko valstu un ASV '(ASV*100) 

attiecības vairākos ekonomiskajos rādītājos 

1913. 1920 . 1929 . 1936. , 1950. 1970. 
g. g* 1936. , E» g. 

1 2 3 4 .. ~ s — 7 

1 . Iekšējais bruto 
* produkts \iz vie
nu iēdžtvotālu: 
Jap&aa 16 16 19 31 16 53 
Eiropas Ekono
miskā Apvienība 5S 45 52 

* 

55 38 62 
V?E 6? 40 50 69 69 

1 B . t i 9e»fci no " «3 u MO" *3 1972 i > . , otp.lOŽ, 103. 



1 " % ? 1 4 g 6 1 •? 

Francija 72 60 ?6 64 51 76 
Itālija 35 35 33 37 25 43 

Anglija 89 30 68 82 59 59 
'HūDniec* oaa *ro-
dukci.la uz vienu 
iedzīvotājus , 
Japāna 9 9 10 20 6 48 
RS4 65 38 51 57 31 58 

VFR 90 43 60 60 37 78 
Francija 4H 69 66 42 67 
Itālija 22 16 20 21 13 32 

Anglija 99 61 70 100 63 60 
3* Gada issatrāds 

rūpniecība 
Japāna 12 15 13 16 8 35 
VFfi 49 26 37 41 25 42 
Francija 42 31 3& 34 30 51 
Itālija 22 20 18 19 15 27 
Anglija 50 49 38 53 55 

Vienlaicīgi jāatzīmē, ka ASV ekonomiskie rādītāji ir 
ievērojami paraki absolūto lielumu ziņā. Starpība 
rūpniecības produkcijas apjomā uz vienu iedzīvotāju 
iUarp ASV un Rietumeiropas un Japānas līmeni, salīdzinot ar 
1913.gfidUjir izaugusi 3»3 reizes, bet salīdzinot ar 1937 . -
193Q.gadu - 1 ,9 reizes» Ari pēc 1950,gada āl starpība 'ir pa
lielinājusies visās valstis, izaaaot Japānu, VFR un Franciju. 

Kapitāla internacionalizācijas un ražošanas līmeņu tu
vināšanās rezultātā ASV pamazām zaudē savu hegemoniju pasau
les kapitālistiskajā sistēmā. Par to lieliski liecina 7.ta
bulas dati, kuri rāda ASV daļas samazināšanos gan kapitālis
tiskās pasaules rūpniecības kopprodukcijā, gan tās daļas sa
mazināšanos kapitālistiskās pasaules eksportā. 

ASV ekonomika kļūst arvien jutīgāka pret citu attīstīto 
valstu kapitāls darbību, sevišķi pret prešu eksportu, pame-



Gadi ASV An-
,lLja 

Fran
cija ' v?a Itā

lija 
Japā
na 

īpatevarB kapitā 1948. 55,2 12,0 4 ,2 4,0 2,6 1 , 1 
listiskās pasaules 1958. 46 , 1 9 ,9 5,0 8,9 3 , 6 3 , 1 
rūpniecības produk 1960. 41 ,6 7,4 4,4 9 , 1 3,8 7,8 
cijā, 7i 1970. 40 ,9 7 , 1 *t7 9,7 3,7 9,4 
īpatsvars kapitā 19^8. 23,8 12 ,1 3,8 1 , 1 2,0 0,4 
listiskās pasaules 1958. i : , 5 9.3 5.6 9,7 2,7 3,0 
eksportā, % 1968. 16,6 7,7 6,1 12,0 6,3 

1970. 15,5 6 ,5 12,5 .4.8 7,0 

Hacioo&laia ie 1949. 1353 733 482 320 235 100 

nākums tu Tianu 1958. 2324 1084 1089 920 493 285 
isdslvofcsju, do 1966. 2894 1455 1447 1506 884 693 
lāros 
Rūpnieciskas ra- 1 9 5 5 . -
žpignas pieaugu 1960, 2,6 3,3 6,5 a,a 9,0 13,6 
ma gada vidējie 1961.-
taupi 1969. 5,3 2,95 5..9 5 ,75 7,05 13 ,7 

} A p r ē ķ i n i pēc " i © ii MO" *5 1972 r . c rp .47 . 

•no^HTyiiecKaaDK0HOi»na coBp&ueKHoro MOHonon«c»HqecKoro 
KaniiTanHaaa", ¥om.2, ;iaJ^M.^HCJIb , ,, 197C L,rpv51j w 9aonc-
«H^ecKoe uoīioaeHHe i:anK?ajiHC,r.r<,9CK*x fipaeaHBaumiiaofl CTp£K? 
UpajiojceHHe k sypHajiy HM3 b 110" s a cocrtB6Tff?nymse ro^u . 

zam zaudē savas priekšrocības, kuras tai bija un arī pagai
dām saglabājas, bet mazinās rūpniecības preču eksportā. ASV 
iekšējās ekonomikas attīstība, inflācija un cenu augstais 
līmenis mazina kapitāla eksporta stimulus un nodrošina aug
stu pelņu arī valsts iekšienē, vienlaicīgi ceļot importēja
mo prešu konkurences spēju. Tā 1951»-1955.gados co prešu 
īpatsvars ASV importā, kuru izgatavošana prasa sarežģītu 
tehnoloģisko procesu, bija 32,1 %, 1965.gadfi - 34,5 %» bet 
1970.gadā - 50,2 * . 1 

7.tabula2 

Attīstīto kapitālistisko valstu galvenie 
ekonomiskie rādītāji 



Kapit&la eksporta pretrunīgās sekas ra4a intensīvu ka
pitāla kustību pasaules kapitālistiskajā sistēmā,un» kā ti
ka jau norādīts, jebkura valsts - kapitāla eksportētāja 
vienlaicīgi. jLr arī valsts - kapitāla importētāja. 8.tabu
las dati rāda, ka "tukšums", kas radies ekonomikas struk
tūrā kapitāla eksporta rezultātā, ir jāaizpilda arī tādā 
augsti attīstītā kapitālistiskā valstī kā ASV. 

8.tabula1 

Ārzemju tieāie kapitālieguldījumi ASV un 
amerikāņu tieāie ieguldījumi ārzemēs pa 

nozarēm (1966.g.) 
4 -
I irzemju tiešie^Amerikāņu tiešie ie-
i Ieguldījumi ASV jguldī jumi ārzemēs 
imilj. ? i Jnīilj. 1 Z 
(dolāru 1 * ļdolāru 1 7 0 

Iegūstošā rūpniecība - - 4135 7.6 
tfaftas rūpniecība 1740 1 9 . 2 16 264 29,8 

Apstrādājošā rūpnie
cība 3789 41,8 22 050 40,4 

Sabiedriskās iestādes - - 2 286 4,2 
Tirdzniecība 739 8,2 4 706 8,6 
Apdrošināšana 2072 22,9 - -
Pārējās nozares 714 7 , 9 " 5 121 

Kopā 9054 100 54 562 100 

Jāatzīmē, ka kapitāla kustība ne sakrīt p 
sferaVi« Tomēr kapitāla starptautiska kustība ^an smēri 
k&uu, gan pārējo valstu biznesmeņiem ir are.jo ti .\gu 
iekarošanas lidzticlis. 

Vienlaicīgi kapitāli a ekspoms uz ASV kalpo ari kā īek-

aējā tirgus aizstāvēšanas līdzeklis pārējām kapitālistiskām 
valstīm! jo cīņa ar konkurentu sākas nevis savā zemē, bet 

Survev of Current Business", 1967 f No 9» p.51. 



valstī, uo kurienes nāk kapitāls. 
Savstarpējā kapitālu apmaiņa liecina par tālāku ražo

šanas un kapitāla internacionalizāciju pasaules kapitālis
tiskās sistēmas mērogā, šī procesa materiālais pamats ir 
starptautisko monopolu darbība, starptautiskā īpašuma iz
veidošanās. Tie būtiski ietekmē nacionālo valstu eksportu 
un importu. Tā 1968.gadā firmu iekšējās piegādeB sastādīja 
ap 25 * no ASV eksporta un arī 25 # no ASV importa. Un ne 
tiksi kvantitatīvi transnacionālo monopolu darbība var ie
tekmēt nacionālo valstu intereses, ļoti bieži kompānijas -
mātes vai arī kompānijas meitas vai filiāles intereses ne
sakrīt ar valsts nacionālajām interesēm. Bieži starptautis
ko monopolu darbība ir pretrunā ar valsts - importētājas un 
ar valsts - eksportētājas interesēm. Tā ASV firma "General 
Uotors" aizliedza savai Austrālijas filiālei pārdot tur ra
žotās automašīnas Japānas tirgū, atdodot vietu Kalifornijas 
filiālei. Rezultātā Austrālija pazaudēja vienīgo automašī
nas modeli, kurš varēja sekmīgi konkurēt Japānas tirgū, un 
zaudēja svarīgu valsts maksājuma bilances ienākuma avotu. 
Acīmredzot varam teikt, ka "kapitālu internacionālā vie
nība11 , par kuru rakstīja V.I.Ļeņins, veidojas nežēlīgā im
periālistiskā cīņā un partneri šajā cīņā nebūt nav vienlīdz 
spēcīgi. 

Kaut gan ASV monopoli ieņem sevišķu vietu kapitslistis-
:aja ekonomikā, dati parāda, ka vienlaicīgi ar milzīgu ame
rikāņu kapitāla absolūtā apjoma palielināšanos vērojama tā 
īpatnējā svara stabilizēšanās. Tas liecina, ka pēdējā laikā 
ASV monopoli atrod sev līdzvērtīgus partnerus, sevišķi tas 
jāsaka par ĒEA ("Eiropas ekonomiskā apvienība" jeb "kopējais 
tirgus"). KEA ir ciets rieksts ASV monopoliem, kaut gan ru-
uāt par ekonomisko viealldztieaību ir vēl daudz par agru. 
9.tabulas dati liecina, ka kapitālu kustība EEA ir intensī
vāka nekā kapitāla plūsma no ASV. 

Pie tam pārējo attīstīto ^apitālisti^o valstu kapitā
la eksports Lntensifieejas arī ASV ekonomikā. Bez jau minē
tajiem cēloņiem, kuri ASV padara par valsti - kapitāla im
portētāju, jāmin sekojoši; relatīvi labvēlīga konjunktūra 



9. tabu la x 

Ilgu armija privāto tctpitillu dinamika EEA valstis 
, 1961.-1966.gados (mllj. dolāru). 

TidS^i 1961.-196J. 
gados 
tajā skaits tajā akaitfi 
nō 55 

Kopi EEA no Kopa EKA no 
vai- ASV vai- ASV 
«tīa stla 

1965.g. 1966.g. 

tâ fi skaitfi - tajā skaita 
no no 

Kop8 EEA no Kopfi EEA no 
vai- ASV vai- ASV 
gtln attm 

nļu kapi 
t ā l a EEA v a i -
ut i s , 

,ii aii.dv.' 
719 202 177 565 123 23* 1006 289 512 371 259 300 

450 112 117 cOJ 139 141 536 161 124 370 114 153 
ItRliļA 155 45 50 1073 282 374 415 97 108 197 327 14 
Holandi 263 55 109 296 80 8 384 135 - 54 554 138 -53 
Beļģija, • 
Loieomburgft • * • • • • * • • • * • • • • 218 48 64 196 18 98 

S.AJBeopaE. M.Jī.Hookobb. "KHoerpaHHBfl narraTaji b 

IB71, cTp .ar. 



10. tabula' 

Irremju kapitālieguldījumi ASV (miij.dolāru) 

1950.g. 1955.g. 1960.g. 1965.g. 1969.g. 1970.g. 

Kopt 17 632 27 839 41 202 58 739 90 790 96 022 

tajā- skaitE ' • 
ilgtermiņa ie
guldi jumi 7 997 13.403 18 418 26 37* 40 986 44 046 

tieši* 3 391 5 076 6 910 8 797 11 818 12 694 
porcieļln-
veatlcija» * 606 8 332 11 508 17 577 29 168 31 352 

A "J© I MO" *12,1971 r v . crp.109. 



ASV ekonomikā, finansiālo līdzekļu trūkums ASV ekonomika, 
kuri saistīts ar milzīgajām kapitāla summām, kas nepie
ciešamas ražoSanas paplašināšanai, ar ASV valsts maksājumu 
bilances hronisko deficītu, ar kapitāla eksporta no ASV. 

Jau no,1337«gada Amerikas Savienotajās Valstīs pēc vie
nas vai otras kongresa palātas prasības tiek veikti ārzemju 
kapitāla darbības apsekojumi un publicēti apsekojumu rezul
tāti. Kā liecina vēsture, ASV buržuāzija izrādījās ekonomis
ki pietiekami spēcīga, lai varētu ārzemju kapitāla ieguldī
jumus izmantot savas paāas varas palielināšanai, savas 
valsts ražoSanas spēku attīstīšanai un pat izmantoja ārzem
ju kapitālu kā tramplīnu sava kapitāla ekspansijai pasaules 
kapitālistisk iji_ sistēmā. 

Mūsdienās dažādi ASV valdības departameuti sastāda un 
izdod visdažādākos apskatus, reklāmas krājumus un organizē 
ārzemēs centrus, kuru pienākumos ietilpst ārzemju kapitāla 
ieguldījumu piesaistīšana. Ja 1950.gadā amerikāņu kapitāl
ieguldījumi ārzemēs 3 reizes pārsniedza ārzemju ieguldīju
mus ASV, tad 1970.gadā - tikai nedaudz vairāk kā 1 , 5 reizes. 
Kopējā ārzemju kapitāla summa ASV ekonomikā 1970.gadā tuvo
jās 100 mljrd. dolāru. 

Kā liecina 10.tabulas dati, tiešo kapitālieguldījumu 
īpatsvara ASV kapitāla importā ir ievērojami mazāks nekā ASV 
kapitāla eksportā. 1969.gadā tiešie ārzemju kspitālieguldī
jumi ASV ekonomikā sastādīja 13 * no kopējā kapitāla impor
ta, to Ikgadējie pieauguma tempi sastāda aptuveni 6 %. Vai
rāk nekā 70 * tiešo kapitālieguldījumu pieder dažādam Rie
tumeiropas valstīm. 

11.tabulai 
Tiešie ārzemju kapitāla ieguldījumi ASV 

1950.-1968,gadba (miij.dolāru, uz gada baigām) 

1950.8. 1 9 6 0 . s . 1965 .g . 1963 .g. 
1 i . 5 

Ti . l i e trsaaju fc.pl-
5391 £910 8797 10 815 

% 
3.AoSteīJpaiE, Hvfl*Ho8KOBS, yn.padota, crp.83. 
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tajā skaitā: 
Eia^umairopas valstu, 

tajā skaitāt 
Anglijas 
Šveices 
Zviedrijas 
EEA valsta 

tajā skaitā: 
rFR 
Francijas 
Itālijas 
Holandes 
ftaļgijas. Luksem-

- burgas 
pārājo Eiropas valstu 
Kanādas 

pārējo valstu 

3 3 4 5 

2227 4707 6076 7750 

1168 224o 2852 3409 
773 940 1238 

i • • 166 215 205 
• * « 1446 1975 2790 

« i i 10J 209 3£7 
168 200 238 

• • » . 71 87 32 
947 1304 1750 

i * • 157 175 273 

5?? ?4 94 108 
1029 1934 2366 2659 
134 269 332 406 

Pirmo vietu 1968.gadā kapitāla eksportā uz ASV ieņēma 
Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas valstis, kuru tie
šie ieguldījumi, sastādīja 4,8 aljrd. dolāru, no tiem 70 * 
piederēja Anglijai. ESA valstu investīcijas ASV (2,8 mljrd. 
dolāru) ieguldītas naftas, ķīmiskajā, alumīnija, elektro
nu aašīnbūvju rūpniecībā. Anglijas kapitāls ieguldīts gal
venokārt finansu un apdrošināšanas kompānijās (40 % visu 
ieguldījumu), tekatil-un papīra rūpniecībā, daļēji arī ķī
miskajā rūpniecībā, aietumvācijas monopoli pārstāvēti galve
nokārt ķīmiskajā rūpniecībā* Savus ražošanas uzņēmumus ASV 
orgamima ari tādi Rietumeiropas monopoli, kuri var konkurēt 
ar ASS Maoriem, piemēram, "Shell", "Uailever", "Philips", 
daudzas frartSu firmas. 

3m salīdzina kapitālieguldījumus ASV ar ASV ka
pitāla laealdīj/kuaieji ārsemēa. Var izdalīt vairākas būtiskas 
atšķirības, kuras apstiprina agrāk izteikto domu, ka impe
riālistiskajā kapitālu cīņā ASV un pārējo attfatlta kapitā-



listisko valstu monopoli nav vieniIda spēcīgi. 
1» Amerik&ņu ārzemju kapitālieguldījumi pec absolūtā 

apjoma ievērojami pārsniedz ārzemju ieguldījumus ASV. Tā 
1967.gadfi angļu kapitālieguldījumi ASV sastādīja 624,6 milj, 
mārciņu sterliņu, bet ASV kapitāli Anglijā - 1604,8 milj./n. 
sterliņu (vairāk nekā 2,5 reizei pārsniedzot angļu ieguldī
jumus ASV). Par V£K un ASV kapiņu attiecībām ir sekojoši 
dati: 

Gadi VFfi kapitāls ASV kapitāJ ; 
ASV TOR 

(miljonos rietumvācu marku) 
1966, 578,4 6.134,0 
196? o 935,5 7.239.0 
1963c 1081,6 7.862,0 
2. ASV investīcijas Rietumeiropas valstīs vairāk nekā 

par 2/3 ieguldītas tieši ražošanas uzņēmumos, kas nodroši
na ASV kapitālam kontroli pār tiem, Toties Eiropas valstu 
kapitāls ASV ieguldīts galvenokārt akcijās, obligācijās un 
citos vērtspapīros, tas nozīme, ka kontroli fiie ieguldīju
mi nenodrošina. Pie tāda paSe rezultāta noved arī tas fakts, 
ka ASV kapitāla ieguldījumi galvenokārt ir ilgtermiņa iegul
dījumi. 2a* privātais amerikāņa kapitāls 39 % ir ilgtermiņa 
ieguldījumi, bet attiecīgais rādītāja žiropas valstu kapi
tālam ir 45 Ž . 1 

3« 3- tabulā -tika parādīta dažādā angļu un amerikāņu 
kapitāla ienesība Anglijā. Jāsaka? ka amerikāņu ārzemju ka
pitālieguldījumu ienesība ievēro jszti atšķiras no pārējo ka
pitālistisko valstu ieguldījumu ienasībes ASV. l'ā 1965'.gadā 
vidējā amerikāņu kapitālu ienesība firzemSa bija 9,7 bet 
ārzemju ieguldījumi ASV deva peļņu 3|4 

Monopolu peļņas kāre stimulē kapitālieguldījumus ārzemēs 
tuvrade arvien tālāku kapitālifitiskās ražošanas internacional 

ķĶāŠļVt visu iīi^eri^ kapit&lu '^avīlianos". 
Jau V.l.ĻesiiM rakstība, ka āt kapiteļu "savīšanās" ir kva~ 

1 "Sconomio Almanac 1967-1S6S11, 543, 434-543. 



litatīvi jauna parādība kapitāliatiskajās ražošanas attie
cībās,""Ka jausi savijas" akciju īpašumi, privātīpašnieku 
attiecības. Bet tas. no kā izriet šī savīšanās. # tas, kas 
sastāda tās pamatu, ir ražošanas mainīgās sabiedriskās at
tiecības/11 

Kā jau iepriekš tika norādīts, . starptautiska
jiem monopoliem jebkuras valsts robežas un nacionālās īpat
nības ir traucēklis to tālākās darbības izvēršanā. Kapitā
la kustība starp augsti attīstītām kapitālistiskām valstīm 
ir radījusi savdabīgu nacionālo robežu pārvarēšanas piemē
ru - kapitālistisko integrāciju. Kaut gan integrācijas ob* 
jektīvais pa&ats ir ražošanas spēku internacionalizācija, 
integrācija kropļo šo internacionalizāciju, piedodot tai 
ierobežotu, reģionālu raksturu. 

Konkrētos vēsturiskos apstākļos integrācijas process 
visspēcīgāk attīstījās Bietumeiropā un materializējās Eiro
pas ekonomiskās apvienības radīšanā, ajā reģionā integrā
cija ir sevilķs protekcionisma veids, kad valsts monopolis
tiskais kapitālisms iziet ārpus vieno i valsta robežām un 
talpo kš līdzeklis ciņš ar stiprākiem partneriem. 

1 KE.ieņins. Raksti, 22.aej., 279«lPP* 



K A.KLAUSS, 

P.StudKas LVU 
Politekonomijas Katedra* 
vecākais pasniedzējs 

IZLAUŽAS KAPITĀLA ATRAŽOŠANAS PROCESA UH 
BURŽUĀZISKAS VALSTS 3K0H0MSKĀ POLITIKA 

Mūsdienās kapitālistiskajās zemēs pieaug v a l s t a 

dalība ekonomiskajos procesoru tā ar budžeta palīdzību 
pārdala arvien lielāku nacionālā ienākuma daļu, valdī
bas finansē rūpniecības un lauksaimniecības attīstības 
pasākumus, zinātniskās pētniecības darbus, sastāda eko
nomiskās attīstības programmas. Buržuāziskās valsts 
.iejaukšanās saimnieciskajos procesos saistās ar dažā
diem ekonomiskiem, administratīviem un juridiskiem pa-
isākumiem,. kurus kopumā aptver jēdziens "ekonomiskā po
litika" . 

Ekonomiskā politika ir ekonomikas atspoguļojums , 
tās koncentrēta izteiksme. Tomēr politika nebūt nav 
ekonomikas spoguļattēls. Saimtaecisko jroce^u atspogu
ļojums politikā notiek caur šķiru ekonomisko ii^eresu 
un uzekatu prizmu. Tomēr tas, ka ekonomika ir noteico
šā attiecībā pret politiku, nenozīmē, ka ekonomiskai 
politikai nebūtu zžnaua .iieatkai ība, patstāvība- Tā vi
sai aktīvi ietekme onomiskas dzīves norises. 

Žī^raksta galvenais uzdevums ir noskaidrot svarī
gākās pārmaiņas buržuāziskās valsts ekonomiskās poli
tikas saturā, ko ir cobeikušas kapitālistiskās atražo
šanas īpatnības mūsdienu apstākļos. 
• * InLustriāli attīstītajās kapitālistiskajās valstīs 

straujā zinātnes un tehnikas attīstība pēdējos gadu 
desmitos visai jūtami ir ietekmējusi tautsaimniecības 
struktūru, ekonomiskās attīstības tempus, sabiedriskās 
*fcraio3aj Ml mehānismu. 

liecina 1. tabulas dati , 6o, ;« , w ra: o&aj., LS ;..p-
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joma vidējie pi<uau£u;^ tempi galvena jsjb kapitālistis
kajās valstīs, izņemot V^R un Itāliju, bija augstāki 
ka 50,gados. 

1. tabula 
Kapitālistisko valstu iekšējā bruto 
produktā vidējie pieaugu. tempi 

i ^ i V r tai skaitā 
1970.3. 1951 1961.-

196 o "JJE? 197o.g. 
A S V 
j û pāna 9r5 7,6 
'•i F R 6 ,1 7.5 
Francija 5.1 \4$ 5,fi 
Anglija 2,6 2,5 2,7 
Itālija 5,6 5.7 5,5 

Pēdējos gadu desmitos izmaisa a ir notikušas n« 
tikai ekonomiskās attīstības teiupos, bat arī tautsaiļ 
niecības atrukturā. 

Struktūru var analizēt nozaru un atražošanas gri 
zumos. 

Tautsaimniecības struktūras analīze nozaru aspek
tā ietver sevī atsevišķu nodaru aavstirpejo attiecību 
noskaidro, inu prcdukcijua ražošanā un patēriņā, kuras 
atspoguļo sabiedrisks darba sadali. Ja vēlamies izpē
tīt struktūru atražošanas griesumi, tad jāizzina sa
biedriskas ražošanas mehānismu noteicošie faktori un 
elementi. uha šai rakstā struktūru raksturosim abos 
aspektos. 
x ļekSejaifi bruto produkts - tā ir dotās zemes gada 
laikā saražotg un realizēts gala produkcija., izejvie
lu, pusfabrikātu vērtība, kas izlietotu gala produkci
jas ra£o£an£fiekšēji bruto produktā netiek xeslēgta. 
1 tfirposaa rcumcs vt seMVRspo/uaia oTHOnieuvs / 1* S \ !f fl A 

» t&m% ctp. 1^2 



Tautsaimniecības nozaru proporcijas iete&uē dau
dzi un dažādi faktori* tehnikas un tennologijas piln
veidošanās, pārmaiņas privātā un valsts patēriņā, jau
nu materiālu un izejvielu pielietojums, starptautiska 
darba dalīšana, ekonomikas militarizācija utt. Daži no 
šiem faktoriem izmaina struktūru modernā, progresīvā 
virzienā, citi tajā izraisa nenormālas un kroplīgas ie
zīmes. 

Vissvarīgākais nozaru struktūras pārmaiņās ir 
tas, ka pieaug rūpniecības īpatsvars iekšējā bruto pro
dukta, tai pašā laikā eai^aziroties lauksaimniecības 
īpatsvaram. {skat.2.tab.) 

2.tabula 
V?R iekšējā bruto produkta sadalījums 

pa nozarēm 
1962.cenās) 

1 9 5 o .g. 196o.g. 1970-g. 
a) 

Lauksaimniecība 1 M 4*1 
Rūpniecība - 37,6 4o,4 50,0 

Celtniecība 7A 6,8 7,6 
Transports un sakari 6 , 9 6 , 5 >,6 
Tirdzniecība 12,7 13,2 13,2 
pakalpojumi 0 26 , 5 21,1 1 9 , 5 

loo ,0 loc ,o lOO , 3 

Tiīdsīgas tendences vērojamas arī citu kapitālis
tisko valstu bruto produkta struktūrā. Atšķirīgs ir 
tikai tas, ka dažās no tām pieaug pakalpojumu sfēras 

• Ieskaitot zvejniecību un mežsaimniecību. 
^) Iegūstošā un apstrādājošā rūpniecība, elektroener

ģētikai gāzes un ūdens apgāde* 
c ^ ?ar»kae un citas finansu iestādes, valsts aparāts, 

infrastruktūra (bez transporta un sakariem). 
* "Statistieches Jahrbuch fur die Bundesrepublik 

Devitschland1" (Hrag.von St&tistisches Bundesamts tlieabadenļ.-Stuttgart-MaijvA, i'36^, 1971. 



īpatsvars. 
Nopietnas izmaiņas notikušas ari darbaspēka sa

dalījumā pa tautas saimniecības nozarēm. Sadzinās no
darbināto "skaits lauksaimniecībā: VT?R laikā no 1955» 

līd.£ 1 9 7 o .& ao lauksair % iecības ir aizgājusi apm. 1 , 7 

miljoni nodarbināto. Bijušie laukstrādnieki un sīk-
zemnieki kļūst par algotu darbaspēku dažādās rūpniecī
bas nozarēs, transportā un pakalpojumu sfērā. 

3.tabula 
Darbaspēka sadalījums pa taut asinīmečības 

nozarēm VfR 1 (%) 

Lauksaimniecība, zvejniecība 
un mežsaimni-acīfc^ 
Iegūstošā, apstrādājošā rūp
niecība , enerģētika, celt
niecību 
Transports u- sakari 
Pakalpoju: 1 sfēra 

195o »$• I96o,g.' 197o.g. 

2i». SS 14,4 9 ,1 

42 , 6 4 8 , 2 49,1 
5 . 5 5 . 2 5»6 

2 7 , 3 3 2 . 2 36>2 

loo to % loo fo 1 0 0 , 0 

Darbi npēka migrācija notiek arī starp rūpniecības 
nozarēm: samazinās nodarbināto skaits iegūstošā rūpnie-f 

čībā, palielinās strādnieku un kalpotāju skaita jauna
jās, rtrauji augošajās apstrādājošās rūpniecīoas noza
res. Citiem vārdie», mūsdienās palielinās darbaspēka 
kvalifikācijas un profesionālā mobilitāte. 

Tērā r 2ir.amas izmaiņas ir notikušas kapitālistis
ko valstu rūpniecības struktūrā. >rāt p iemērām ,VFR pie
aug apstrādājošās rūpniecības nodaru ī p a t s v a r s t l 9 5 l-g« 
tā deva 80,8% no visas rūpniecības kopprodukcijas, bet 
1 9 7 o . g . - 87 ,151. Tai paaā laikā samazinās iegūstošas 
rūpniecības īpatsvars! no 11,4$ 1 9 5 1 l ī d z 318% 19?o. 
g.(skat.4.tabulu). 

1 Statistiscbes Jahrbucb fUr d i e BRD>i$S9, S . 1 2 2 * 1 9 7 1 , 
S , 1 2 5 . 



4.tabula 
VER rūpniecības struktūra 1 

1 9 5 1 .s- 1 9 7 o .g. 
Iesūtošā rūpniecība 1 1 , 4 3 ,8 

Enerģētika 4 , 1 5 , 2 
Apstrādājošā rūpniecība 8 o , 8 8 7 , 1 

tai skaitā 
nelnā uetalurgija 5 , 3 4 , 1 

ķīmiskā rūpniecība 6 , 7 11,8 
naftas pārstrāde o ,9 3 , 1 
elektrotehniskā rūpniecība 4 ,6 9 ,3 
automobiļu rūpniecība 3,3 6 , 7 
tekstilrūpniecība 5 , 7 3 , 8 
apavrūpniecība o .9 o ,4 

k 'capstrādājošā rūpniecība M 2,o 
pārtikas rūpniecība 1 1 , 7 8 ,8 

Celtniecība 3 , 7 3 , 9 

Visa rūpniecībai loo ,0 loo ,0 

K.&arkss savā laiki noradīja, ka "rūpniecība nekad 
neaplūko un neizskaidro pastāvošo zināma ražošanas pro-
casa formu kā galīgo formu. Tāpēc tās tehniskā bāze ir 
revolucionāra» kamēr viBiem iepriekšējiem ražošanas 
veidiem bāze bija pēc būtības konservatīva. Ar mašīnu, 
ķīmisko prccesu un citu matošu palīdzību tš pastāvīgi 
izdara.apvērsumus ražošanas tehniskajā bāzē..." 

mūsdienās jaunu tehnoloģisko procesu ieviešana ne 
tikai paplašina izejvielu klāstu, bet nodrošina ari 
efektīvākas materiālu pārstrādes metodes, labāku darba 
priekšmetu izlietojumu, v i s i šie faktori tad arī no-

•^Autora izskaitļojams pēc "statiaticches jahrbuch fur 
die £IU)*, i9?o., S.19£-2ooi ļ 9?l t s- 21o-21*, 

7 SsKarkss. Kapitāla,! se j., lvi,1951. .461 .lpp. 



i3ica iegūstošas rūpniecības lēnāku attīstību salīdzi
nājumā ar apstrādājošo. 

Ja paanaliaējam Rietumvf;ijas apstrādājošās rūp
niecības struktūru, tad varam >3ecināt,_ka strauji pie
aug ķīmiskās, naftas pārstrādes, iektrotaiiniskāa un 
automobiļu rūpniecības īpatsvari, bet samazinās teks
tilrūpniecības un pārtika3 rūpniecības īpatsvars «Tāpat 
kā citās kapitālistiskajās valstis, y?n pēdējos gadu. 
desmitos ir izveidojušās jaunas rūpniecības nosares, 
kuras arvien spēcīgāk ietekas visas tautsaimniecības 
attīstību. Ko jaunākajam nozarēm minēsim atomrūpnieoi-
bu, kosmiskās tehnikas un aparātu būvi. pirmos soļus 
sper tādi perspektīvi virzieni kā sevišķi tīro ķlais-
ko produktu ražošana un lāzeru rūpniecība. 

jāatzīmē vēl viena svarīga iezīme industrializā
cijas procesā* ausdieiiās rūpniecība arvien plašāk pār
ņem tirdzniecības, lauksaimniecības un apkalpojošās 
sfēras tradicionālās funkcijas. 

Ņemot vērā ne tikai lauksaimniecībasf bet arī ie
gūstošās rūpniecības īpatsvaru samazināšanos bruto pro-. 
dūktā, mēs varam formulēt rūpnieciski attīstīto kapi
tālistisko valstu tautsaimniecības nozaru struktūras 
izmaiņu tendencix notiek pakāpeniska resursu pārdale 
no nozarēm ar lielāku darbietilpību un kapitāiietilpī-
bu uz nozarēm, kurām ir raksturīgs augstāks darbs ra
žīgums, mazāka kapitfilietilpība, plašāks un ātrāks zi
nātnes sasniegumu pielietojums. 

Par izmainām atražošanas struktūrā liecina at
tiecība starp patēriņu un uzkrāšanu, t.i«, uzkrāšanas 
norma. 5?o aprēķina,attiecinot bruto kapitālieguldīju
mus pret nosacīti tīro produkciju (nacionālais ienākuma 
plus amortizācijas atskaitījumi). Kā liecina 5-tabulas 
datijVFR līdz 6o,gadu vidum uzkrāšanas norma pieauga, 
bet 1966.-197o,g.mazliet samazinājās. 

Sabiedriskās ražošanas attīstības tempus ietekmē 
ne tikai uzkrāšanas normas absolūtais lielums,bet arī 



uzkrāšanas efektivitāte. Jo augstāka ir uzkrāšanas, 
efektivitāte, jo ar mazāku uzkrāšanas normu'var nodro
šināt līdzīgus attīstības tempus. Aptuvenu ieskatu 
par uzkrāšanas efektivitāti sniedz attiecība starp uz
krāšanas normu un nacionālā bruto produkta pieauguma 
tempiem. Jo mazāka ir uzkrāšana uz katru pieauguma tem
pa procentu, jo augstāka ir tās efektivitāte. 

Rietunvācijā dažādu iemeslu dēļ uzkrāšanas efek
tivitāte samazināsi ja 1951•-1955-6*tā līdzinājās 2,42, 
tad 1966.-197o.g. - 5 .56 (skat. 5. tab . ) . VJ?R uzkrāša
nas efektivitāte 1955--1968.g.bija zaļāka kā citās at
tīstītās kapitālistiskajās valstīs, izņemoc Angliju, 
šai laika posmā uzkrāšanas efektivitāte ASV vidēji lī
dzinājās 3*57, Francijā - 3 , 9 2 , Japānā - 2,89, j\: ̂ li
jā - 6,o4-, bet 72R - 4,o2. 

5.tabula 
Uzkrāšanas efektivitāte 

VFR 
~ 19517= 1955.- r56l> 19667-

1955> 1 9 6 o . 1965- 19?c. 
1 . Uzkrāšanas norma(%) 22 ,3 2 3 , 7 26 ,6 2 5 , 6 

2* Kacionalā bruto pro
dukta vidējie ikgada 
pieauguma tempi(ff) 9 ,2 . 4 , 9 4 , 6 

3« Uzkrāšanas efektivi
tāte (1*2) 2,42 3 , 7 6 5,42 5 , 5 6 

Atražošanas struktūras raksturošanai izmanto arī 
tāau rādītāju kā fond ietilpība, kas ir attiecība starp 
ražošanas pamatkapitālu (pamatfondiem) un saražoto pro
dukciju. Ja pamatkapitāla apjoms pieaug straujāk kā 
izgatavotās produkcijas daudzums, tad fondietilpība pa-

1 Coape«enaas HaytiHO-TexHHt*ecKefl peBOjrmnufl b paeBHTHx Ka-
TUīTâ HcTjmecT<irx crrpsHflx : «KO»oM«̂ eCKKe npcrfS.aeMH. M. , 

5, 1971, crp. 152. 
^ Autora izskaitļojums pec "Statistisches jahrbuch 

fur dxe B R D H , 1 9 5 * , 196o, 1 9 7 1 . 



lielimās. Fondietilpibaa palielināšanas izsauc uzkrā
šanas normas pieaugumu, joslai nodrošinātu vismaz vien
kāršo atražošanu^ vajag vairāk kapitālieguldījumu, un 
otrādi, fondietilpības samazināšanās nosaka uzkrāšanas 
normas krišanos t jo vajag mazāk kapitālieguldījumu lī
dzīga ražošanas ap joma nodrošināšanai. 

6.tabula 
Fondietilpība AST, VFR un Japānā 

(dolāros) 

Gadi AST Japāna 

< }o 1,42 1,85 3,7o. 
196o 1.55 1,49 2.V7 
1968 1,38 1,?8 2,16 

V?R fondietilpība samazinājās Jo.gados, kad ra
žošanas apjoms strauji paplašinājās pie relatīvi nelie
liem kapitālieguldījumiem iekāptas rekonstrukcijai un 
remontam, izmantojot lēto un augsti kvalificēto darba
spēku. Bet 6o.gadu sākamā darba rezerves armija saru-, 
ka, ražošanas tālāka paplašināšanās varēja notikt, ie
viešot jaunas augstvērtīgākas mašīnas. , 

Rezultātā strauji sāka pieaugt darbaspēka kapi-
tālapbruņotlba: ja 1951»g»u» vienu rūpniecībā nodarbi-' 
māto bija 11 ,3 tūkst .marku pamatkapitāla» tad 1960.g. -
17,1 tūkst., 1965.g. t 24,8 tūkst., bet 196^.g. - 32,9 
tūkst.marku-pamatkapitāla nemainīgās cenās. 

Kapitālapbruņotlbaa palielināšanās nodrošina ra
žošanas izvērsumu, plašāk izmantojet materializēto dar
bu un ietaupot dslvo darbu. Tātad kapitālapbruņotības, 
jeb kapitāla tehniskās struktūras palielināšanās ir 
pamats darba ražīguma'augsmei, ļjomer mūsdienās līdzās 
kapitālapbruņotībai arvien lielāku ietekmi us darba ra
žīgumu gūst citi faktori, tādi kā ražošanas vadības 

1 W"3 r U 0, :r 5, I O , crp .86. 
2 wVierteljab?esfce£ ; des Blt"# Borlin (fest), 19?o, 

Heft 1 , fi.7-



pilnveidošana, tehnoloģijas uzlabošana un racionalizā
cija, t.i,, to faktoru kompleksa, kurš ir raksturīgs 
intensīvajam paplašinātās atražošanas tipam. 

Jo darba ražīguma pieauguma tempi ir lielāki kā 
kapitālapbruņotības pieauguma tempi, jo augstāks ir 
pamatkapitāla izmantošanas tehniskais II unis, tā at
deve, jo lie?.āka loma ekonoi -.kas attīstībā ir intensī
vajiem faktoriem salīdzinājumā ar ekstensīvajiem f ak-
toriei , kuri saistās ar papildus i l tšanas līdzekļu un 
darbaspēka iesaistīšanu ražošanā. 

7.tabula 
Izstrādes un kapitālapbruņotības 
dinamika VJR rūpniecībā (I950-.3.SI00) 

Gadi 
Izstrāde(ua 
vianu rūp
niecībā no-
ds.r" ināto) 

Eai i tā? ip bru
nči ība( uz vio-
nu rūp^i jlt-u 
nodarbināto) 

Izstrādes pieau-
t;una ;t ;p . at lie
cība ^ret kapi-
t ālap bruņo t ības 
tempu pieaugumu 
(vidēji periodā) 

1S55 13o 114 2.-o 
196o 159 1 5 o o , 7 7 
1965 2o2 219 o . 5 7 
1969 246 292 o»69 

Riatumvacijā, kā to rāda 7*tabulas dati, 60.gadu 
pirmajā puse kapitālapbrumotlba auga straujāk kā darba 
ražīgums (izstrāde), kas galu galā ari noteica fondie-
tilpibas palielināšanos. 

Visas pazīmes liecināja, ka VFR 60.gadu sākumā 
ekstensīvās paplašinātās atražošanas iespējas bija tu
vu izsīkuma punktam, bet intensīvie faktori vēl nedar
bojās ar pietiekamu spēku. , 

19S6./1967*g.TOB ekonomiku pirmoreiz pēckara ga
dos skāra pārprodukcijas krīze, ir Šo: krīzi TCR noslē
dzās pirmais un sākās otrais piekara cikls. Jāatzīmē, 
ka zināmas krīžu parādības bija vērojamas 1 9 5 2 . - 1 9 5 3 « 
g«, 195&*$<.un 1963.g-, bet toreiz situācija bija tāda, 

«fiertaljanrasnef t dee , 197o, Haft 1, S .J . 



Ka ražoSanas absolūtu sašaurirašanos dažās nozarēs kom
pensēja Btraujš uzplaukums citās, un kopumā notika ti
kai pieauguma tempu samazināsanās. 1967-g.VTft nacionā
lais bruto produkts bija par l,o procentu, bet rūpnie
ciskas ražošanas apjoms par 2,4% mazāks nekā 1966.g.' 

6o-gadu sākumā arvien reljefāk sāka izcelties dis
proporcijas, "šaurās vietas" VBR ekonomikāt t.s. vecās 
nozares (kalnrūpniecība, metalurģiskā, tekstilrūpniecī
ba, kuģubūve t ādu apstrāde) skāra ilgstošu grūtību vil
nis. 

Arvien ab£k kļuva izjūtama infrastruktūras atpali
cība. Lielās finansiālās grūtībās atradās valsts dzelz
ceļš, strauji pieaugušai motorizācijas pakāpei vairs 
neatbilda šosej i caurlaides spējas. Ari izglītības un 
zinātnes jomās Bietuavācija sāka arvien vairāk atpalikt 
no pārējām industriāli attlstītajāan kapitālistiskajām 
valstīm. 

Viss tas negatīvi iespaidoja Y2R ražošanas poten
ciāla augsmi, tās konkurences e^iju pasaules tirgos» 

Šādas ekonomiskās attīstības tendences arvien vai
rāk satrauca VFR monopolistisko ouržt ?iijtt. Lai grozītu 
sev nelabvēlīgo notikumu norisi, ^ietumvācijas valdošās 
aprindas kārās pie ekonomiskās politikām moderrLzācijas. 

Priekšdarbi ekonomiskās politikas reorganizācijā 
tika aizsākti jau 1963-g- Kopš šī. gada tiek publicētas 
VER federālās valdības ikgada atskaites par ekonomiskās 
attīstības tendencēm un turpmākajām perspektīvam» 1962« 
g.14.augustā nodibināja Ekonomisko ekspertu padomi, ku
rai tika uzticēts uzdevums "izpētīt, kā tirgus saimnie
cības ietvaros vienlaicīgi var tikt nodrošināta cenu 
stabilitāte, augsts nodarbinātības līmenis, līdzsvars 
starptautisko maksājumu bilancē pie vienmērīgiem ekono
miskās attīstības tempiem". ,Vr saviem ikgada ekonomis
kās attīstības apskatiem Ekspertu padomei bija jāat
vieglo konjunktūras analīze un vērtējums Nne tikai val
dības iestādēm, bet arī visos sabiedrības slāņos**, fe
derālai valdībai sešu nedēļu laikā jāisakata eksperta 



padomes iesniegtie dokumenti un jādod uz tiem oficiāla 
atbilde, kuru apspriež VFR likiuiaoaanas orgāni -burdss-
fcāgā. 

Ekonomiskās politikas ietvarus visai ievērojami 
paplašināja 1967-g-^*jūnija pieņemtais likums par eko
nomikas attīstības un stabilitātes veiciitāžanu-

{Dagad valdībai ikgada atskaitēs jāieslēdz "mērķa 
projekcijas" - savdabīgi kvantitatīvi uzdevumi tautsaim
niecībai. Tomēr tie pēc savas būtības nav obligāti plā
na rādītāji, bet tikai orientējošas vadugunie^uz kurām 
vajadzētu tiekties ka valsts, tā privāta sektora usņē-
mumien. "iiērķa projekcija" faktiskais uzdevuma visai 
skaidri formulēts saimniecības un finansu ministra K-
Šillera šādi iz-eiktuaš: "jtfērķa projekcijas pauž valdī
bas vēlmes ekonomikas jomā, tomēr ne tādā izpratnē, ka 
tās būtu obligātas direktīvas, kuras par katru cenu jā
izpilda Projekcijas sniedz saimnieciskajām vienībām 
informāciju un orientējošus datus. tfā3 ir kā ceļa zīmes, 
kuras rāda virzienu un attālumus, atstājot braucēju ai
nā kursa un kustības ātruma izvēli." 

1967-g*likuma nākamais jaunievedums bija t.a."kon
certakcija" (konzertiarte Aktion). Žajā pasākumā tiek 
iesaistīti uzņēmēju organizāciju, arodbiedrību, adminis
tratīvo vienību pārstāvji, kuri saimniecības un finansu 
ministra radībā apspriež darba algas, nodarbinātības u. 
c.jautājumus. "Koncertakcijas" mērķis ir veicināt sa
darbību starp "autonomām sociālo partneru grupām, lai 
starp-tām neveidotos asas konflikta situācijas, lai šiļŗi- , 
aru cīnos* rietā stātos saliedētība, kāda koncerta laikā 
vērojama orķestrī. Kar grūti saskatīt, ka "koncertakci
ja* pauž raidošās šķiras un vispirms monopolistiskās 
buržuāzijas intereses. Iesaistot arodbiedrību līderus 
rīcības saskaņošanā, monopoli un buržuāziskā valsts 
cenšas jau ieprioH iegūt to atbalstu tiem ekonomiskās 
politikas pasākumiem, kuri tieši skar darbaļaužu inte
reses, tādējādi cenšoties novērst jeb vismaz mazināt 
proletariāta šķiru cīņas izvērsumu. 



Likums paredzēja dažādu fondu izveidošanu, kuru 
avoti būtu "iesaldētie" valsta budžeta līdzekļi ekono
miskā buma laikā. Šos fondus izlieto konjunktūras ro
sināšanai depresijas vai krīzes periodā. Likums pavēra 
plašas iespējas manipulācijām ar nodokļu likmēm un pa
ātrinātas amortizācijas normām, ederālai valdībai un 
zemju vadošajiem orgāniem tika uzdots sastādīt finansu 
kapitālieguldījumu piecgadu plānus. Daudzo un dažādo 
pasākumu koordinēšanai, kurus īstenoja bunds,zemes,ko
pienas, valsts uzņēmumi, tika izveidots speciāls kon
sultatīvs orgāns - Konjunktūras padome (Konjunkturrat 
fūr die Sffentliche Hand). 7ās sastāvā ir saimniecības 
un finansu ministrs, II zemju pārstāvji un 4 pārstāvji 
no kopienām. Padomes rīcības sfēra aptver tikai valsts 
r 1 "^oru. 

Ir grūti izvērtēt,cik iedarbīga bija konjumktūr-
politika savā jaunajā variantā. v?H nacionālais bruto 
produkta 1968.g.salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pie
auga par 7 ,2$, uzņēmēju peļņa par 1?,6$. 1969.g* jau 
bija novērojama neveselīga buma pirmās pazīmēsi bruto 
produkts palielinājās par 8,1%, bet kapitālieguldījumu 
apjoms par 13,5%. Un jau 1969»g* beigās federālā val
dība sāka īstenot pasākumus ekonomiskās attīstības 
bremzēšanā, vispirms samazinot valsts izdevumus par 1,8 
miljardu marku. 197o.g.budžeta izdevumu daļa tika sa-' 
mazināta vēl par 2,7 miljardiem marku, šai gadā izvei
doja arī konjunktūras izlīdzināšanas fondu, ieskaitot 
tajā 2,5 miljardus marku no valsts budžeta. 

Federālā valdība nolēma pirms termiņa par lo% pa
lielinātā apmērā iekasēt ienākumu un korporācijas no
dokļus ar noteikumu, ka "viru normas" iekasētās summas 
vēlāk tiks atmaksātas. Šis papildu nodoklis skāra lo 
miljonus darbaļaužu. Fo 197o.g.iekasētajiem 2,25 mil
jardiem marku 1,2 miljardi bija atvilkumi no strādnie
ku un kalpotāju algām. 

*o 197o.g.jūnija līdz 19?1 S.februārim valdība 
aizliedza pamatkapitāla elementu paātrināto amortizāci
ju. 



19?l.g*VFH tautsaimniecības attīstība bija vēro
jams apsīkums, rūpniecības produkcija pieauga tikai 
par 2%, dažās rūpniecības nozarēs (mašīnbūvē, elektro
tehniskajā un metalurģiskajā rūpniecībā) un celtniecī
bā gada otrajā pusē ražošanas apjoms pat samazinājās. 

Apstrādājošās rūpniecības ražošanas jaudas 1971.g 
bija noslogotas par 86,3% (19?o.g.-89,6%, 1966.g. -
82,4%). 1 

Šādos apstākļos VFB federālā valdība krasi izmai
nīja konjunkturpolitikas saturu* attīstības bremzējošo 
pasākumu vietā stājās attīstību rosinoši pasākumi: tfi 
atkal atļāva paātrinātās amortizācijas praksi, pazemi
nāja investīciju nodokli par 2; procentiem. 1972.g.jū
nijā tika izmaksāti ar papildus nodokļa palīdzību ie
vāktie līdzekļi, izlietota daļa no konjunktūras izlī
dzināšanas fonda-

K£ redzam, konjunkturpolitikas pasākiiuu klāsts ir 
visai pla":3, tomēr ar tas palīdzību Rietuaivācijas val
došajām aprindām nav izdevies izlīdzināt nevienmērīgo, 
ciklisko ekonomikas attīstību, nav izdevies noslāpēt 
straujo cenu celšanos. 1971 *g«pakalpojuiav cenas pie
auga par 7,656, īres maksa par 6,5%, pārtikas produktu 
cenas par 5,7%, ražošanas līdzekļu cenas par 6,4%* 

(DSdejadi konj- nktūrpolitikas ietvari, metodes un 
iedarbes līdzekļu komplekss VIR visai ievērojami papla 
šinajās. «Tomār daudsaa ļoti svarīgas ekonomisl ,s a^tTr* 
tlbas problēmas paliku neatrisinātas vai ari vispār ne 
skartas, jo tas neietilpa konjuj \turpolikas kc <>etencē 
Bažošan&s spēku attīstība, zinātniski tehniskā revolū
cija kategoriski prasīja ieverot jaunākos strāvojumus 
un tendences ekonomikas virzībā, praeīja tauki .i mi*cl 
bas nozaru struktūras izmaiņu satura un cēloņu izpēti, 
analīzi un nb tās izrietošo secinājumu ievērošanu eko-
moidakajā politika. Arvien noteiktāk izpauda i vajt .*ī~ 
ba pēc valsts finansiālā atbalsta diferencētāka norir-
sījuma dažādām nozarēm. 

1 * D W Z B e r i e t * " , 1972, * r . 3 , 5 . 13» 
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Savdabīga atbilde uz šiem jautājumiem Rietumvāci-
jā ir valsts monopolistiskā struktūrpolitika - jauns 
posms buržuāziskās valsts ekonomiskajā politikā. 

Struktūrpolitika kā ekonomiskās politikas sastāv
daļa ir ekonomisku, administratīvu un likumdošanas pa
sākumu komplekss, kurus īsteno valsts orgāni un kuri 
vērsti uz tautsaimniecības struktūras izmaiņu regulēša
nu imperiālistiskai buržuāzijai vēlamās formēs un mēro
gos. 

Ešdi tad ir struktūrpolitikas mērķi RietumvācijāT 
Spriežot pēc oficiālajiem avotiem, struktūrpoliti

ka aicināta veicināt jauno rūpniecības nozaru attīstī
bu, atbalstīt veco nozaru rekonstrukciju un modernizā
ciju. g?ā ir aicināta regulēt darbaspēka migrāciju starp 
tautsaimniecības nozarēm, rosināt un atbalstīt darba
spēka profesionālo un kvalifikācijas mobilitāti. 

Tādējādi kapitālistiskā struktūrpolitika, kura 
vērsta uz efektīvāku dabas, ekonomisko un darbaspēka r e 
sursu izmantošanu, aptver plašu valsts darbības loku da
žādos līmeņos. 

ekonomiskās politikas evolūcija VFR norisinājās t ā , 
ka buržuāziskā valsts jau 50.gados mēģināja iejaukties 
tautsaimniecības proporciju pārmaiņu procesā (pasākumi 
metalurģiskās rūpniecības, akmeņogļu ieguves, kugbūves, 
dzīvokļu celtniecības un ceļu būves izvēršanā).Bet šiem 
pasākumiem bija gadījuma raksturs un tie bija saistīti 
ar rietumvācu imperiālisma ekonomiskā, politiskā un mi
litārā potenciāla restaurāciju. Šajā laikā notika 
struktūrpolitikas elementu veidošana un attīstība. 

Savas galīgās aprises valsts monopolistiskā struk
tūrpolitika VFR ieguva tikai 60.gadu vidū. 1966.g-7-ok-
tobrī T?R federālā valdība pieņēma struktūrpolitikas 
programmu, kurā bija formulēti mērķi un norādīti lī
dzekļi tautsaimniecības nozaru struktūras«izmaiņu regu
lēšanai. Šī programma papildinātā un pārstrādātā vari
antā tika apspriesta un apstiprināta bundestāgā 1968.g. 



janvārī.^ 
Tālāku risinājumu struktūrpolitikas koncepcija 

Skat.: "Grundeatze der sektoralen Struktur und re-
gionalen Wirtechaftepolitik der Bundesregierung." 
Deutscher Bundestag, 5 .^ahlperiode, Drueksache Y/3i6£j 
Bonn, den 16.1.1968. 
"Strukturbericht 196? der Bundesregierung", Deutsci&r 
Bundestag. 5.Wahlperxode, Drucksache V/4564, Bonn, 
den 4.7.1969-
V.I.ļeņins. Raksti, l.Biij., 4oo.lpp. 

guva federālās valdības 1969.g*HStrūktūras ziņojuac". 
Tautsaimniecības nozaru struktūras pārveides uz

devumu ieslēgšanu buržuāziskās valsts ekonomiskajā po
litikā, konjunktūrpolitikas savienošanu ar jaunām,tie
šam, ilgtermiņa ekonomikas regulēšanas metodēm neat
liekami nosacīja sabiedriskās ražošanas un patēriņa va
renais izvērsums, mūsdienu kapitālistiskās ražošanas 
mehānisma, visu tause imniecisko sakaru koņ īlicētlbas 
palielināšanās , ievērojami paplašinātā rcžošanas un 
administratīvi saimnieciskā aparāti dažādo posmu sav
starpējas atkarības un nijiedarbības padziļināšanās. 

Kapitālistiskais privātīpašums rada dažādus 
šķēršļus nobriedušai nepieciešamībai pēc _>lānveidī ;as 
attīstības. Tomēr ražošanas spēku attīstība pamazām 
lauž sev ceļu. Jau 19-ge.beigās 7.1.Ļeņins rakstīja? 

"Kapitālisms paveicis darba sabiedriskošanu tik 
tālu, ka pat buržuāziskā literatūra akaļi runā par 
"tautas saimniecības plānveidīga» or^anisācijae"nepie-
oiešamību.""' 

Kā pretpols stihiskajai ekonomikas attīstībai 
plānvsidlbas tendence radās jau brīvās konkurences ka
pitālisma apstākļos, tiesa, tikai atsevišķu uzņēmumu 
ietvaros* Plānveidīgās attīstības tendences savu tā
lāko izvērsumu gūst monopolistiskajā kapitālismā un 
it sevišķi to pastiprināja valsts monopolistiskais ka
pitālisms. 

Struktūrpolitika ir savdabīgs šīs plānveidībae 



tendences atspulgs, Ieaut arī pretrunīgās izpausmes for
mās, kuras nosaka kapitālisma būtība. 

Struktūrpolitika ir sava veida valsts monopolis
tiskā kapitālisma atbilde tta sociālisma ekonomisko w i z 
aicinājumu* . PSRS, VDR un citu sociālistisko valstu 
panākumi ekonomiskajā sacensībā starp abām pasaules 
sistēmām piespieda arī Hietumvācijas valdošās aprindas 
īstenot pasākumus stabilāku ekonomikas attīstības tem
pu noorosināšanai un nozaru struktūras pilnveidošanā* 
Divu sistēmu sacensības apstākļos gandrīz vai visi eko
nomiskie jautājumi monopolistiskas buržuāzijas skatīju
mā iegūst politisku nokrāsu. He jau nejausi federālas 
valdības 1964.g.ekonomiskās atskaites pielikumā ir Šā
das rindast "Sakarā ar pastāvošo saspīlēto stāvokli 
starp austrumi *m un Ri tu d em stabilu un au.̂  jtu attīs
tības tempu nodrošināšanai ir sevišķi svarīga nozīme 
ārējā politiķē. Ekonomiskai politikai jānodrošina ap
mierinoši sociālie apstākļi un pietiekošs ekonomiskais 
potenciāls.* 

Struktūrpolitikas pa&ā&tel saistās arī ar ekono
mikas militariaāciju. Karamateriālu ražošanas paplaši
nāšanas prasa visai ievērojamus pārkārtojumus gan starp 
dažādām nozarēm, gan ari attiecīgo nozaru robežās, un 
te bieži nevar iztiks I z ralsts koordinējošās darbības, 
bez valsts finansiālā pabalsta. 

Par vissvarīgāko struktūrpolitikas uzdevumu Ria-
tumvācijas valdošās aprindas uzskata rūpniecības jauno 
LOL.uru utJIatīšanu - ato^tiū;,niec„isjt elektronisko 
skaitļošanas mašīnu ražošanas un raķešblves maksimāli 
strauju izvēršanu, kā ari infrastruktūras izveidi.Valsts 
veic dažādus pasākumos struktūr kr I iu pārvarēšanai ogļ-
rupniecībā \m ku*ru būvē. 1 

Realizējot ekonomisko politiku, TJfe federāli val
dība balstās ispirma mm valsta īpašumu. JTaut ari Ris-

Plašāk par struktūrpolitikas galvenajiem virzieriem 
:kat. t A«Klausa • Ekonomikas regulēšanām jaunajefta ie
zīmes TFR. Struktūrpolitikai R», 1972. 



tumvācijā nav nacionalizētu nozaru, tomēr pastāv visai 
plašs valsts sektors. Valstij pieder 18 procentu nacio
nālās bagātības. (ASV - 25%, Lielbritānijā - 2o%, Fran
cijā - 4o%, .Japānā - 21%). TOR valsts sektorā etrādl 
39,4JS tautsaimniecībā nodarbināto, valsts uzņēmumu ap
grozījums sastāda ļG% no visu uzņēmumu kop&pgrozījuma. 
Valsts uzņēmumi 6o.gados deva apm.?o% saražotās elekt
roenerģijas, tie aptvēra 8o% transporta uzņēmumu, 9o% 
akmeņogļu un brūnogļu ieguves, 16,755 naftas ieguves un 
pārstrādes, 5 2 , 9 % dzelzsrūdas iecŗuves^ 11% tēraudkausē-
šanas, 71% alumīnija ieguves, 43% automobiļu un 41% 

u j u būve3. 
Caur valsts rokām izplūst milzīgas naudas summas, 

ko tā savāc ar nodokļu un sociālās nodrošināšanas mak
sājumu palīdzību un ko iegūst no valsts uzņēmumu darbī
bas. Ja 195o»g.valsts šādā veidā akumulēja savos kon
tos 36,2 miljardi, 196o,gadā - lo?,2 miijardi,tad 19?o. 
gadā - jau 256,4 miljardi marku. ar valsts budže
tu pārdala apmēram pusi no nacionālā ienākuma. 

Lai realizētu tos mērķus un uzdevumus, kas izvir
zīti ekonomiskā politikā, nepieciešami valsts izpildor
gāni. 

TH?R federālajā valdībā ietilpst 8 ministri jas,ku
ras izpilda speciālas ekonomiskās funkcijas. Saimniecī
bas ministrija, Finansu ministrija (1971-S.pavasarī šis 
abas ministrijas tika apvienotas), pārtikas, lauksaim
niecības ministrija, Darba un sociālās kārtības minist
rija , Transporta ministrija, Pasta un sakaru ministri
ja, Dzīvokļu celtniecības, pilsētbūves un teritorijas 
organizācijas ministrija, Zinātnes un izglītības mi
nistrija. 

Šajās ministrijās funkcionē dažādas nodaļas un 
apakšnodaļas, kuras nodarbojas ar attiecīgajiem ekono
miskās politikas jautājumiem, pie augsminēīajām mi
nistrijām darbojas ap loo konsultatīvu padomju un komi 
teju* kuru uzdevums ir dažādu rekomendāciju un ieteiku
mu izstrāde. Kā svarīgākās jāmin Konjunktūras padome, 



Finansu plānošanas padome, zinātnes padome, Izglītības 
padome, Sociālo jautājumu padome* 

Svarīgu vietu ekonomiskas politikas īstenošanā 
ieņem federālā statistikas pārvalde, federālā darba 
pārvalde, kura risina darbaspēka nodarbinātības prob
lēmas. 

Federālo ministriju darbību koordinē starpminist-
riju komitejas, kuras pakļautas ekonomiskajam kabine
tam, kas strādā federālā kanclera vadībā. 

Tādējādi VFR jaunā tipa ekonomiskā politika,evo
lucionējot no iepriekšējām, tradicio-iālajam ekonomikas 
regulēšanas formām un metodēm, ar to arī atšķiras no 
tām, ka savā būtībā ir mēģinājums ietekmēt attīstības 
tempus, tautsaimniecības nozaru struktūru. $ā nozīmīga 
ar to, ka, pirmkārt, nav epizodiska rakstura parādība, 
bet gan kļūst par pastāvīgu kapitālisma sistēmas insti
tūtu, un, otrkārt, ar to, ka cenšas aptvert visus saim
nieciskās dsīves svarīgākos posmusi ražošanu un sadali, 
uzkrāšanu un patēriņu. 

Par nozīmīgu pavērsienu valsts ekonomiskajā darbī
bā liecina arī tas, ka līdaās prognozēm kā aktīvu ako-
nomiskās politikas instrumentu sāk pielietot ekonomis
kās programmas. Tajās tiek dots sa tikai ekonomiskās 
politikas mērķu uzskaitījums, bet arī norādīti līdzek
ļi izvirzīto uzdevumu izpildes nod^oši»£č*nai» 



D.Zelmenis, 
P.Stučkas LVU 
Politekonomijas 
katedras pasniedzējs 

KA PITA LISTI6XA STRŪKLAKA CI OMA LīZAC IJA UN 
BURŽUĀZISKĀ VALSTS 

Pēckara periods attīstīto kapitālistisko valstu eko
nomikā iezīmējas ar tālāku valsts monopolistiskās regulē
šanas attīstību. Savukārt pats valsts monopolistiskās re
gulēšanas mehānisms tiek pastāvīgi pilnveidots: agrāk pie
lietoto regulēšanas pasākumu vieta stājas aizvien izsraalci-
nitaki saimnieciskās dzīves vadības paņēmieni. Paplašinās 
arī valsts monopolistiskās regulēšanas mērogi. Ko agrākās 
mikroreģuiošanas attīstītās kapitālistiskās valstis pārgā
jušas uz tā saucamo makroregulēšanu, t.i., visu atražoša
nas procesa, pušu regulēšanu. Tāpēc mūsu d i e n ā 3 , lai radī
tu konkrētu pretimperiāllstiskās cīņas programmu, v a i r B ne
pietiek aA- vispārēju imperiālisma būtības un vēsturiskās 
vietas izpratni. Jo rūpīgi jāpēta visas jaunās parādības, 
kas var kļūt par sākumu svarīgam izmaiņām kapitālistis
kajā ekonomikā. 

Viens no visnozīmīgākajiem procesiem kapitālistiska
jā ekonomikā pēc otrā pasaules kara nenoliedzami ir taut
saimniecības strukturālas izmaiņas. Diemžēl padomju eko
nomiskajā literatūrā šie procesi atspoguļojumu gūst pārāk 
vēlu, tikai 60. gadu otrajā pusē. Šaju saicarībā PSRS ZA 
kor.loc A.G.&Iiļeikovskis rakstīja: "Notikumu gaita parā
dījusi, ka vadošo kapitālistisko valstu tautsaimnieciskās 
struktūras attīstības neievērošana muma devusi ievērojamu 
ekonomisku zaudējumu. Savlaicīgi n e t i k u izdarīti secināju-



mi no svarīgākajām ekonomikas strukturālajām izmaiņām,kas 
bija saistītas ar enerģētiskās bāzes pārkārtošanu, ķīmi
jas, elektronikas un automatizācijas attīstību,- ar lauk
saimniecības pāreju uz industriālām saimniekošanas meto
dēm. Kļūst aizvien skaidrāks, ka dogmatiskie priekšstati 
par kapitālisma trūdēšanas procesiem traucējuši pareizi 
novērtēt virkni objektīvi progresīvu tendenču šo valstu 
ekonomikā."1 

Sākot ar 1965. gadu, nāk klajā virkne padomju ekono-
mistu darbu , kas ievērojamā mērā aizpilda fio "robu" at
tīstīto kapitālistisko valstu ekonomikas pētīSanā. Tā,pie
mēram, S.M.Ņikitins monogrāfijā "StrukTurālāa izmaiņas ka
pitālistiskajā ekonomikā" uz ASV ekonomiskās attīstības 
piemēra, analizējot ražošanas tehniski ekonomisko pusi, 
pierāda I un II nodalījuma attisulba:; samēru būcisku mai
ņu materiālietilpības un kapitālietilpības samazināšanās 
rezultāta. Proti, sākot ar 1953* gadu ASV II nodalījuma 
attīstības tempi ir straujāki par I nodalījuma tempiem. Zi 
nātniski tehniskais progress, kapitālistisko valstu ārējās 
tirdzniecības liberalizācic3 u.c. faktori lielā mēra ie
tekme kapitālistiskas uzkrāšanas procesu, izraisot virk
ni strukturālu izmaiņu proporcijas starp I un II ražožanae 
nodalījumu, starp atsevišķiem tautsaimniecības sektoriem 
(lauksaitrmiecfbu, rūpniecību, celtniecību, transportu, 
sakariem un apkalpojošo sfēru), starp a\.s*viak&m nozarēm 
u•tml• 

Kaut arī minēto padomju ekonomistu kapitālistisko vai. 
stu ekonomiskās struktūras pētījumos nenoliedzami dziļi un 
vispusīgi analizēts faktiskai* materiāls, tādējādi dodot 

HoB.̂ e HBjieHHfl s HaK0na9B«H KanHTana B HMnepHejiHCTH-
uecKHX CTpaHax. M. f 1966. CTp. 5-6. 

^ C.M.HHKHTHH. CTP3KTynHue HSMŌHSHEIH B KanHTannTHqec-
KOfl SKOHOMHKe, fif», 1965.' tf3MeH8HM B SKOHOMHtjeCKOfi CTpVK— 
Tyne cTpaH 3anaAH0ft ftBponH, M.f 1965; ŌKOHO&sHKa KaroiTajiH-
TW4eCKHX CTpSH. «13M6H6HHH B CTpyHTyp6 * M., 1966. H O B U S « B -
. SHMH B HaKonjieHKH KanuTana B HMnepHan^CTHqscKHx c«rpaHax. 
iri., 1966. u .c . 



ieepeju gut objektīvu ainu par notiekošajam strukturā
lam izmaiņām, toner tiem visiem piemīt viens būtiska trū
kums: strukturālas izmaiņas aplūkotas galvenokārt kā ka
pitālistiskas ražošanas objektīvs un stihiska procesa, 
šada pieeja ir vienpusīga. Ir zināms, ka pēdējos gadu 
desmitos kapitālistisko valstu ekonomiskā attīstība notiek 
izvērstas valsts monopolistiskās regulēšanas apstākļos. 
Tāpēc nepelnīti ēnā palikusi valats monopolistiskā struk
tūras attīstības regulēšanas politika. 

Gākot ar 60.gadiem buržuāzisko ekonomistu darbos sāk 
figurēt jēdziens "struktūrpolitika", ar ko tiek saprasts 
valsts ekonomiskās politikas fpašs virziens jeb sastāv
daļa, kas vārsta uz tautsaimniecības struktūras attīstī
bas ies i: ožanu* 

Kā katrs jauns termins buržuāziskajā ekonomiskajā 
domā, ari struktūrpolitika mums dabiski var izraisīt zi
nāmu piesardzību un skepsi. Var likties apšaubāmi, vai 
šādam terminam atbilst reālaB, kapitālistiskajā ražošanā 
novērojamas parādības, vai struktūrpolitika nav identis
ka ar ilgtermiņa programēšanu un regulēšanu, vai vispār 
struktūrpolitikā ir kas kvalitatīvi jauns, vai struktūr
politika nav vienkārši jauns nosaukums visiem tiem pašiem 
ekonomiskās regulēšanas pasākumiem, feCdl vērojami pec ot
rā pasaules kara. tik tiešām, struktūrpolitikai ir kopēja 
iezīme ar ilgtermiņa programēšanu: abaa tās aptver ekono
mikas makroregulēšanu ilgstošā laika periodā. Un toner 
gribaB apgalvot, ka struktūrpolitika ir kvalitatīvi jauns 
vireiens buržuāziskās valats ekonomiskajā politikā, kas, 
kaut ari nav vel tipiska visās attistītajās kapitālistis
kajās valstis, parādās ar SO.gauu viļu leietmeiropaa at
tīstītajās kapitālistiskajās valstis - VFrt,Uolane u.c. 
Tā, piemēram, VPR tautsaimniecības struktūra, kas vel 
50.gadu vidu skaitījāt relatīvi veiksmei pie: erojusies 
sava laika prasībām, sākot ar 50.gadu otru pusi jau sāka 



izjuat atsevišķu tautsaimniecības sektoru novecošanas ne
labvēlīgo balsstu. Zinātniski tehniskas revolūcijas strau
jie tempi, arēja tirgus liberalizē!ja, divu ekonomisko 
sistēmu sacensība u.c. faktori nspiinu desmit gadu laika 
tik btltjski bija ietekmējuši ražošanas sp£ku attīstību, 
ka pat "ekonomiska brīnuma" zem» parādījās "strukturkrl-
zee" Blmptoni. Pie kam raksturīgi, ka par visaasapejusa-
fco, reppektlvi, atpalikužāko ekonomisko rajonu kļuva tie
ši Riīra - kādreizējais Vācijas ekonomiskas varenības sim
bols. Kūra, ka zināms, koncentrējušies VFR galvenie ogļu 
ieguves un melnas metalurģijas uzņēmumi. Tāpēc raksturī
gi, ka tieši VFR ar struktūras ragulāsanu saka nodarboties 
centralizēti valsts mēroga un valsts tieŠa vadība* Vācu 
imperiālisms nebūt nedomāja zaudēt savu līdera lomu Ei
ropas kapitālistisko valstu vidu, tapēo kļuva nepiecie
šama buržuāziskas valsts enerģiska rīcība ekonomiskas 
struktūras modernizēšana. Buržuāziska valsts, pildīda
ma šo funkcijUjCentas esošas ražošanas attiecības kapi
tālistiski pielāgot ražošanas speķu ftttfetībae līmenim 
un saglabāt nacionāla imperiālisma prioritāti Eiropas 
pārējo valstu vidū. 

Pašreiz VFR nebūt vaira nav vienīga kapitālistiska 
valsts, kas īsteno ekonomisko po l i t iku , kuras morķle ir 
pilnveidot un pārkārtot tautsaimniacībao struktūru* 
Struktūrpolitika ekonomiskas doktrīnas ranga ir pacelta 
pat tāda kapitālistisko valstu integrētā j i grupējuma ka 
Eiropas Ekonomiskajā Apvienība* (BEA) . Ar 60#gadu vidu 
EEA saka darboties īpašs administratīvais orgāns, kas seko 
struktūrpolitikas norisa! EEA va l s t i s , ka ar i koordinē 
tas gaitu* 

60,gadu otrajC puea struktūrpolitikas jautajumiam 
valste ekonomiskas pol i t ikas līmenī sak pievērsties ari 
vairākas citas, ārpus "kopēja tirgus* atrodoKs, vaļa t i s , 
tai skaita ari Zviedrija!, par kuru talak runaalm plašāk. 



hSV struktupolitika p a š r e i z v e l nav i z v i r z ī t a v a l s t s 
monopolistiekas regulēšanas p r i e k š p l ā n ā . Un d a b i s k i rodas 
jautājums - kāpēc tas tā? Šo jautājumu v i s p a r e i z ā k butu 
izskaidrot, mazliet salīdzinot ASV un R ie tumeiropas v a l s t u 
ekonomieko speķu- 1971«gadā ^3V ī p a t s v a r s k a p i t ā l i s t i s k ā s 
pasaules.rūpnieciskajā r a ž o š a n a s a s t ā d ī j a 40 ,3 p r o c e n t u s , 
kaner Rietumeiropas k a p i t ā l i s t i s k o valstu ī p a t s v a r s attie
cīgi bija 32,1 procents- Ari monopolu kundzības zinā A3V 
ir priekšā pārejām kapitālistiskajām valstīm, piemēram, 
1969»gads no 50 pasaules spēcīgākajam rūpniecības rnonopol-
kompāhijām 32 bija aaerikāau un tikai 10 Rietumeiropas 
valstu monopolkorapānijas. Bez tam *:SV monopoli ir ari 
t i k spēcīgi finansiālajā zinā, ka tie lielā mērā apej 
saviem speķiem īstenot strukturracionalizācijae pasāku
mus. Dabiski, ka vājākie partneri ari daudz asāk izjūt 
kapitālistiskās pasaules tirgu novecojušās ekonomiskās 
struktūras nelabvēlīgo ietekmi. 

Atšķirība no konjunkturpolitikās, struktūrpolitika 
ir ilgstoša iedarbošanās ar indikatīvo regulēšanas līdzek
ļu palīdzību uz visu atražošanas procesu kopumā, nevis 
tikai uz tā atsevišķām pusēm, tfusu dienās z i n ā t n i s k i 
tehniskas revolūcijas apstākļos, kad ražošanas epeki at
tīstās ārkārtīgi dinamiski; tautsaimniecības efektīgai 
attīstībai nepieciešama kapitāla un ā ; ba ātra pārvie
tošana no nozarēm ar zemu darba ražl( • ai un ari zemu 
rentabilitāti uz nozarēm ar augstāki irba ražīgumu un 
augstāku rentabilitāti. Tāpāc kapita istiskā struktūr
politika ir tāda ekonomiskā doktrir pamatojoties uz 
kuru valsts monopolistiskās regulēs 1as rezultātā 
jānotiek proporciju izmaiņām tautsaimniecība, jānodibina* 



vēlamajai attiecībai starp uzkrāšanu un patsrēšanu, starp 
ekonomikas sektoriem, starp atsevišķam tautsaimniecības 
nozarēm, to attīstības tempiem un teritoriālo izvietojumu. 
Starptautiskā konkurence kapitālistiskajā pasaules tirgū 
ir sasniegusi tik augstu pakāpi, ka, lai gūtu panākumus 
tajā, nepieciešamas mērķtiecīgas un ārras izmaiņas taut
saimniecības struktūrā, daudz mobilāka kapitāla pārvieto
šana no vienām nozgrēn uz citām, šo uzdevumu veikt4pa-
stavot privātajam īpašumam un izmantojot tikai stihiskos 
tirgus saimniecības reguļatorus, bez tiešas vai netiešas 
valsts iejaukšanās ir visai sarežģīti, bet daudzos gadīju
mos vienkārši neiespējami. Redzam, ka, kapitālismam attīs
toties un sasniedzot jaunu tā pretrunu saasināšanās pakā
pi, tirgus mehānisms izrādās nepietiekami efektīva regula
tors, lai nodrošinātu ātru kapitāla pārvietošanu pa noza
rēm un nepieciešamās proporciju maiņas nacionālajā ekono
mikā atbilstoši lielkapitālistu šķiras interesēm. Tieši 
tāpēc arī buržuāziskai valstij nācās centralizēti sekot 
ekonomikas struktūras attīstības procesam, bet nepiecieša
mības gadījumā arī pašai tieši piedalīties Sal proce
sā. Pretējā gadījumā valsts ar irracionālu tautsaimniecī
bas struktūru neizbēgami nokļūtu zaudētājas lomā pasaules 
kapitālistiskajā tirgū. 

Struktūrpolitika kā valats monopolistiskas regulēša
nas virziens 3eglabā visas specifiski kapitālistiskās re
gulēšanas iezīmss. Proti, tai piemīt indikatīva rakstura, 
t.i., valsts tikai rekomendē privātajam kapitālam tās vai 
citas saimniekošanas formas un virzienus- Buržuāziskā 
valsts ar atvieglotu kredītu palīdzību, subsīdijām, lētiem 
valsts pakalpojumiem u.tml. veic nacionālā ienākuma pārda
li par labu tām vai citām nozarēm. Valsts finansiālajā pa
līdzībā ieinteresētās privātas firmas spiestas sakot 
valsts izvirzītajām rekomendācijām, lai nezaudētu šo izde
vīgo finansiālo pabalstu. • 

Pirms pāriet pio struktūrpolitikas detalizētas anali
zēji, gribētos vēlreiz pasvītrot to kvalitatīvo atfiķirību, 



kāda pastāv starp agrākajiem Kapitālistisko valstu taut-
saisiniecības struktūras vei&ošfl&tua un attīstības princi
piem un patreizējam psriodaa raksturlgajiem. 

Jebkurā kapitālistiskais uzņēmums jau kapitāliema sā
kuma stadijās bija ieinser^eti- ?avas teamērciaiāS darbības 
ienesīgumā, konkurences &pū£tt nostiprināšanā. 
Stihiskie kapitālistiskā tirgus spāfci ar konkurences mehā
nisma palīdzību savukārt "izretittlja'1 drīves nespējīgos 
uzņēmumus katrā attiecīgā nozare* Katras nozares kopējais 
izdevīgums tādēca.li veidojās no tas Pbsevišķo uzņēmumu 
vidējā ienesīgums \ līmeņa. Ražošanas spokiem atrodoties 
zemākā attīstības līmeni* š&de stihiska nozaru pielāgoša
nās apmierināja kapitālistisko valstu intereses pec taut
saimniecības struktūras efektivitātes. 

Zinātniski tehniskās revolūcijas laikmetā, notiekot 
apvērsumam enerģētikā, transportā, sakaru sfērā un,bez 
žaubān^arl rūpnieciskajā ražošanā, tik strauji notiek da
žādo ražoSanas materiālo nosacījumu morālā novecošanās,ka 
privātā iniciatīva saviem spēkiem vairs nespčj regulēt 
tautsaimniecības ^ielagotrbas procesu laika prasībām. Ari 
divu ekcttomisko sistēmu sacensībā uzvarēs tas, kas spēs ' 
uzrādīt; augstus un stabilus pieauguma tempus. To labi 
saprot kapitālistisko valstu vadītāji, Augstu pieauguma 
tempu nodrošināšanā strukturālie faktori, t.i., proporci
jas starp uzkrāšanu un patēriņu, starp rašojoāo un apkal
pojošo sfēru, starp atsevišķām ekonomikas nozarēm, spēle 
pirmšķirīgu lcau. flāpec ari tīri politiski motīvi mudina 
kapitālistisko zemju skonoraiskār dalves vadītājus ķerties 
pie proporciju jautājuma centralizētas risināšanas. Privā
tajai iniciatīvai bieži pietrūkst i;-iteriāJ o mmmm lielā
ku otruk^ūrracionalizacijas projektu īstenošanai vai arī 
to atbaida riska pakāpe, kāda piemīt jebkuram lielam kapi
tālieguldījumu projektam. Bieži tā iRrfldāfl nepietiekami 
tālredzīga, tās rīcībā trūkst ekonomiskās Informācijas di* 
nesta, kas privāto sektoru Informētu par starptautiskās 



konjunktūras attīstību. Tāpēc par ļoti svarīgu struktūr
politikas sastāvdaļu izvērsās tieēi valsts organizētā eko
nomiskās informācijas funkcija, ko valsts veic ar dažādu 
konjunktūras institūtu palīdzību,kā arī regulāri organizē
jot valdības pārstāvju, rūpnieku aprindu un ekonomisko ek
spertu apvienotās komisijas tās vai citas ekonomikas noza
res nākotnes perspektīvu noskaidrošanai. 

fiezumojot teikto, jāatzīmē, ka galvenā atšķirība 
starp agrāko un pašreizējo kapitālistisko valstu ekonomis
kās struktūras veidošanas procesu ir sekojošā. Valsta no 
zināmā mērā pasīvā šī procesa līdzdalībnieka kļuvusi par 
aktīvo organizētāju un iniciatoru. Ar tautsaimniecības 
proporciju jeb struktūras plānošanu un veidošanu centralizēti 

nodarbojas buržuāziskā valsts aparāta īpašs resors. 
Valsts rīcībā atrodas īpaša investīciju banka, kas atļauj 
piekopt selektīvu investīciju politiku. Struktūrpolitika 
kļuvusi par ekonomiskās politikas sastāvdaļu, par ekono
misko doktrīnu. 

Tādējādi redzam, ka struktūrpolitika sevī ietver da
žādu administratīvo, ekonomisko un juridisko pasākumu kom
pleksu, kuru nolūks ir mērķtiecīga ilgtermiņa iedarbība us 
strukturālajām izmaiņām tautsaimniecībā, dzīvē to realizē 
īpaši buržuāziskās valsts administratīvie institūti. Pie
mēram, Zviedrijā 1969. gadā nodibinātās Rūpniecības minis
trijas kompetencēs ietilpst nozaru attīstības programmu 
izstrādāšana uz Rūpniecības padomes rekomendāciju pamats, 
šajā padomē ietilpst varas pārstāvji, monopolu, arodbied
rību un zinātnisko institūtu vadoši darbinieki. Bez tam 
vēl Rūpniecības ministrija koordinē Zviedrijas dabas bagā
tību un enerģētisko resursu izmantošanu rūpniecības vaja
dzībām, t.i., lai nodrošinātu rūpniecībai lētas izejvielas 
un enerģiju, kā arī jaunu kapitālietilpīgu nozaru un si-
nātniskl pētnieciskā darba attīstību, Vada valsts sektora 
rūpniecisko uzņēmumu darbu. f 

Struktūrpolitikas galvenais mērķis ir nodrošināt eko
nomikas saskaņotu attīstību vēlamajā virzienā ar vēlama
jiem tempiem. Nodrošināt to var, sadalot kapitālu un-darba 



spēku pa nozarēm, laižot darbā tādas ekonomiskās regulē
šanas sviras kā nodokļu politiku, investīciju politiku, 
finansu un kredīta politiku, kā ara darba tirgus regulē
šanas politiku. Atšķirībā no iepriekšējo gadu buržuāzis
kās valsts galvenās ekonomiskās funkcijas - cikla stabi
lizācijas jeb konjunkturpolitikas - struktūrpolitika dzī
vē tiek īstenota galvenokārt selektīviem regulēšanas lī
dzekļiem. Pie tam otra plānā atiet tādi tradicionālie vis
pārēja rakstura regulēšanas līdzekļi kā procenta likmes un 
valūtas kursa manipulācijas, vispārējā nodokļu likme u.tml. 
Galvenā īpatnība struktūrpolitikas realizācijā ir tieši 
selektivitāte līdzekļu pielietojumā. Tātad nodokļu atvieg
linājumi tām vai citām nozarōm, vai gluži otrādi - papil
dus maksājumi valsts budžetā no tām vai citām nozarēm,sub
sīdijas un eksporta kredīta garantijas tikai noteiktu no
zaru uzņēmumiem, bezdarba apkarošana tikai zināmos ekono
miskajos rajonos u.tml. Ar tādu prioritātes izrādīšanu 
pret attiecīgo nozaru uzņēmumiem buržuāziskā valsts cenšas 
panākt vōlamāa strukturālās izmaiņas tautsaimniecībā. 

Ar teikto nevajag saprast, ke strukturālās izmaiņas 
kapitālistisko valstu ekonomikā notiktu tikai, pateicoties 
Valsts iedarbībai ,fno augšas". Darbojoties stihiskajiem 
tirgus mehānisma spēkiem, ekonomikas struktūra tiek ie
spaidota arī konkurences likuma darbības rezultātā, Tādas 
parādības kā ražošanas sevišķi straujā koncentrācija un 
centralizācija mūsu dienās ir konkurences saasināšanās 
tiešas sekas. Konkurences patreizējais līmenis kapitālis
tiskās pasaules tirgū izvirza jaunas prasības ražojošo 
vienību optimālajiem izmēriem. Tāpēc vērojama visai strau
ja sīko un vidējo uzņēmumu likvidācija, vidējo un lielo uz* 
ņēmumu saplūšana un savstarpējās sadarbības līgumi. Neno
liedzami arī ražošanas koncentrācija un centralizācija kā 
kapitālistiskās ražošanas imanents likums zināmā mērā ra
cionalizē kapitālistisko ražošanu. Lielražošanas apstākļos 
iespējams organizēt lētāku vienās produkcijas vienības ra
žošanu, ekonomējot uz garāku ražošanas sēriju, administra
tīvo izdevumu* u.c. rēķina, tādējādi ceļot uzņēmumu ekono-



misko efektivitāti. • 
Struktūrpolitikas uzdevumos ietilpst ari sekot kon

centrācijas un centralizācijas procesu norisei, uzņēmumu 
slēgšanas gadījumos, ar darba tirgus politikas palīdzību 
pārdalīt atbrīvojušos darba spēku pa nozarēm,iepriekš to 
pārkvalifieejot. Varam teikt, ka šī ir tautsaimniecības 
etruktaras organizatoriskā racionalizēšana, tātad struk-
torracionalizācijas viena puse. Otra šī procesa puse Ir 
saistīta ar tautsaimniecības struktūras modernizēšanu.t.i., 
jaunu nozaru veidošanu, zinātniski pētnieciskā darba sti
mulēšanu un koordinēšanu vadošo ekonomikas nozaru vajadzī
bām, infrastruktūras attīstīšanu u.c. Par piemēru te varam 
minēt valsts politiku atomenerģijas apgūšanas un izmanto
šanas laukā. Kā likums, valsts organizē un finansē funda
mentālo pētījumu veikšanu kodolfizikas jomā, tātad paveic 
kapitālietilpīgāko un nerentablāko darba daļu atomenerģi
jas apgūšanas laukā, lai pēc tam tos nodotu privātajam ka
pitālam. 

Nobeidzot jautājumu par struktūrpolitiku kā jaunāko 
virzienu valsts monopolistiskajā regulēšanā, jāakcentē tās 
izteikti kapitālistiskais raksturs. Lai gan struktūrpoli
tika savā darbības sfērā Ietver visu tautsaimniecību, vi
su atražošanas procesu kopumā, tā tomēr Ir pretrunā ar at
sevišķu monopolistisko grupējumu savtīgajām interesēm, ar 
to monopolu interesēm, kas pārstāv tā sauktas "vecās1* jeb 
tradicionālās nozares: ogļu ieguvi, melno metalurģiju, tek-* 
stilrūpniecību (galvenokārt vilnas audumu ražošanu). Jeb** 
kuras ekonomiskās doktrīnas izstrādāšanā un īstenošanā lie
la nozīme lr politisko spēku samēram valstī - to vai citu 
monopolistisko grupējumu atrašanās pie valsts varas. Arī 
struktūrpolitikas īstenošana vērojama šī parādība. Monopo-
liatiskajam kapitālam valsts ietekmes palielināšanās eko
nomiskajā dzīvē liekas nevēlama. Tāpēc, ja jautājumā par 
struktūrpolitikas principiālo nepieciešamību ir vērojama 
relatīva vienprātība, tad jautājumā par valsta vadošo lomu 
strukturālo pārkārtojumu risināšana, par valsts ekonomiskā 



spēka xj3iiolī.nii.šari.;io pakāpi ir visai atšķirīgi viedokļi. 
Isdalās ty aauccmais ''radikālais11 virziens, ko pārstāv 
arodbiedrības un sociāl lenokrātiskās partijas, kā arī 
"konservatīvais11 virziens, ko pārstāv monopolistiskās ap
rindas. Pēdējo Izpratnē ssridctcirpolitikas īstenošana pra
sa no valsC3 tikai materi'lo apstākļu nodrošināšanu, lai 
privātais kapitāls pēc savas iniciatīvas veiktu nepiecie
šamos pārkār-GOjumus, kamčr "radikālā11 spārna teorētiķi 
prasa, lai valsts uzņemtos pozitīvu atbildību par struk-
turpārkārtojumu īstenošanas gaitu, lai valsts vadītu to 
norisi ar sistemātiskas ekonomiskās politikas palīdzību. 
Protams, domstarpības starp abiem virzieniem nav principiāl 
savos pamatos, kā viens, tā otrs atzīst struktūrpolitikai 
nepieciešamību. Runājot zviedru ekonomiste Larsa Lidena 
Vārdiem: "Domstarpības abu virzienu starpā no jūras, kā 
tas bija 50. gados, pārvērtušās strautiņā.1,1 Tas arī ir 
dabiski, jo tām problēmām, kuras kapitālistisko valstu 
ekonomikai izvirzījusi zinātniski tehniskā revolūcija, ir 
objektīvs raksturs, tās objektīvi prasa valsts iejaukša
nos to atrisināšanā. Jautājums ir *jikai par to. cik tālu 
pieļaujama valsts līdzdalība. Ipafii jārunā par struktūrpo
litikas iespaidu uz darbaļaužu materiālo stāvokli. Te jā
atzīst, pirmkārt, ka struktūrracionalizācijas projektu īs
tenošana tiek finansēta galvenokārt no budžeta līdzekļiem -
tātad nc nodokļu maksātāju kabatām, jo tieši darbaļaudis 
sastāda galveno nodokļu maksātāju masu kapitālistiskajās 
valstīs. Otrkārt, struktūrracionalizācija saistās ar maz-
ieneslgo un neperspektIvo uzņēmumu slēgšanu, kā rezultātā 
saasinās nodarbinātības problēma, jo ne visi strādnieki 
pēc uzņēmurau slēgšanas atrod nodarbošenos tajā pašā profesi
jā tajā pašā nozarē.Ļoti bieži ir jāmaina kā viena, tā ot
ra, kā rezultātā strādnieki nokļūst zemu^as kvslifikācijas 
un sliktāk atalgota darbā. Apmēram ceturta daļa no atbrī

votajiem strādniekiem ilgstoši vispār nevar atrast pie-

L-.Liden. Branscbrationalisering i ,:,lerr / rner. -
«aronoraisk revy", 19SH-, N° 3» 9.171. 



lietojumu savam darba spēkam, nokļūst bezdarbnieku rindās 
vai spiesti samierināties ar nepilnu darba nedēļu. Tātad 
struktūrpolitika visai atšķirīgi ietekmē kapitālistiskās 
sabiedrības šķiras. Nenoliedzami monopolistiskais kapi
tāls no tās gūst tikai priekšrocības, kamēr liela daļa 
strādnieku spiesti samaksāt par to ar savu materiālo lab
klājību. 

Novērtējot struktūrpolitikas nozīmi kapitālistiskajā 
atražošanā, .jāatzīst, ka tā, protams, zināmā mērā kalpo 
Rietumeiropas kapitālistiskajām valstīm par līdzekli eko
nomisko resursu mobilizēšanai un pārdalieanai atbilstoši 
finansu oligarhijas galvenajiem stratēģiskajiem uzdevu
šiem; kapitāla uzkrāšanas maksimālai intensifikācijai,eko
nomijā pieaugumu tempu kapināšenai, tcntsainniscībes ap-
bru ̂ oāanai ar jaunākajiem zinātnes un tehnikas sasniegu
miem. Tomēr tai pašāiaikā tās darbības efektīvi1; 2ti iero
bežo objektīvi ietvari - lielkapitāla vara valstī. Struk
tūrpolitika ir tipiska kapitālisma galvenās pretrunas -
pretrunas starp kolosāli izaugušajiem ražošanas spēkiem un 
par šauru palikušajām ražošanas attiecībai - izpausme un 
atrisināšanas mēģinājums tīri kapitālistiskā ceļā, neska
rot sabiedrības ekonomiskos pamatus. Tā i r mēģinājums sa
mierināt nesamierināmos privāt::apitāliBtisko ražošanu un 
piesavināšanos ar centralizētu valsts ekonomiskas dzīves 
regulēšanu. Privātā īpašuma apstākļos šādiem mēģinājumiem 
objektīvi ir ierobežots raksturs. 
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