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Zinātnisko rakstu krājumā "Jaunas iezīmes un pretrunu 
pieaugums mūsdienu kapitālisma ekonomika" apkopoti republi
kas augstskolu zinātniskie pētījumi par mūsdienu kapitālis
ma raksturīgākajām iezīmēm» 

Rakstu krājums domāts tiem, kas jbateresejas par kapitā
lisma politisko ekonomiju. 

В сборнике научных трудов "Новые явления в экономике со

временного капитализма и обострение его противоречий" обобще

нн результаты научных исследований вузов республики, о харак

терных чертах современного капитализма. 
Сборник рассчитан на специалистов интересующихся вопрос 

сами политэкономии капитализма. 

Publicēts saskaņa ar Р.Stučkas LVU Izdevniecības padomes 
1977.gada 25.februāra lēmumu 
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IEVADS 

PSKP XXV kongresa norādīja, ka "Aizvien svarīgāk ir zi
nātniski pētīt kardinālas problēmas, kas saistītas ar pasau
les attīstību un starptautiskajām attiecībām, ar revolucionā
ro procesu un tā dažādo strāvu mijiedarbību un vienotību..."^* 

Baltijas republiku augstskolu politiskās ekonomijas 
pasniedzēju zinātniski pētnieciskā darba koordinācijas plānā 
1975.-1980*gadam blakus svarīgāko sociālisma likumsakarību 
analīzes problēmām paredzēta ari kapitālisma jauno iezīmju 
un pretrunu pieauguma analīze mūsdienu apstākļos. 

Sevišķi nozīmīga šo jautājumu analīze ir pašreizējā pe
riodā, kad to izpratnē obligāti jāņem vērā PSKP XXV kongresā 
dotie jaunie teorētiskie secinājumi. 

Rakstu krājumā ievietotais materiāls ir rekomendējams, 
visiem, kas studē politisko ekonomiju. Rakstu icrājuma materi
ālu izmantošana dos iespēju gūt plašāku informāciju par atse
višķām aktuālākām mūsdienu kapitālisma attīstības problēmām. 

Šajā darbā,kas ir pirmais P.Stučkas Latvijas Valsts uni
versitātes publicētais tematiskais zinātnisko rakstu krājum3 
par Baltijas republiku augstskolu politiskās ekonomijas pa
sniedzēju pētījumu rezultātiem kapitālisma problēmu izpētē, 
ievietoti sešu autoru darbi. LVtJ doc.D.Kalninas, A.Klausa un 
pasniedzējas M.Burtnieces raksti atspoguļo mūsdienu kapitālis
ma attīstības galvenās likumsakarības - monopolu kundzību,fi
nansu kapitāla internacionalizāciju un buržuāziskās valsts 
ekonomisko politiku. Starpnozaru kvalifikācijas celšanas in
stitūta vec.pasniedzējas R.Blūmas raksts skar interesantu teo
rētisku un vēsturisku problēmu - ekonomikas programmēšanas 
pirmsākumus buržuāziskajā Latvijā. RPI doc'.O.Jankovskas raksta 

1 PSKP XXV kongresa materiāli. Rīga, "Liesma", 1976, 83.1pp. 
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risina problēmu par dažādu sabiedriskās iekārtas valstu sadar
bību, bet LatvijaB Valsts konservatorijas doc. A.Golfmaziis sa
vi rakstā apskata valsts monopolietiskā īpašuma attīstību Zvied
rijā. • 

Hākamajā izdev^jaa paredzēta autoru loka paplāsināšanāfl»un, 
proti, paredzēts arī publicēt Tallinas politehniskā Institūta 
pasniedzēja K.Saara rakstu par Norvēģijas ekonomikas strukturā
lām i2mainām 60. un 7 0 . gados un Hostokaa uaiversitātBa 
prof. Д.Kleina rakstu par monopolu krmdBības interuacionaliae-

cljas procesu. 

tblMīgā redaktore 
й.£аШ;Цш 
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D. KALNIŅA ч 
Р. Stučkas LVU Politiskās 

ekonomijas katedras dooente 

MONOPOLU KUNDZĪBA 
VALSTS MONOPOLISTISKĀ KAPITĀLISMA APSTĀKĻOS 

V.I. Ļeņins pirms 60 gadiem, raksturojot tā perioda 
kapitālismam raksturīgākās jaunās iezīmes, darbos "Impe
riālisms kā kapitālisma augstākā stadija", "Imperiālisirfe 
un sociālisma sašķelšanās" un citos kā tipiskāko proce
su minēja ražošanas un banku1 koncentrāciju un no tās ie
augošo monopclu kundzību. "Ja būtu nepieciešams dot iespē
jami īsāku imperiālisma definīciju', tad būtu jāsaka, £ā' 
imperiālisms ir kapitālisma monopolistiskā stādija 0 

Kas tad ir kapitālistiskais monopols? Kāda tam ir 
vieta monopolistisko attiecību sistēmā mūsdienu apstākļos? 

Kapitālistiskais monopols ir lielo kapitālistiem 
ko uzņēmēju vienošanās - apvienība, kura korioentrē sāvātf 
rokās tādu kapitāla vai ražošanas daudzumu, kas rada Mo
nopolstāvokli preču ražošanā, cenu noteikšanā, realizāci
jas tirgu sadalē, tennikas sasniegumu izmantošanā tin l'ld'm 
ar to nodrošina monopoli augstas peļņas iegūsanu.-

V.If. Ļeņins, analizējot kapitālisma attīstības li
kumsakarības, apmēram pusgadsimtu pēc K. Harksa'dar'bā1 nl£ā-
pitāls 1 1 Г sējama publioēšanes zinātniski pamatoja, ka 
tieši nenovēršamais ražošanas krinderit'tācij'as pieauguMs 
noteiktā pakāpe ved pie nToriopolu raganās» "... tas, ira 
ražošanas koncentrācija rada mond pelto', vispār ir kapitā
lisma tagedējās attīstības stadijas vi'epātfējais un patt*^ 

2 r 
ta likums." 

V.I. Ļeņina metode imperiālisma anaTīrfē oaTst'l^gti' 
uz principu "korikrēts analīze konkrētos apsiiākļi.de,e. ât
mantojot Šo V . I . Ļeņina atzinumu mūsdienu kapiHiāl̂ ifliiî  
analīzē, varam secināt sekošo : protams, ka apriēr'e-tf 6U 
gadu periodā, kas pagājis kopš V . I . Ļeņina dotās ImļperTā*-
Lisma parādību analīzes, ir notikušas būtiskas izmaiņa*" 
gan kapitālistisko valstu ekonomikā, gan politikā. $оШТ*' 
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monopolu kundzība nev zudusi. Tā ir saglabājusies un val
de arī mūsdienu kapitālisma apstākļos. Kapitālisma mono
polistiskais raksturs, protams, ieguvis jaunu izpausmes 
formu - mūsdienas tipiska iezīme ir monopolu kundzības sa
vienošanās ar valsts aparātu vienā mehānismā, t wi.$ iz
veidojušās valsts monopolistiskā kapitālisma attiecības. 

PSKP XXV kongresā tika uzsvērts, ka pēckara perioda 
kapitālistisko valstu ekonomiku var raksturot kā augsti 
attīstītu valsts monopolistiskā kapitālisma ekonomiku. 

Šīs izmainās monopolistiskā kapitālisma attīstībā no
saka vairāki momenti: pirmkārt, ražošanas spēku attīstībā 
ieguvusi tādu vērienu, Ka arvien vairāk izvēršas zinātnis-*-
ki-tehniskā revolūcija. Šāda strauja ražošanas spēku at
tīstība prasa nenovēršamu privātīpašuma nomainu ar valsts 
īpašumu, tāpēc buržuāzija atļaujas 6o kompromisu - attīs
tītās kapitālistiskās valstīs rod vietu valsts īpaftums uz 
ražošanas līdzekļiem. Otrkārt« monopolu spēka un valsts 
spēka savienošanas nepieciešamību diktē arī tas, ka kapi
tālisms vairs nav vienīgā seimnieoības sistēma. Blakus 
Lapitālismem pastāv, attīstās un gūst izšķir ošo nozīmi so
ciālistiskā pasaules seimnieoības sistēma. "Sociālisma 
valstu attīstība, to varenības palielināšanās, to reali
zētās starptautiskās politikas raženās ietekmes pastipri
nāšanās - -āds tagad ir oilvēoes sociāla progresa galve
nais virziens.""* 
TreSkārt, monopolu un valsts spēku apvienošanas un valsts 
aparāta izmantošanas nepieciešamību monopolu interesēs no
saka kapitālisma pieaugošā nestabilitāte. Monopolistiskā 
buržuāzija meklē arvien jaunas formas un līdzekļus seves 
stabilitātes nodrošināšanai, Kaut arī, kā norādīts jau 
PSKP XXIV kongresā, tas nenozīmē, "ka kapitālisms kā sis
tēma būtu stabilizējies'. Kapitālisma vispārējā krīze jo
projām padziļinās."^ 

Šie trīs momenti, t.i., zinātniski tehniskā revolū
cija, divu sistēmu pastāvēšana un sacensība, kapitālisma 
pieaugošā nestabilitāte, ir tie faktori, kas arī nosaka 
virkni jaunu iezīmju rašsnos kapitāla un ražošanas kon
centrācijas un monopolu icund^ības procesā mūsdienu ap-
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etākļos. 
V.I. Ļeņins kā galvenos kapitāla un ražošanas koncen

trācijas rādītājus minēja ražošanas līdzekļu un darba spē
ka Koncentrēšanos lielajos kapitālistiskajos uzņēmumos un 
ražošanas kombinēšanu. Hunājot per ražošanas un kapitāla 
koncentrāciju mūsdienu apstākļos, svarīgi izšķirt divas 
formas: ražošanas koncentrāoija uzņēmumu līmenī, t.i.^at-

7 

sevišķu ražošanas vienību ietvaros, un konoentrāciju kom
pāniju, korporāciju, firmu līmenī, t.i.^ražošanas komplek
su ietvaros. 

Beisošanas koncentrāoi ja uzņem um a ietvaros izpaužas 
atsevišķu uzņēmumu apmēru pieaugumā, darba spēka un ražo
tās produkcijas koncentrācijā lielajos kapitālistiskaj os 
uzņēmumos. Tā, piemēram, pedēj os 30-40 gad os uzņēmumu ap
mērs Л8У automobiļu rūpniecībā pieaudzis četras reizes, 
melnajā metalurģijā - pusotras reizes, naftas pārstrādā

ta 

sāna vairāk nekā divas reizes utt. 
Jblelās rūpnieciskās kompānijas cenšas savu ražošanu 

koncentrēt lielākajos uzņēmumos. Piemēram, ASV 200 lie1§ kā
jas rūpnieciskās kompānijās ietilpst uzņēmumi, kuri sa
stāda tikai 3,5 % no visas valsts rūpniecības uzņēmumu 
skaita, bet tie ražo 42 % produkcijas^un šajos uzņēmumos 
nodarbināti 32 % no ASV rūpniecībā nodarbinātā darba spē
ka. 6 

Pieaugot uzņēmumu apmēriem, ievērojamāka ražošanas 
masa vadošajās ra*o5anes nozarēs koncentrējas tieši lie-
lākajos uzņēmumos. Piemēram, ASV, Franoljā, Japānā uzņē
mumi ar tSkstotfcs un vairāk strādājošiem sastāda tikai 
0,6; C,i un 1,4 % no visiem vslsts rūpnieciskajiem uzņē
mumiem, bet tie ražo attiecīgi 36,9$ 42,1 un 34»4 # no 
visas attiecīgās valsts rūpnieoības produkcijas. 

Blakus teiktajam jāatzīmē arī atsevišķas Specifis
kas mūsdienu ražošanas koncentrācijas procesa .iezīmes. 

Pirmkārt, dažādās ražošanas nozarēs ražošanas kon-
oentiāoijas līmenis ir stipri atšķirīgs. Virknē smagās 
rūpniecības nozaru valdošā loma ir lielajiem uzņēmumiem* 
t,i.,ar tuķstouis un vairāk strādā;jošiem.Pi£mēram,ASy 
transportmašīnbuvnieoībā, metalurģijā, elektromaiīnbūv-
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nieoībā attieoīgi 76,8; 53,8} 52,7 nodarbina":! uzņēmumos 
ar 1000 un vairāk strādājošiem. 

No otras puses, virkne rūpniecības nozaru valde, vidē
jie uzņēmumi. Tas attiecaB uz ādas-apavu, šūšanas, tekstila 
un pārtikas rūpnieoību, kur attiecīgi 62,3; 43,7; 41,в; 
41,4 % no nozare nodarbinātiem ir koncentrēti uzņēmumos ar 
100 līdz 499 strādājošiem. 

Atsevišķās ražošanas nozarēs liels īpatsvars ir sīka
jiem uzņēmumiem. Piemēram, kokapstrādes un poligrāfijas 
nozarēs 42,7 un 30,7 ?ь no nodarbinātiem koncentrējas uzņē
mumos ar 1 līdz 49 cilvēkiem. 

Vēl spilgtāk vidējo un sīko uzņēmumu pastāvēšana vē
rojama nerapnieoiska rakstura nozarēs. 

otrkārt, lielākā daļa ekonomikas nozaru raksturojas 
ar lielo, vidējo un pat sīko uzņēmumu vienlaicīgu līdzās
pastāvēšanu. Piemēram, vidējie uzņēmumi ar 100-499 nodar
binātajiem, sastādot ASV, Francijā un Japānā attiecīgi 
7,9; 1,3 un 21,6 £ no visu uzņēmumu skaita, ražo 28,4i 
19>1 un 30,1 % no visas produkcijas.' Tādā kārtā jāatzī
mē, ka ražošanas koncentrācija mūsdienu apstākļos rak
sturojas ar to, ka 1) pastāv augsts ražošanas koncentrā
cijas līmenis, 2J ir lielas atšķirības ražoSanas koncen
trācijas līmenī starp dažādājn ražošanas nozarēm, 3) bla-
ко-з lielajiem uzņēmumiem pastāv vienlaicīgi arī liels 
skaits vidējo un sīko uzņēmumu. 

Šīs īpatnības tieši nosaka tehniski ekonomiskie no-
ssoījumi,'t.i.j ne jebkurš uzņēmuma epjoraa pieaugums no
saka efektīgu zinātnes un tehnikas līdzekļu pielietošanu. 
Liela nozīme uzņēmumu apmēra samazināšana ir arī ražošanas 
specializaoijas pieaugumam. SpeoializēŠanSs samazina us-
ņēmuma optimālo apmēru atsevišķās ražošanas nozarēs. 

Nelielo uzņēmumu pastāvēšanu nosaka arī sociāli eko
nomiskie faktori, t.i.^sīko ražotāju cīņa par savu vietu 
zem saules» 

ražošanas koncentrācija uzņēmumu līmenī ir objektī
vais pamats nonoentrācijai kompāniju līmeni, kapitāla 
koncentrācija un centralizācija uzņēmumu līmenī noved pie 
ш « У 1 Ш я , <s lielai deiaī mcnopolkompāniju ir ne tikai 
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viena uzņēmums, bet gan vaira*! desmiti un simti uz
ņēmumu, kuri pat pārstāv dažādas ražošanas nozares, pie
mēram, A31 "General Motors" kompānijai ir vairāk nekā 
130 uzņēmumu, "General Eleotrio" - vairāk nekā 200 uzņē
mumu utt. 

bo procesu stimulē vairāki faktori: 
1) kompānija ar vairākiem uzņēmumiem ir efektīvāka nekā 

kompānija ar vienu uzņēmumu; 
2) šādai kompānijai ir spēcīgāki priekšnoteikumi iegūt 

monopolstāvokli. 
Tāpēc koncentrācija kompāniju līmenī, protams, vien

mēr ir augstāks nekā koncentrāoi ja uzņēmumu līmenī, pie
mēram, AoV apstrādājošajā rūpniecībā 3,6 reizes, Anglijā -

Q 

2,6, Japānā - 3,9, Francijā - 5»3 un Itālijā 3,6 reizes. 
Koncentrācija kompāniju līmenī ved pie nedaudzu lie

lo monopolkompāniju ekonomiskās kundzības vadošajās ka
pitālistiskās ekonomikas nozares. Piemēram, ASV automo
biļu rūpniecībā 3 lielās kompānijas dod 90 # nozares pro
dukcijas, naftas pārstrādāšanas nozare 8 lielās kompāni
jas - 50 % nozares produkcijas utt. 

Per ražošanas koncentrācijas līmeņa pieaugumu lieci
na trīs atšķirīgi, bet savā starpā saistīti procesi: ho-
rizontālā* vertikālā integrācija un diversif1касД jao 

Ar horizontālo integrāciju saprotam lielo kompāniju 
nozīmes pieaugumi; noteiktas nozares ietvaros. Vertikālā in
tegrācija raksturojas ar lielo kompāniju kundzības pa
plašināšanos dažādās ražošanas nozarēs, kuras ir pamatno
zarei secīgi pakārtotas. Eiversifikūoija raksturo lielo 
monopoikompāniju iespiešanos citās, ar pamatnozari tieši 
nesaistītās nozarēs. Piemēri diversifikāoijes prooeeam 
var but ASV kompāniju milzeņi, kompānijafi-konglomerāti. 

Izmaiņas uzņēmumu saplūšanas un apvienošanas rak
sturā spilgti rāda bada tabula: 
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Izmaiņas saplūšanas un apvienošanas raksturā 

* > W e 1930." 1 9 5 5 Г 1 9 6 0 e 1 9 6 5 e i 9 7 b 

Horizontālā 68 36 1 7 15 7 

Vertikālā 5 11 11 12 2 
Diversif ikaci jiaa 27 53 72 73 91 

Ja XX gs. sākumā noteioošais virziens ražošanas kon
centrācijā bija horizontālā integrācija un galvenā loma 
piederēja lielajām monopolkompānijām f kas bija speciali
zējušās vienā nozarē, tad, sākot ar 20.gadiem, vadošā lo
mā bija vertikālā integrācija. Veidojās daudznozaru кев*

pāniju koncerni. 
5^to gadu vidu kompāniju apvienošanās sevišķi pie

aug un galvenais virziens kļūst diversif iKāc ija* 60-tajos 
gados tūkstoš lielo kompāniju vidQ to kompāniju skaits, 
kuras piedalās vairāk nekā 15 nozarēs^pieaudzis 2 reizes-
Atsevišķām kompānijām-milzeņiem ir uzņēmumi pat 50 позе
гее. 

Pēdējos gados viens no spilgtākiem ražošanas koncen
trācijas pieaugšanas rādītājiem ir virknes lielo monopol
kompāniju pārvēršanās tā sauktajās transnaoionālajās kom

pānijās. Piemēram, 80 no 200 ASV lielajām kompānijām ār
zemju filiāļu apgrozījums sastāda ap 25 % no šo kompāniju 
apgrozījuma. 

Tātad procesi.; kas notiek kapitālistisko valstu eko
nomikā, spilgti apliecina V«.I. Ļeņina seoinājumu per neno
vēršamo monopolu rašanos augstas ražošanas koncentrācijas 
rezultātā^ 

Visumā mūsdienu apstākļos apmēram 0,002 £ kapitālis
tiskās pasaules kompāniju, t.1.^350, koncentrē savās ro
kās 2/3 visa darba spēka, 70 % aktīvu un peļņas. 

20 lielākās tēraudkompānijas (6 ASV, 5 Japānas, 2 
Francijas, pa vienai Anglijas, VI? R, VPE - Holandes, Itā
lijas, Austrālijas, Beļģijas, Luksemburgas) 1 9 7 4 . d e v * 
vairāk nekā 57 % no kapitālistiskā rasaulē kopumā ražotā 
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tērauda. 
Automobiļu rūpniecībā 1973.g. 23 lielākās firmas de

va apmēram 92 °h kapitālistiskās pasaules ražotās produkci-

Ķīmiskajā rūpniecībā vadošās ir ASV, Kietumvācijas 
un Angiijae kompānijas. 10 lielākie monopoli koncentrē 
vairāk nekā pusi ķīmiskās produkcijas ražošanas, 2/3 no 
sintētiskās Šķiedras ražošanas utt. 

elektrotehniskajā rūpniecībā valda 5 kompānijas -
h AbV un 1 Holandes, kuras koncentrē 2/3 no kapitālistis
kās pasaules elektrotehniskās rūpniecības produkcijas. 
Viens pats AbV monopols "IBM M dod 70 % elektronu skaitļo
jamo mašīnu produkcijas. 

350 lielāko pasaules kompāniju skaitā gandrīz puse 
(162) ir amerikāņu Kompānijas, 47 japāņu, 30 angļu, 25 
rietumvāou, 22 franču, 6 itāļu u.c. 

Atsevišķu valstu īpatsvars 350 pasaules lielāko 
kompāniju skaitā"^ 

Pēdējos 10 gados kapitālistiskajā pasaulē strauji 
pieaudzis rūpniecisko monopolu - miljardieru skaits. 3b 
XX gs« sākumā tāda bija tikai viena' kompānija - ASV mo
nopols "United States Steel СоГрохatioh*, tad 50 gedu 
slkumg četras ASV monopolkompānijas "Standart Oil of flew 
Jersey n

3 "General SSotors", "United Stutes Steel Corpora-
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tion" un angļu - holandiešu "Royal Dutoh SHELI" bija mil
jardieru skaitā. 19C3. g. kompāniju-miljardieru skaits 
palielinājās līdz 57, bet 1974. g. jau līdz 344. 

Monopolu kundzības izpratne nebūtu pilnīga, ja ne
tiktu ņemta vērā arī pieaugošā banku nozīme. 

Pašreiz Ю0 pasaules lielākās bankas kontrolē 8590£ 
visu kapitālistiskās pasaules finansu operāciju. 

A3V 1975g. sākumā 177 bankas, kas sastādīja 0,01 % 
no visu komercbanku skaita, koncentrēja savās rok'.e hS >5% 
visu komercbanku aktīvu. Lielākās ASV bankas ir Chase 
Manhatten, i»'irst National City, Morgana trests и.о.. 

Pie tam 13 Ņujorkas bankas, kas sastāda tikai 0,о01#, 
- 1 Q 

kontrolēja 15,3 £ no visu banku aktīva. 
50to gadu vidu un 6Uto gadu sākumā, pieaugot rūp

niecisko raonopolkompānijи pašfinansēšanās lomai (lielāki 
uzņēmuma apmēri y lielāki var būt uz krāšanas līdzekļi), 
buržuāziskie ekonomisti sāka daudz runāt par ļeņinisko uz
skatu novecošanos jautājumā par banku un rūpniecisko mono
polu saplūšanu un saaugšanu„ 

Tomēr dzīve šo kritiku ir apgāzusi., 60-to gadu vidE, 
strauji izvēršoties zinātniski tehniskajai revolūcijai, 
nepieciešama kļuva, pirmkārt» masveidīga pamatkapitāla 
atjaunošana, otrkārt, strauji pieauga ārējā ekspansija. 
T^s viss izsauca paplašinātu līdzekļu aizņemšanās nepie
ciešamību, tāpēc banku in rūpniecisko monopolu saaugšana 
un personālūnijas rašanās process nav zaudējis savu nozī
mi arī mūsdienu kapitālisma apstākļos. Piemēram, 70„gadu 
sākumā ASV 200 lielākajām rūpnieoības un transporta kor
porācijām bija kopēji direktori ar 40 lielākajām komercban
kām, 20 investīcijas bankām un 30 apdrošināšanas kompāni
jām. Visa tā rezultātā attīstītākajās kapitālistiskajās val
stīs spilgti izdalās atsevišķu spēcīgāko finansu - mono
polistisko grupu varenība. 

Ai>V spēcīgākā grupa ir Morgana grupa? kura 1973.g. 
Kontrolēja rūpnieciskos un finansu aktīvus 410 - Ц20 

mljrd. dolāru apmērā, t.i f6 reizes vairāk nekā pirms 
10 gadiem, 

Anglijā sa <s pozīcijas sevišķi nostiprinājusi 
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^uide, u n Pārklājas banku vadītā grupa, kurs Kontrole 60 
mljrd. dolāru lielu kapitālu. 

Spēoīgāko finansu - monopolistisko grupu vidū izvir
zās japāņu "Micubiei1* grupa, kuras rīcībā 1973.g. bija 
30 mljrd. dolāru lieli rūpnieoisko kompāniju un banku ak-
t ī v i . ^ 

Visumā ASV pašreiz vadošās ir 25 lielākās finansu mii-, 
nopolistiskās grupas, Anglijā - 20, Japānā, Vi'H, Francijā 
apmēram 10 grupas," 

Liela loms notiekošajā kapitāla un ražošanas koncen
trācijas procesā mūsdienu apstākļos Ir kapitālistisko val
stu realizētajai ekonomiskajai politikai monopolu intere
sēs. 

buržuāziskās valsts stimulējošās metodes varam ieda
līt tiešajās un netiešajās. Pie tiešajām metodēm jāpieskai
ta visi tie valsts pasākumi, kuru mērķis ir tieši veici
nāt ražošanas koncentrāciju un centralizāciju. Lielākajā 
daļā kapitālistisko valstu viens no efektīgākiem.ražoša- ^ 
nas koncentrācijas stimulējošiem faktoriem ir paātrināta 
pamatkapitāla amortizācija. 

Ražošanas koncentrāciju stimulē arī apgrozījuma nodok
ļa politika, kuru maksā pēc t.s* bruto produkcijas? t.4i0 tļ 

no gala produkts cenas. Tāpēc koncerni, kuri ietver dažā
das se cīgas raž ošanas ре каре s<, ekonomē milzīgus līdse kļus, 
salīdzinot ar uzņēmumiem", kuriem ir tikai vien* raV.ošanas 
pakāpe. Tas sevišķi stimulē daudzpakāpju ražošanas uzņēmu
mu apvienošanu vienā kompānijai 

Pēdējos gados valsts ekonomiskās politikas priekš
plānā ievirzījusies ražošanas centralizācijas procesa vei
cināšana. 

Kas nosaka Šādu tendenci? * 
Pirmkārt, mūsdienu galvenās pretrunas, t.i..pretru

nas starp kapitālismu un sociālismu, saasināšanās. Mūs
dienu apstākļos kapitālisms vairāk kā jebkad ir spiests 
piemēroties jaunajai situācijai spēku samērā un tāpēc ne
pieciešama ir apvienošanās un saplūšana» 

Otrkārtt kapitāla koncentrāoijas pieauguma nepiecie
šamību nosaka straujā ražošanas spēku attīstība zinātnis-
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fci tehniskās revolūoijas ietekme. Valsts loms.s pieaugums -
spilgtākais rādītājs, kas lieoina par pretrunas saasināša
nos starp ražošanas sabiedrisko raksturu un piesavināša
nās, privātkapitālistisko formu. 

Treškārt t centralizācijas procesa pieaugumu noeaka 
konkurences cīņas saasināšanās pasaules tirgos, sevišķi 
sakarā ar pieaugošo integrāciju un valūtas krīzes padzi
ļināšanos. 

Valsts monopolistiskajai stimulēšanas politikai ir 
daudzas kopējas iezīmes attīstītajās kapitālistiskajās 
valstīs* Raksturīgc piemērs ir EEA valstis. Piemēram, 
Francijā viens no galvenajiem piektā, ̂ 1966.-1970.g#) at
tīstības р1ала uzdevumiem bija uzņēmumu apvienošanas sti
mulēšana. Bija izstrādāts plāns, kas paredzēja svarīgāka-. 
Jās rūpnieciskās ražošanas nozarēs 2 - 3 koncernu pastā
vēšanu. 1970.g. prancij& jaunās struktūras radīšanai 
rūpniecībā un korcentrācijas pilnveidošanai, sevišķi tā
dās nozarēs kā elektronika , pārtikas rūpniecība un ci
tās, tika izveidots Rūpniecības attīstības institūts, kare 
uzdevums bija tieši stimulēt atsevišķu kompāniju ur. grupa 
apvienošanos. Bez tam no 1968.g. Prenoijā jau pastāv Rūp
niecisko uzņēmumu apvienošanās un pārgrupēšanās birojs* 
Gada laikā ar šī biroja palīdzību tika organizētas 150 ap
vienošanās. Tipiska iezīme ir apvienošanās veiolnašana 
"nacionālos" ietvaros. Tāpēc Francijas valdošās aprindas 
dažādi cenšas pretoties (Jāsaka gan, ka ne vienmēr tas iz
dodas) amerikāņu koncernu centieniem uzpirkt franču vado
šo rūpniecības nozaru uzņēmumus, piemēram, spēoīga preto
šanās notika amerikāņu koncerna "ffestinghouse" politikai 
pakļaut tādu Francijas uzņēmumu kā "Harmann - Schneider". 

Francijas valdība pastiprināti veicina ražošanas cen
tralizācijas pieauguma^arī valsts sektorā. 

Viuas šīs politikas rezultātā Francijā, protas ̂  pie aug 
rūpniecības uzņēmumu apvienošanās process. 

Līdzīgi ražošanas koncentrācija tiek stimulēta arī 
citās valstīs. 

tWB jau 1956./;. tika izdots likums par uzņēmumu pār
veidošanu, 1957-:'- !^ka izdots jauns likums par nodokļiem 
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sakarā ar pārveidojumiem utt. Tātad strauja ražošanas cen
tralizācija attīstījās līdz ar ЕЕA nodibināšanos. 1969.g. 
maijā bundestāg6 izdeva jaunu likumu, kurš paredzēja ievē
rojamu nodokļu atvieglojumu,pieaugot uzņēmumu finansu ap
mēri e -n. 

Tipisks mūsdienu apstākļos ir tas, ka attīstīto kapi
tālistisko valstu valdības he tikai vienkārši stimulē 5o 
procesu, bet arī cenšas šo stimulēšanas politiku saistīt 
ar valsts ilgtermiņa programmām. Piemēram, Francijā arī 
sestajā attīstības plānā kapitāla koncentrācija un centra
lizācija bija viena no ekonomikas regulēšants galvenajām 
sastāvdaļām. Jāsaka gan, ka ne visās zemēs valsts loma ka
pitāla koncentrāoijā un oentralizāciJā izpaužas tik tie
ši. Piemērs sājā ziņā ir Anglija* Tomēr tas neizslēdz ko
pējo tendenci - pieaugošo uzņēmumu apvienošanos. Ja 195V.g. 
Anglijā bija 275 apvienošanās gadījumu, tad 1961.g. jea 
630, bet 1966.g. 1100 gadījumu, 

Rietumeiropas valstīs lielu ietekmi kapitālā koncen
trācijā un centralizācijā atstāj amerikāņu kapitāla iespie
šanās. 

Pirmkārt t ASV transnacionālās kompānijas dibina Rie
tumeiropā lielus uzņēmumus - koncernus; 

otrkārt, tas ietekmē arī Rietumeiropas valstu mono
polus apvienoties un izveidot lielus monopolistiskus uz
ņēmumus. 

ASV apvienošanās pieaugusi no 4462 gadījumiem 1968*g. 
līdz 6132 1969.g., tomēr ASV valsts loma ir daudz mazāka 
nekā Rietumeiropas valstīs, tā vairāk izpaužas vairākās 
netiešas metodēs, jo ASV monopolistisko kompāniju varenī
ba pati par sevi ir tādā pakāpē, kas ne vienmēr prasa tie
šu valsts iejaukšanos ekonomiskajā dzīve. 

Valsts stimulējošā loma kapitāla centralizācijā pa
gaidām galvenokārt izpaužas nācionāios ietvaros, kaiaēr 
starptautisko monopolapvienību veidošanās galvenokārt no
tiek stihiskā ceļā. 

Tātad monopoli, kas XX gs. kļuva par kapitālistisko 
•aJ^tt- saimnieciskās dzīves pamatu, mūsdienās paši pār
veries ļ)«r pamatu'tfclfcfcei režošanae koncentrācijai un 
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л . J I L A U S S , 

P.Stučkas Г Ш Politiskus 
ekonomijas katedras docente 

PiriAllSU KAPITĀLA KUHDZĪbAS INTERNACIONALIZĀCIJA 

XX gadsimts, pēo V.I. Ļeņina vārdiem, bija pagrie
ziena punkts "no veoā uz jauno kapitālismu, no kapitāla 
kundzības visp.ār uz finansu kapitāla kundzību."" /Iransu 
kapitula jēdziens ietver sevi divus galvenos elementus: 

1) rūpniecības banku monopolu esamību, kas pauz ļo
ti augsta ražošanas un kapitāla koncentrācijas pakāpi, 

2) šo monopolu un kapitālu saplūšanu. 
Finansu kapitāla raksturīga iezīme ir tā saistība er 

monopolizācijas precesiem tautsaimniecības līmeni, kaa Iz 
paunas finansu £rupu pastāvēšanā. Pinansu grupas ir dažā
du saimniecības sfēru un nozaru monopolu konsolidēti vei
dojumi, kopuma,. 

Pētot imperiālisma pasatpazīmes, V . I - Ļeņins vairāk
kārt pasvītroja, ke fintnsu k.:;̂ itāls aptver ne tiksi at
sevišķa valstu saimniecību, bet pārkāpi nacionālās robe
žas, starptautisku monopolu izveidošanās rūpniecībā un 
banku jomā nosaka internacionālu finar.su grupu rašanos, 
'.eidoješ starptautiskais finansu kapitāls ("vispasaules 
finansu kapitāls")• 

Finansu kapitāla kundzības internacionalizācijas pro 
cess turpināa ari mūsdien&j. Par aizsākuma punktu finansu 
sistēmas jaunāko iezīmju analizē kalpo ntai^a, ka ražotā; 
spēki savā attīstības gaitā izvirza Jaunosi un Jaunas pr*-
slbes razo&an^s intcn^cionalizācl^as procesaa, starptau-
tiskai <dexž>s sakaru ar reģionālu ssiiariiecisku 
koapleksu veidošanos un to tautsaimniecības struktūras un 
infrastruktūras nivelešanos. KōsdJenu rasotajspeki prasa 
ražošanas un zinātnisko pātijueu specializāciju un koncen 
trāciju starptautiskā aērogā.apkārtējās vides aizsardzī
bas, transporta un sakaru sistēmu problēmas* jauno, no 
-tehnikas progresa жШ$Шт* Viedokļa stretfgieki svarīgo 
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rūpniecības nozaru attīstības jautājumus, naftas, dabas
gāzes, atomenerģijas un citu enerģijas avotu izmantoSenae 
problēmas iespējams atrisināt tikai internacionālos ietva
ros. Tāpēc modernie razotājspēki piasa spēcīgāku interna
cionālu koordināciju un centralizāciju, lemjot par rauoSe-
nu un sadali, par kapitālu akumulācijas avotu izlietoša
nu starptautiskā mērogā, Šī jaunā pakāpe ražošanas st»rp-" 
tautiskajā sabiedriskošanā pieSķlr kapitālisma pamatpret— 
runai vēl nebijušas dimensijas. 

Starptautiskā finansu kapitāla galvenās izpausmes 
formas ir starptautiskie rūpniecības un banku monopoli, 
kas sava starpā ir cieši savijusies. Šie monopoli būtībā 
ir buržuāzijas mēģinājums pakļaut savai kontrolei ražoša
nas internacionalizācijas objektīvo procesu, modificējot 
kapitālistiskā īpašuma evolūcijas formas. Šo formu analī
ze dod zināmu ieskatu par finansu kapitāla Kundzības inter
nacionalizācijas svarīgākām iezīmēm mūsdienās. Tas ir arī 
galvenais šī raksta uzdevums: izpētīt finansu kapitāla aij-
iedarbības un sakaru starptautisko tīklu. 

bTAEPTAUTISKIB RŪPNIECĪBAS CJK BANKU MONOPOLI - * 
FINANSU KAPITĀLA Xu7ibZĪBAS C2NTHI 

Kas tad ir starptautiskais monopols? V.I. Ļeņins par 
starptautiskiem monopoliem jeb virsnonopoliem nosauoa mono
polus, kuri piedalās pasaules ekonomiskajā sadalē. Tic vei
dojas, nacionāliem monopoliem izvēršot darbību aiz attiecī
gās valsts robežām (tos literatūrā visbiežāk dēvē par 
transnacionāliem vai virsnacionaliem monopoliem^ vai arī 
vienojoties vairāku valstu monopoliem, kurus visbiežāk ap
zīmē par daudznacionāliem monopoliem. Lai ari kādu terminu 
шее neizmantotu, jāņem vērā virsmonopolu svarīgākā iezī
me - monopols starptautiskais raksturs darbībā un nevis 
kapitāla izcelsme. Ne tik svarīgs ir jautājums no kurie
nes, no kādām valstīm nāk kapitāls, bet gan noteicošā ir 
atbilde uz jautājumu uz kurieni tas dodas, kur tiek pie
lietots, iācs akcents nepiecieSams tādēļ, ka lielākā da
ļa no mūsdienu starptautiskajiem monopoliem pārstāv vie-



пае valsta naoionālo kapitālu, каиг arī izvērft ražošanu 
un maiņu daudzos pasaules rajonos. Pie tam lietas būtību 
neizmaina fakts, ka daļa no starptautisko monopolu akci
jām pieder citu valstu kapitālistiem, jo ražošana, finan-
ви, tehnoloģiskā, patentu licenču kontroles tiesības sa
glabājās mātes kompānijas nacionālajam kapitālam. 2 Starp
tautiskais monopols mūsdienu izpratnē nav vienkārši fir-
на, kuraiir tikai tiešie kapitālieguldījumi ārvalstis. 
Virsmonopols ir liela kompānija, kas ir starptautiska pēo 
interešu loks, kapitāla apjoma, konkurentspējas, kura dar
bojas galvenokārt tieši ražošanas procesā un nevis tikai 
apgrozības sfērā, kā tas bija pirms otrā pasaules kara. 

Starptautiskie monopoli ver būt gan privātā, gan 
valsts īpašumā. 1974«g. no 313 vadošajām rūpniecības kom

pānijām ar realizētās produkcijas vērtību, lielāku par 1 
miljardu dolāru, 12 bija valsts transnecionālie monopoli, 
starp tiem angļu ^British Steel" un "British Petroleum1,1 

irāņu "National Iranian 0il" , franču "Benault", itāļu "IRI", 
rietumvācu "Salzgitter AG", meksikāņu "Ретех" un brazīlie
šu "Petrobras". 

Starptautiskie monopoli koncentrē savās rokās milzīgu 
ekonomisku, finansiālu un ražošanas potenciālu. Pēc buržuā
zisko ekonomistu .aplēsēm virsmonopolu produkcijas vērtība 
līdzinās 2S0  450 miljardiem dolāru, t.i., vienai oeturtsi 

3 
daļai no kapitālistiskas pasaules bruto produkta* 

Naftas kompānijas "EXX0N H (bij. "BSSO") realizētās 
produkoijas apjoms (1975.g. - 48,8 miljardi dolāru) pār
sniedz tādu Rietumeiropas valstu naoionālo bruto produktu 
kā Austrija, Beļģija, Dānija, Norvēģija, Grieķija, Portugār-
le. "General Motors" ikgadējais apgrozījums, atsevišķi ņe
mot^ pārsniedz 130 kapitālistisko un "trešās pesaules" val
stu nacionālo bruto produktu. 

ANO sekretariāta ekspertu grupa 1973.g« publicēja pla
šu ziņojumu ar zīmīgu nosaukumu "Multineoionālās kompāni
jas un paseules attīstība". Tajā kā starptautiski monopo
li minētas 7300 sabiedrības, kurām ir filiāles un nodaļas 
ārpus savas valsts robežām» Starptautisko monopolu vidu 
dominējošo stāvokli ieņem ASV sabiedrības, kuras veido 
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apraērem četras no katrām piecām lielajām sabiedrībām. 
Starptautisko monopolu interešu sfēra ir ļoti plaša. 

To kapitāli ir ieguldīti apstrādājošā rūpniecībā (galveno
kārt Kietumeiropas valstīs), naftas pārstrādes rūpniecībā 
(lielākoties Tuvo Austrumu, Latīņameiikas un Āfrikas ze
mēs), kalnrūpniecībā (Lstīņamerikas, Āfrikas valstīs un 
Kanādā). Ķīmiskajā rūpniecībā vadošās pozloijas ieņem 
amerikāņu "E.I.duPont de r*emours", rietumvācu "Parbwerke 
Hoechst" un "BASP", itāļu "I^ontecison" un angļu "ICI" • 
Kaftas pārstrādē dominē starptautiskais kartelis, kas ap
vieno amerikāņu "ЕХХОК", "Техасо", "Gulf Oil","Standard 
011 of California" un "Mobil Oil", angļu-holandiešu "Eoy* 
al Dutch/Jhell" un angļu "British Petroleum". Lielākie 
kaučuka izstrādājumu piegādātāji ir amerikāņu "Good^ear 
Tire and Rubber", "Pirestone", kā arī angļu-itāiiešu kon
cerns "IJunlop - Pirelli". No starptautiskajiem tērauda mo
nopoliem ir jāmin amerikāņu "U.S. Steel", japāņu "iVippon 
Steel", angļu "British Steel" un rietumvācu "August Thys--
sen Hutte", bet no krāsaino metālu ražotājiem - franču 
"Pechiney-Ongine Kuhlmann" un amerikāņu "Aluainium Со. of 
America

1 1

. Pēdējā laikā starptautiskie monopoli arvien lie

lāku uzmanību pievērš visjaunākajām tautsaimniecības noza
rēm: atomrūpnieoībai, aviācijas un kosmiskās tehnikas rūp
niecībai, elektronisko skaitļošanas mašīnu ražošanai* Par 
vadošo lomu Rietumeiropas atomrūpniecībā cīnās divi grupē
jumi. Pirmajā no tiem ietilpst Šveices firma "Brown, Bove** 
ri & Gie AG" un britu "Babcook & Wilcox Ltd", bet otrajai 
kura nosaukums ir "Kraftwerks - Union" (KWU), ssdarbojas 
divi rietumvācu koncerni nSiemens" un "AEG - Telefunken", 
KWU kopā ar britu "The Nuclear ?ower Group", itāļu "Agip 
Nucleare", beļģu "Belgo - frucleare1', holandiešu "fterst-oorn" 
un vēl vienu angļu firmu "Biitish Ā'uclear Fuels" ir izvei
dojuši konsorciju, kas nodarbojas ar atomreaktoru un bagāti 
nātā urāna piegādēm, kurs ražo vi3u nepieciešamo atomelek
trostacijām. 1971.g. trīs valsta koncerni - lielākie elek
troenerģijas ražotāji savās zemēs- rietumvācu Rheinisch-
Westfaiisohes 31ektrizitfttswerk AG n, franču "Eleotriclta 
de Franoe" un itāļu "N£L H noslēdza vienošanos par eadar-
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bību ātro neitronu reaktora ar Šķidrā nātrija dzesēšanas 
sistēmu izveidē. Elektronisko skaitļotāju būve kaut olk 
jūtamu pretestību amerikāņu firmām "International Business 
Maohine (I3Jf)f "Honeywell", "Univao", "Control Data" spēj 
demonstrēt vienīgi angļu "International Computer Ltd", rie
tumvācu "3iemen3" un franču "CII". 1972.g. starp "Siemens", 
"CII" un holandiešu koncernu "Philips" tika noslēgts sa
darbības līgums ряг liela skaitļotāja projektēšanu un ra
žošanu. Aviorupniecībā un kosmiskas tehnikas ražošanā pret 
amerikāņu milzeņiem "McDonnel-Douglas", "Boeing", "Lcok-
heed AIrc-aft" sāk vaidot kombinētu ofensīvu vairākas Rie
tumeiropas firmas. HolardieŠu-angļu "Unilever" un šveicie
šu "sestie™ pieder pārtikas rūpniecības uzņēmumi visos kon
tinentos. Un tā tas ir arī citās nozarēs. Nav tādas taut
saimniecības sfēras kapitālistiskajā pasaulē, kur savu dar
bību neizvērstu starptautiskie monopoli. Jāatzīmē, ka virs-
monopoli nebūt neieņem tādu īpašu pozīciju citu rūpniecī
bas monopolu vidū, neizceļas ar sevišķi izteiktu vēlmi pār-
Bviest daļu no -ražošanas jaudām uz oitām zemēm. Tieši ot
rādi, šādas atšķirības nostājā jau ir izzudušas un tagad 
praktiski visi lielākie ražošanas sfēras' monopoli Ir ar 
skaidri saskatāmām starptautiskā monopola pazīmēm. 

Kādi motīvi tad noteica monopolu starptautiskās akti
vitātes palielināšanos 50.-70* gados? Kas rosina starptau
tiskos monopolus ielauzties un iesakņoties citu valstu 
ekonomikā? Pirmajā mirklī varētu likties, ka atbilde nav 
grūti rodama, jo taču ir zināms, ka monopolu un tātad arī 
starptautisko monopolu pastāvēšanas priekšnoteikums ir pēc 
iespējas lielākas peļņas iegūšana. Tomēr diezin vai var 
aprobežoties ar šo konstatāciju, kas, būdama pati par se
vi neapstrīdama patiesība, tomēr neatsedz jaunās situāci
jas īpatnības visā daudzšķautnainībā. Monopolu tieksme pēc 
maksimālas peļņas vienmēr ir bijusi, bet arvien intensīvā
ki peļņas meklējumi oitu valstu rūpniecībā ir kļuvuši par 
tipisku parādību tikai 50.-70.g. Atbilde uz iepriekšminētiem 
jautājumiem ir jāmeklē mūsdienu monopolu plaši izvērstajā 
darbībā, uiēs to darīsim, pētot starptautiskos konoernus, 
kas ir visperspektīvākā," virsmonopolu forma. 



Monopolu starptautiskās aktivitātes pleougu&U, mūsu
prāt, noteioa Ы&ЩЩсь ražošanas nosacl jt*»4»f kps prasa 
pla

?

;ināt un padziļināt starptautisko darbs 6>Hša::u, iz
vērst specializāciju m kooperāciju, Starptautisku; кошр-1-
nijas gūst lielu līdzekļu ekonomiju, ŗ idaiļinet s;.«c<-|*£j> 
sacīju starp monopola i'iiiālšm, ssibiedrīblm -. mei%w : f V-r. 
monopoli režošaru koncentrē stingri norobežojos гаДая o£* 
Piemēram,

 ;,

Phi lins • .glude kļus un mikserus ražo llolaudŠ;, • 
elektriskos ventilatorus - Siiotijā,. kase3u magnetofonos -
Austrijā, bet ledusskapjus - Itālijā. Visspēcībai: cptcislli 
attīstījusies traktcrbūvč. '>'ord :.'otor,,aptvtr trīs galven 
rūpnīcas, \:ns raibajās Anglijā, Beļģijā, un ^oV. 5eļgy r.>. 
nīoa apgādā citas rūpnīcas *r transmisijšim, bet aagļu rūp
nīca - ar d^īnējie.ri un Lidroulisk&jtīm iekārt:.^- S a v u k ā r t 

beļģu un angļu filiāles importē ātruma kārbas :,o rūpnīcas, 
kss atrodas ASV. 

Sazarota пюпоуоJ.l; ?iii*\Ics attiecīgajās v.?lstī;> spe
cializējas to detaļu г^ао§апи,1сао tā», ir vlsizdcv'sak no i. 
ej vielu, ener^i j ns, maliņu parīta un darbaspēka resursu 
viedekļc. Tā ka acseviŠVu detaļu ražošanu ir iespēj аг.з āt
rāk pārkārtot j

,!

.biisr.o
?

>i zinātnes un tehnikas progresa 
prasībām neka visa izstādaju.ia ražošanu к о punšā, ••;а Л mo
nopols ar augstu specializāciju spēj organizēt Jsumi 
strādā jumu ražošanu krietni vien agrāk nekā konkurenti. 

Šāda darba dalīšana starp sabiedrībām  meitām slēpj 
zināmas briesmas raicšan.'is negadījumu un it sevišķi s:;rel-
ku laikā* ītažcšan<=6 pārtraukums vadošajā uz^enumā ļoti ne
labvēlīgi ietekmē visa monopola rentabilitāti, jo ražoša
nas jsuaes nākas pāraislocot uz uzņēiaumiesi citās zemes. 
Tādēļ starptautiskie monopoli irv/eid.: uzņēmumus dUblierus 
dažādās vai scīs, pār vieto ražošar.L-.s" jaudas U's zofrem.,kur 
vēsāks sociālais klimats. Svarīgi Bka mūsdienu virsnonopola 
būtiskākā iezīme nav tas,ka monopols daļu no ražošanas 
jaudām un komercoperācijām pārvieto uz Citām valstīm,bet 
gan tas,ka iiitemocionālus kcjnpknijns raugās uz kapitā
listiskās pasaules saimniecību un tirgu kā uz kaut ko Vie
notu, veselu,,pieņem lēmumus tikai ŗlobclos tsēro&oa , Ufc*> 
lūko visus: saves internacionālās st-iuktūrss 
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elementus kā vienots mehānisma sastāvdaļas. Monopolu "glo
bālās stratēģijas" īstenošanas metodes un līdzekļi ir dau
dzi un dažādi: ražošanas politika un komeroiālā taktika, 
iekšējo norišu koordinācija un vadības centralizācija- Lie
la nozīme ir finansu operācijām, jo starptautiskie konoerni 
tagad faktiski ir rūpniecības un finansu kompleksi. Tie ne
aprobežojas tikai ar jaunu ražošanas uzdevumu veikšanu,bet 
nereti uzņemas banku un kredītiestāžu funkcijas, balstoties 
uz starptautisko banku monopolu spēku, ar kuru koncerni ir 
cieSi saistīti. 

Starptautisko koncernu finansu operācijas, saistot 
tās ar ražoSanas internacionalizācijas un finansu kapitā
la kundzības internacionalizācijas aspektiem, nosacīti var 
sadalīt Šādos virzienos: 

1) līdzdalības sistēmas iekārtošana un paplašināšana ār
zemēs; 

2) operācijas starptautiskajā naudas un kapitāla tirgūj 
3) pasākumi kapitāla un peļņas internacionālajā pārda

līšanā* 
Līdzdalības sistēma, kas tiek veidota^starptautiska

jam konoemam. iepērkot akcijas no citu valstu firmām, pa
ver iespēju ar visai nelieliem kapitāliem kontrolēt daudz 
lielāku svešu īpašumu. Sevišķi izdevīgi tas ir, ja koncer^ 
nam ar ne pārāk lieliem saviem kapitālieguldījumiem izdo
das izmantot ražošanas kompleksus ar augstu kapitāla or
ganisko struktūru un lielu kapitālietilpību, bet kas ne
pieciešami ražošanai (piem., naftas vadi). Līdzdalības 
sistēma ļauj iegūt ne tikai krietnu daļu no citu uzņēmumu 
peļaas, bet erī palielina starptautiskā monopola kapitā
la mobilitāti: to var strauji pārsviest uz rentablajām 
nozarēm vai arī izņemt no tām nozarēm, kur peļņas iegūša
nas apstākļi pasliktinās. 

Kopīpašuma firmas, kur virsraonopolam pieder daļa no 
akcijām, tiek dibinātas valstīs, kur pastāvošā likumdoša
na' ierobežo ārzemju kapitāla ieplūšanu. Tomēr augošās va
jadzības pēc kapitāliem un zinātniski tehniskās informā-
oijas spiež nacionālo buržuāziju piekāpties. Kopīpašuma 
firmas ir savdabīgs kompromiss starp nacionālu un ārzemju 



Kapitālu. £SV monc-.oli kopīpašuma kompānijas dibina jauna
jās nozarēs, kur liels jaunāko zinātnes Sasniegumu pielie
tojumu īpatsvars. Ar kopīpašuma firmu palīdzību starptau
tiskie koncerni piesaista lielus finansu resursus, izmanto 
ārzemju firmu realizācijas tīklu un darbaspēku. Vairumam, 
starptautisko koncernu kopīpašuma kompānijas ir pirmeis 
ekspansijas solis tai vai citā valstī. Peļņas maksimizāci- , 
jas un ražošanas izmaksu pazemināšanas interesēs tie pa
kāpeniski pārvērš ķōpfpašu. firmas pilnīgā īpašuma fir
mās (whoily owned subsidiaries)* Lielākā daļa no starptau
tisko monopolu ārzemju filiālēm ir to pilnīgā īpašumā vai 
prī līdzdalība pārsniedz 50 % no akciju kapitāla» 60,g. 
beigās 187 ASV monopoliem bija 7927 filiāles, no tām 64,8 % 
bija pilnīgu īpašumā, bet 18,3 96 līdzdalības līmenis akci
ju kapitālā bija 50-94 %• VJ'B aina ir tikai nedaudz citā
dāka. 1970.g. 18 rietumvācu koncerniem bija 337 filiāles 
ārzemēs, no tām 4£,4 # bija pilnīgā īpašumā^ bet 37)9 % ar 
līdzdalību ^0-94 c*. 5 

Eazošanaa internacionalizācija uz kapitālisma bāzes 
nosaka un pastiprina centralizētu finansu kontroli* Lai spē* 
tu monopolizēt peļņu starptautiska aiērogā, koncerniem ne
pieciešams īstenot centralizētu finansu stratēģiju. iStarp* 
tautiskie koncerni finansē savus ārzemju uzņēmumus no re
sursiem, kas iegūti vietCjos kapitālu tirgos (kredīti, aiz
ņēmumi, valsts budžeta līdzekļi), kā arī iemantojot daļu 
no realizētie peļfcas. 

Mobilizētos līdzekļus izmanto ne tikai kā aizdevumus 
kincerna filiālēm dotajā valsti, bet arī citās zemēs btapat 
tos izmanto visdažādākajām finansu oper&cijām.ReBursu mobili 
ācijae iespējas kapitāla starptautiskajā tirgū vairo starp
tautisko mcncpolu finansiālo varenību, jo atļauj tiem ar 
minimālu savu līdzekļu izlietojumu izdarīt prāvus kapitāl
ieguldījumus * Tie giist papildu ienākumus no procentu nor
mu atšķirību izmantošanas, Līuzekļi, kas aizlemti valstīs 
ar zemu procentu normu, liek izmantoti pasākumu finansē
šanai tur, kur tā ir augstāka. Manevrēšanu ar aizdevu ka~ 
pitālu īsteno ari tādēļ, lai apietu kreditēšanas sašaurinā
šanu, ко s e v i š ķ a s valstis pielieto cīņā pret ihflācijUi 
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Valstīs un par to saņēmis noteiktu dolāru summu. To viņš, 
piemēram, varēta izlietot amerikāņu preču iegādei vai pār
skaitīt uz savu zemi un apmainīt pret vietējo valūtu, vai 
arī ieguldīt amerikāņu bankā. Pēdējais variants ir visbie
žāk sastopamais tādēļ, ka jebkurai rūpniecības vai tirdz
niecības firmai vajadzīgi apgrozības līdzekļi tekošajiem 
Izdevušiem un šim nolūkam visērtākā ir amerikāņu valūta, 
kaa ir galvenais norēķinu līdzeklis kapitālistiskajā pasau
lē. Ja dolāru depozīta īpašnieks pārskaita savus dolārus 
no ASV bankas uz kādas citas valsts banku - visbiežāk uz 
Rietumeiropas banku tad dzimst eirodolārs: -Eiropas ban
kas konta līdzekļi ASV bankā palielinās, dolāru īpašnieka 
konts sttieoīgi samazinās, bet amerikāņu bankas bilance ko
pumā neizmainās. Dolāri nav pametuši ASV, bet Rietumeiropas 
bankas rīoībā ir nonākušas ASV bankas parādsaistības pret 
dolāru īpašnieku» 

ASV dolāra metamorfoze eirodolārā tātad notiek tā, ka 
dolāra īpašnieka fondi nonāk -Eiropas bankas rīoībā, kura 
tos kā kredītus'var aizdot citai bankai vai rūpniecības fir
mai, prasot lielākus procentus par tiem prooentiem, kurus 
maksā dolāru īpašniekam. Eirodolāru operācijā piedalās: do
lāru īpašnieks (viņš ir arī sākotnējais kreditors), ASV 
banka, Rietumeiropas vai kāda cita kontinenta banka - ei
rodolāru saņēmēja, eirodolārā aizdevuma saņēmējs (pēdējais 
debitors), kas darbojas parasti ar savas bf.nkas starpnie-
oību. Shēmā tātad ietilpst finansu kapitālists, trīs ban
kas un funkcionējošais kapitālists. Praksē starpposmu 
skaits ver but vēl lielāks, par cik eirodolāri viegli pār-

o 
iet no vienas bankas uz oitu. 

Dolārs nav vienīgā valūta, kas apgrozās eirovalutu 
tirgu. Par šī tirgus pilntiesīgiem locekļiem ir kļuvuši 
franču, beļģu un šveiciešu franki, angļu sterliņu mārciņa, 
rietumvāou marka, Holandes guldenis* Itālijas lira, japā
ņu jena» Kanādas dolārs, zviedru krona, Austrijas šiliņš,— 
praktiski visas kapitālistisko valstu valūtas,kas piepēm 
ārzemju avuāru formu citu valstu fizisko vai juridisko 
personu rokas• 
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Eirovaiūtu tirgū ir trīs sektori: eirokredltu tirgus, 
kur notiek parastās operācijas ar kredītiem un aizdevumiem 
eirodolārā un oitu valūtu izteiksmē; eirooblJgāciju un ei-
roakci^u tirgus, kur nodarbojas ar vērtspapīru emisiju, 
visbeidzot tā saucamais sekundārais tirgus, kur pērk un 
pārdod vērtspapīrus, kuri radusies pirmos divos sektoros» 

Starptautiskie monopoli ļoti iecienijuSi eirovalutu 
tirgu,un vispirms šādu iemeslu dēļ: 

1 ) eirovalūtu tirgus ir brīvs no nacionālo finansa or
gānu kontroles, 

2) te iespējams mobilizēt finansu resursus tādos apmē
ros, kas n#v pa spēkam nevienam ne nacionālsjltm aizdevu 
kapitāla tirgiem, 

3) e ir о valūtu aizņēmuitu saņemšanas vienkāršā procedūra 
(darījumus nokārto pa telefonu vai teletaipu, vienošanos 
pēc tam apstiprinot rakstveidā), 

4) t.3, novīcijas kredītoperāciju paplašināšanās. N ovā
cijas kredītu noteikumi ir tādi, ka debitors var 'pagarināt 
to izlietošanas termiņus no 3 līds 8 gadiem, atjaunojot 
vienošanos ik pēc zināma laika sprīža (parasti ik pa 6 mē« 
nešiem). Pie tam debitors var izvirzīt jautājumu par kre
dīta cenu, par valūtu, kādā parāds dzēšams. Pēdējais sama
zina kredīta ņēmēja risku valūtas paritātes izmaiņu gadī
jumos. Viss minētais piešķir eirovalutu tirgum elites vei
dolu» Šajā tirgū ir izveidojusies savdabīga finansu elite -
vislielāko un varenāko starptautiskā finansu kapitāli? pār
stāvju klubs. Eirovalūtu tirgus ir ja Una kapitāla starptau
tiskās koncentrācijas forma. 

Starptautisko monopolu uzdevumos ietilpst ne tikai 
maksimālas peļņas iegūšana, bet arī tās pasargāšanā no no
dokļiem, filiāļu peļņa tiek pārskaitīta vedošās kompānijas 
bankas kontā* Līdz ar to paveras iespējas apiet attiecīgās 
valsts likumus un pasargāt krietnu daļu peļņas no nodok
ļiem. Tādēļ tajās zemēs ? ^ur ārējās, operācijas neapliek ar 
nodokļiem vai iekasē par tām relatīvi niecīgas summas, kā 
sēnes pēc lietus parādās starptautisko monopolu bāzes or
ganizācijas", kuru galvenais mērķis ir samazināt kopSjoe 
nodokļu maksājumus. Šīs organizācijas, kuras tiek dēvētas 



- 30 -

par nodokļu oāžu kompānijām (Тех Haven Сотрапу), visvairāk 
ir iecienījušas Bahamae salas, Šveioi, Luksemburgu, Lihten
šteinu. 

Pelņas saglabāšanā un izlietošanā plaši izmanto trans-
fertcenas** (transfer prices). Transfertcenās izsaka sav
starpējo izstrādājumu un pakalpojumu apmaiņu starptautiskā 
monopola ietvaros (starp vadošo kompāniju un filiālēm, 
st arp тог opola filiālēm). Tās ir fiktīvas oena.6, jo maiņas 
priekšmeti monopola iekšienē nav preces, par cik sājos da
rījumos nepiedalās divi savrupi subjekti - pārdevējs un 
pircējs, šeit lieta nemaina savu īpašnieku. Lietu un pakal
pojumu kustība te parādās kā noslēgta nekomerciāla aprite 
vienota saimnieciska mehānisma iekšienē. Lietas būtība ne
mainās no tā, ka monopola strukturālie elementi izvietoti 
dažādās valstīs un tie tīri nomināli noformēti kā neatka
rīgas juridiskas personas,^ šie darījumi, tu sakot, "ģi
menes lokā" pieņem komerciālā kontrakta formu ne tik daudz 
lai ievērotu likumdošanu, bet gan lai to apietu. Ja kon
cerna vadība ir izlēmusi pārskaitīt peļņu no filiālēm uz 
bāzes kompāniju, tad filiāļu transfertcenās tiek noteiktas 
maksimāli, zemā līmenī, bet bāzes kompānijai - pēc iespējas 
augstāka. Līdzīgi rīkojas finansu resursu pārdislocēšanā 
no vienas filiāles uz citām. Tā, piemēram, 1974.g. sākumā 
naftas konoernu "КХХОЛ11 un "Mobil Oil H fiietumvācijas fili

āles samaksāja Šo konoernu naftas pārstrādes rūpnīcām lic
terdaraā par produkciju krietni vairāk, nekā vēlāk ieguva 
no realizācijas. Tādējādi peļņa no VTB tika daļēji pār-

1 ? 
skaitīta uz ārzemēm» " Peļņas centralizācija er transfert-
cenu sistēmas palīdzību ir kapitālu un peļņas internacio
nāla pārdalīšana, кье negatīvi ietekmē nodokļu ievākumu, 
pastiprina maksājumu bilances nestabilitāti ta jā vai citā 
valstī. 

Svarīgu vietu starptautisko monopolu finansu stratē
ģijā ieņem valūtas operācijas. To mērķis ir izsargāties 
no zaudējumiem, bet, ja iespējams, tad gūt irl papildu 
peļņu no valūtas kursu svārstībām, btsrptautisko koncernu 

* Latīniski - transf er.-e - pārnes».. 
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vadības aparātā ir speciālas nodaļas, китаз izstrādā valū
tu paritēšu izmaiņu prognozes un optimālas .finansu politi
kas variantus. Par cik virsmonopoliom ir icsnl-jas sanest 
operatīvo informāciju par stāvokli valūtas tirgu, par tik 
biezi vien tie valūtas sistēmas krīzes ШШ&г>1яШ$Шъ 

izrādās labākā situācijā nekā daudzas naoionāl&s kompāni

jas, kurām nav filiāles ārzemēs. 
rlaši tiek pielietota tā saucamā "lesds and iags" prak

se. Atkarībā no r»aksājumos izmantojamas valūtas paritātes 
un kursa gaidāmajām izmainām, starptautiskie koncerni no
vilcina vai paātrina norēķinus detajā vaiotā. Koncernu 
dīb£ atliek maksājumu saņemšanu no to valstu filiālēm, kur 
ir stabila valūta (revaivleijas kandidāte), lvi izkratu to 
pūc iespējas vairāk un r^valvāeijгз gadījuiil iegūtu prāvu 
peļņu. Eo val&tfun, devalvācijas kandidātēm, cenšas pēc ie
spējas ātrāk atbrīvoties, 

Starptautiskie iOppoli, lai pasargātu sevī no nejau
šībām, izveide speciālus kompensācijas fondus, kuros ieskai
ta ienākumus no veiksmīgām valūtas operācijām vai arī smeļ 
līdzekļus zaudējumu un kļūdu gadījuBcs. VirSir.onopoīi mūs
dienās ir kļuvuši par lielākajiem valūtas spekulantiem. 
1971.g. decembrī, kad izmainījās Vedošo kapitālistisko val
stu valūtu paritātes, starptautiski.? monopoli "nopelnīja" 
papildus 3 mljrd. dolāru. 1 9 7 3 .g. februārī ASV dolāra de
valvācijas rezultātā tie", kuri par dolāriem a^rāk bija ie
gādājušies 7F3 markas, guva oeļņu 330 miljonu dolāru apmē-
r e . " 

Starptautisko monopolu finansu un valūtas operācijas 
palielina naudas masu cirkulāciju starp valūtas tirgiem 
atsevišķās valstīs, pie ksm šo monopolu darbības kosmopo
lītiskais raksturs piešķir sevišķi plašu vērienu spekulā
cijai ar valūtu. Tie spēj ietekmēt tas vai citas kapitā
listiskās valsts valūtas kursa dinamiku, mākslīgi palieli
not pieprasījumu рос "stiprajām" valūtām, sekmējot "vājo" 
valūtu piedāvājumu.Starptautisko monopolu rokās ir kon
centrēti apmēram 300 miljardi dolāru īstermiņa aktīva, ko 
tie var īsa* laika sprīdī pārsviest no viena kapitālisti**-
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kās pasaules rajona uz citu. Salīdzinājumam minēsim, ka Sī 
summa ir 4 reizes lielāka nekā ASV, Japānas, VTR un Franci
jas oficiālās zelta un valūtar rezerves kopā.^ 

Kapitāla intemaoionalizāoija izpaužas ne tikai riip-
nieoības virsmonopolu attīstībā, bet arī starptautisko ban
ku monopolu evoluoijā, kura 50.-?0.g. sevigķi intensīvi no
tiek trīs galvenos virzienos. 

1) strauji izvēršot monopolbankām filiāļu, pārstāvnie-
oību un līdzdalību tīklu ārvalstīs, 

2) organizējot starptautiskus banku grupējumus, 
3) veidojot valsts banku starptautiskas savienības. 

Konkurences ainas saasināšanās starp ASV, Rietumeiro
pas un Japānas monopoliem, valūtas sistēmas krīze, &БА pa
plašināšanās, starptautisko rūpniecības monopolu ekspansi

ja un oiti faktori rosināja pastiprinātu monopolbanku in

ternacionālo koncentrāciju un centralizāciju. Tā, piemēram, 
A3V monopolu kapitāla eksports uz Rietumeiropu, Savienoto 
Valstu valdības pasākumi kapitāla izvešanas ierobežošana 
izeauoa amerikāņu banku aktivitāti vecajā kontinentā* 70.g. 
sākumā Rietumeiropā darbojās 30 amerikāņu banku monopoli, 
no kuriem daudzi izveidoja kompānijas - meitas kopā ar Še
jienes lielākajām bankām. EBA papildināSanās ar trim lo
cekļiem jo plaši atvēra durvis brita rūpniecības nn banku 
monopoliem uz kontinentu, bet pārējie» koptirgus locekļiem -
uz Lielbritāniju. 

Internaoionālie banku monopoli piešķir starptautiska
jiem r&pnieoības monopoliem kredītus, sniedz konsultāci
jas, kā vislētāk mobilizēt kapitālu, kur visizdevīgāk ie
guldīt uz laiku brīvos līdzekļus. Tie analizē atsevišķu 
valstu maksājumu bilances un valūtas stāvokli, atsevišķu 
nozaru un visas tautsaimniecības attīstības tendenoes, no
dokļu likumdoSanu un pēc tam izstrādā atbilstoSas progno
zes. Arī zinātniski tehniskās attīstības svarīgākās iezī
mes netiek atstātas bez uzmanības. Tas nozīmē, ka ne ti
kai rūpniecības monopoli pārņem banku funkcijas, bet arī 
to, ka bankas. īsteno ražošanas funkcijas. Starptautiska
jām bankām un.banku grupām ir plašs intereSu loks rūpnie-



oībā, tirdznieoībā un pakalpojumu sfērā. Tā, piemēram, beļ
ģu monopolam "Sooiete Generale de Belgique" 197i.g. piede
rēja akcijas par 1 7 , 7 miljardiem franku. Uo tām 33 , 4 Ъ bi
ja banku, kredī tinat i tūtu, inveetīoiju kompāniju akcijas, 
2 6 , 5 #  krāsainas metalurģijas uzņēmumu akcijas. 3ez tau 
21 procents kapitāla bija ieguldīts Beļģijas lielākajā ben-
kā "Societe Generale de JBanque!,

f kurai ir filiāles un p ā r 
stāvniecības daudzās Valstīs, 

Franču "Compagnie Pinancie de Paris ct des Pays-Bas n 

ir holdingkompānija, kura 4 1 # no saviem aktīviem ir iegul
dījusi banku- nozarē, bet pārējo rūpniecības firmu akcijās*^ 

Spēcīgus impulsus monopolistiskā banku kapitāla inter
nacionalizācijai rada nepieciešamība mobilizēt valsts ka
pitālu internacionālā mērogā. Veidojas multinacionāli valsta 
finansu institūti, kuri piesaista arī privāto aizdevu kapi
tālu un kas tieši vai netieši piedalās ražošanas monopo
listiskajā internacionalizācijā, it sevieķī neokolcniālis-
tiskajā ekspansijā. Pie tādiem pieder Pasaules rekonstruk
cijas un attīstības banka, "International Iieveicpment Asso-
ciatien", "International ifinance Corporation", Internacio
nālā amerikāņu attīstības banka (I£B) un Arābu attīstības 
banka ( A D E ) . 4 

Banku kapitāla internaeionfiliaāoija kopš 6 0 , g % otrās 
puses ir nesaraujami saistīta ar eirovalūtu tirgu. Ir iz
veidoti speciāli eirodolnru konsorciji Londonā, Briselē 
un Parīzē vidēja termiņa kreditēšanas vajadzībām» 3terp 
tiem ir izteikti rietumeiropeiski konsorciji kalpiem*, 
HBanqUe de Credit й Шоуеп Terme r t

, bet ir arī tādi, kur da
lībnieku skaitā ir kietumeiropas, ASV un Japānas bankas. 
Konsorciju vidS ir tadi, kās specializējas noteiktu valstu 
monopolu apkalpoSanfi, kā,piem.s

 !ļScandinavian Bank i J
f

 ; , i J o r -
die BanK", "Banque Buropeenne de $okyo H. 

Galvenie kreditori eirovalūtu tirgū ir Rietumeiropas • 
komercbankas, internacionālie valsta monopolistiskie flbd»* 
su institūti (Starptautiskais valutšs fonds un Pasaules re
konstrukcijas un attīstības banka), valsts centrālās ban
kas, Starptautiskā norēķinu banka, Tuvo Austrumu naftas 
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guvējas valstis un starptautiskie monopoli. Ievērojamākie 
debitori ir amerikāau filiāles un kompānijas meitas Rie
tumeiropā, AŠV, Japānas un Rietumeiropas monopoli, dažu 
valstu centrālās bankas, 

Eirovalūtu aktīvi dolāru izteiksmē ir pieauguši lai
ka posmā 1964.-1972.g. no 9,0 miljardiem līdz 100,4 m i l 
jardiem, t.i., vairāk nekā 10 reizes. 1' Lielākie eirova
lūtu tirgus centri ir Londona, Cīrihe, Luksemburge, bet 
ievērojamākos starptautisko banku monopolus skat, 3.ta
bulā. 

Pēdējos ganos banku monopoli sāk veidot starptautis
kus banku- grupējumus noteiktu uzdevumu veikšanai . At
šķirībā no starptautiskas bankas, grupējumam nav raksturī
ga funkcionāla daudzveidība, bet gan specializētas K r e d ī t 
iestādes iezīmes, visai ierobežoti mērķi. Grupējumi v e i 
dojas, kad vairākas bankas organizē spe ciaiizētu kopīgu 
meitas kompāniju, v a i arī tad, kad tās nodibina коoreinā

cijas oentru kopīgu akciju vadīšanai tajā v a i citā banku 
biznesa jomā. Visbeidzot bankas var noslēgt vienošanos par 
sadarbību noteiktu jautājumu risināšanai. Grupējuma dzim

šana var ievadīt savstarpēju akciju pirkšanu un apmaiņu. 
Vl:Eiielākai3 banku grupējums Rietumeiropā ir 1970.g. 

Briselē izveidotā nEuropean Banks International Сотр. o.A. 
(KBIC). uim grupējumam ir 6 tūkst, kantoru 5o valstīs, ku
ros ir nodarbināti'80 tūkst, kalpotāju. Tā aktīvi 1974.g. 
beigās līdzinājās 110 miljardiem dolāru. EBIC ietilpst 
rt

Banque Europeenne de Crecit а й о у е п Terīne", "iiuropoan I ; ,i-

nanoial Assooiates" (ar reziaenci Hāgā), "European Pacifio 
Finance Corp. Ltd." (ulelburna), bez tam vēl divas lielāKās 
Rietumeiropas bankas AoV  "Jsiuropean—American Banking Gorp.

n 

un "European American Bank and Trust Go.
1 1

. 
Nākamais lielākais grupējums ir G''B (aktīvu vērtība 

62,6 miljardi dolāru), kurā ietilpst rietumvācu "Gomeiz

bank", franču "Credit Lycnnais" un Itāļu "flanoo di Нота". 
CCB ir 3000 kantoru dažādas valstis nr 60 tūkst, d a r b i n i e -

ku . 
1971.g. nodibinājās ABīJCOR (Associated Panks of uro
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Uesmit lielākas ASV, Rietumeiropas un Japānas 
bankas 1974.g.

1 8 

Aktīvi miljardos 
ASV dolāru 

ASV bankas 
1. Bank America Corp. (Bank of America) 60,4 
2. City Corp. of Mew York 57,8 
3- Chase Manhattan Corp. 42,5 
4. J.P.Morgan (Morgan Guarsntv) 26,0 
5. Manufaoturers Hanover Trust 25,8 
6. Chemical Bank Kew York Corp. 22,2 
7. Banker Trust Со. Kew Уогк 20,4 
8. Continental Illinois National 19,8 

Bank and Trust 
9. First National Bank of Chikago 19,1 

10. 'rfestern Bank 18,7 

Хера 

Rietumeiropas bankas 
1 . National V/estminster Bank (Anglija) 
2. 3arclays Bank Group (Anglija) 
3. Deutsche Bank (VPR; 
4. Banque uationale de Paris 
5- Dresdner Bank 
6. IVestdeutsche Landesbank Girozentra-

le (VPR) 
7. ivddland Bar.k Group (Anglija) 
8. Credit Lyonnais (Francija; 
9. LIoyds Bank (Anglija) 

10. Banca Nazionale del Lavore 
Kopā 263,7 

Japānas bankas* 
1. Dai-Ichi Kangyo Bank 
2. Sumitomo flank 
3. i'uji Bank 
4. Mitsubishi Bank 
5. Tokio Bank 
.6 . Sanwa Ben к 
7. Industrial Bank of Japan 
8. Bank von Токуе 
9. Mitsui Bank 

10. Daiwa Bank 
Kopā 269,1 

* Uz 1975.g. 31.martu. 

312,7 

34,3-

33,3 
32,7 
£6,8 
25,8 
23,3 

23,3 
22,8 
21, С 
19,9 

35,7 
31,1 
31,0 
29,3 
29,С 
28,5 
23,2 
22,5 
21,8 
17,0 
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ре Corporation), kura dalībnieki ir holandiešu "Algemeene 
Bank Kederland", beļģu "Banque de Bruxelles" un rietumvācu 
"Lresdner Bank" un "Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-
Bank". АВВСОЭ aktīvi tiek vērtēti 64,1 miljardu dolāru ap
mērā. 

Dažas lielākās bankas kapitālistiskajā pasaulē apvie
no "Orion" grupē jums: "Chese Manhattan Bank'

1

, "Royal Bank 
of Canada", "National V/estminster Bank", "tfestdeutsche Lan
desbank Girozentrale", "Credite Italiano" un "Mitsubishi 
Bank". "Orion" grupējuma locekļiem ir 5 tūkst, kantoru 100 
valstīs. Tas sastāv no trim speciālām bankām: "Orion Term 
Bank", kas ir vidējo termiņu eirokredītu konsorcijs, "Ori
on Bank Ltd." (Londonā), kas ir investīciju banka, uh "Ori
on Multinational Service Ltd." (Londonā), kas ir koordinā
cijas centrs jau minētajiem diviem institūtiem un dalībnie
ku bankām. "Orion" grupējuma uzdevumos ietilpst kredītu 
piešķiršana starptautiskajiem monopoliem, to konsultēšana 
finansu jautājumos, vērtspapīru emisijas praktiskā īsteno
šana ("Orion Bank Ltd.") un citi pakalpojumi. "Orion" ak-

19 
tivu vērtība ir vairāk neka. 164 miljardi dolāru. 

Kā redzam, visvairāk banku grupējumu ir Rietumeiropa. 
Apvienojot savus kapitālus, Rietumeiropas banku monopoli 
mēģina uzlabot savas pozī ci jas konkurences ciņa. ar ASV mo
nopoliem. ABKCOR ir nodibinājis investīcijas banku "ABU 
Seourities Corp." ar 5 miljonu dolāru kapitālu. Tās darbī
ba aptver apdrošināšanas biznesu, vērtspapīru izvietošanu, 
starptautisko arbitrāžu vērtspapīru lietās, konsultācijas 
uzņēmumu pirkšanas un apvienošanas problēmās. hBĪC pieder 
jau divas minētās bankas AoV. T O klienti ir Rietumeiropas 
rūpniecības monopolu filiāles ASV. Tām tiek sniegta palī
dzība ražošanas izmaksu un realizācijas, jaunas ražošanas 
iekārtas iegādes kreditēšanā. EBIC kopā ar dažām lieīāka-
jām arābu bankām ir nodibinājis "European-Arab-Hoiaing" 
ar divām meitu kompānijām. Tas pats grupējums 1972.g. Ham-
burgā nodibināja "fiurop&isch-Asiatische Bank AG" ar filiā
li Singapūrā. šo institūtu mērķis ir sekmēt starptautisko 
monopolu darbību jaunattīstības valstīs. 
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Viens no jaunākiem internacionālā banku kapitāla lolo
jumiem ir "International 2nergy Bank Ltd.", kurā bez multi-
nacionālās bankas "Societe ?inanciere iiuropeenne" (rszidan-
oe - Luksemburgā) piedalās viena ASV btnka, divas britu, 
viena franču un viena kanādiešu banka. Šis fakts liocins, 
ka uz jauno situāciju enerģētikas j on-I starptaut i s k ū i f i 
nansu kapitāls reaģē ar līdzekļu koncentrēšanu. 

Apkopojot visu teikto par starptautisko rūpniecības un 
banku monopolu darbību, var iada.vlt, šādus secinājumus: 

1} ražošanas spēku internacionalizācija rada arvien jau
nus Šķēršļus privātā kapitāla realizācijai, ko mēģina pār
varēt*, ekstensīvi un intensīvi izvēršot monopolistisko pie
savināšanās, peļņas un kapitāla pārdalīšanas procesu starp
tautiskā mcrc&ā. Tas viss rod izpausmi dažādās finansu ka
pitāla kundzības internacionalizācijrs formās un institū
tos. Šīs kundzības galvenās formas un centri ir starptau
tiskie rūpniecības un banku koncerni, kas būtībā ir milzī
gi rūpnieciski finansiāli kompleksi; 

2J zinātniski tehniskā revolūcija un tās nosacītā ražo-
t£jspēku vajadzība pēc ražošanas internacionalizācijas, oēo 
starptautiskās darba dalīšanas padziļināšanas daudzos as
pektos noteica rūpniecības monopolu darbības izvēršanu aiz 
savas zemes robežām* Savukārt darbības starptautiskais rak
sturs dod monopoliem papildu priekšrocības ne tikai ar to, 
ka paplašina ekspluatācijas zonu, bet arī ar to, ka paver 
iespējas gūt peļņu no ekonomiskās situācijas diferencēm at
sevišķās valstīs. Manevrējot ar resursiem, izstrādājot ra
žošanas un produkcijas realizācijas programmas atbilstoši 
vietējam pieprasījumam, izmantojot savā labā esošās grūtī*-
bas. to vai citu valstu ekonomiskajā attīstībā, monopoli pa
nāk zināmu darbības optimizāciju globālā mērogā, protams, 
optimizāciju kapitālistiskā izpratnēJ 

3) starptautisko monopolu īpašuma struktūrā vērojama 
centralizācijas tendence. Pilnīga kontrole pār filiālēm 
un kompānijām me-itām ir priekšnosacījums globālai finansu 
stratēģijai, kas raksturīga ar plašu finansēšanas avotu un 
metožu Klāsju, kurš tiek pielietots peļņas un ienākumu in
ternacionālā centralizācijā un pārdalīšana- Ekspansijas fi-
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nansēšana, kapitāla mobilizēšanas metodes starptautiskajā 
aizdevu kapitāla tirgu uzskatāmi rāda, kā finansiālās ope
rācijas kļūst par relatīvi patstāvīgu sektoru virsmonopo-
lu darbībā, kas nošķiras no reālās kapitāla uzkrāšanas ra
žošanas paplašināšanai; 

4 ) finansiālā aspekta relatīvā patstāvīguma palielinā
šanās pastiprina rūpnieoības un banku kapitāla saaugšanu 
starptautiskā mērogā. Sadarbībā ar bankām starptautiskie 
rūpniecības monopoli izvērš dažādas baņķieru operācijas 
(rūpnieciskais klīrings, darījumi eirovalūtu tirgu u . c ) ; 

5) saimnieciskās dzīves internacionalizācija monopolu 
izpildijumā•izvirza jaunas prasības pret banku monopoliem. 
Atbildes reakcija izpaužas banku filiāļu, kantoru, pār
stāvniecību un līdzdalības tīkla paplašināšanā ārzemēs, 
starptautisko banku grupējumu veidošanā. Izvēršas starptau
tisko banku .un banku grupu interešu loks rūpniecībā, tirdz* 
niecībā un pakalpojumu sfērā, uzsākot tādu funkciju īste
nošanu, kas vēl nesenā pagātnē bija tikai rūpniecības ka
pitāla kompetencē. 

Tādējādi starptautisko rūpniecības un banku monopolu 
attīstība nosaka to savstarpējo organizatorisko un funkcio
nālo kontaktu pastiprināšanos, starptautisko finansu grupu 
veidošu* un evolūciju, finansu kapitāla kundzības inter
nacionalizāciju. 

Finansu kapitāla kundzības internacionalizācijas 
sociālekonomiskās sekas 

Internacionalizācija ir izmainījusi kapitālistiskās 
piesavināšanās sfēru, modificējusi vidējās peļņas likumu. 
Mūsdienās kapitālistisko piesavināšanos īsteno atsevišķu 
valstu robežās, kā arī visas kapitālistiskās pasaules saim
niecības ietvaros vispirms un galvenokārt monopoli, finan
su kapitāls ar buržuāziskās valsts līdzdalību. Virsvērtība 
tiek piesavināta gan kā monopoipe ļr*a no ārzemju uzņēmumiem 
un kapitālieguldījumiem, gan kā Lenākurni no kredītiem, aiz
devumiem, no visdažādākajām finansu un valūtas operācijām. 
Šajā piesavināšanas proceaā finansu kapitāls uzstājas kā 
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starptautiskā proletariāta ekspluatators. 
Virsmoaopolu darbība pastiprina kvantitatīvo diferenci 

starp virsvērtības ražošanu un piesavināšanos. Vislielāko 
peļņu iegūst starptautiskie monopoli, jo tiem pieder vis
lielākais avensētais kapitāls ar augstāko koncentrācijas 
līmeni. 

Dzīšanās pēc maksimālas peļņas nozīmē ne tikai eksplu
atācijas palielināšanu, bet arī sabiedriskas ražošanas efek
tīvi!, ^s paaugstināšanas paņēmienu meklējumus, protam?, 
ne jau visas sabiedrības, bet tikai finansu kapitāla inte
resēs. Šajā skatījumā starptautiskie monopoli - finansu 
kapitāla reālie aģenti - var tikt uzlūkoti kā stihiska iz
pausmes forma ražotājspēku pielāgošanas objektīvajam pro-
oesam mūsdienu internacionalizācijas tendencēm* Par cik šī 
pielāgošanās norisinās specifiskos, monopolistiskā kapitā
lisma apstākļos, par tik šis prooess ir ļoti pretrunīgs, 
ar daudzām negatīvām sekām. No vienas puses, virsmonopoli 
nodrošina augstāku starptautiskās darba dalīšanas līmeni, 
rosina sabiedriskā daifba ražīguma celšanos, ražošanas tā
lāku sabiedriskošanos, bet, no otras puses, tie pastiprina 
ekspluatatoru Šķiras kundzību, saasina sociālos konfliktus. 
Virsmonopols ir internacionāli organizēts kapitāla spēks 
un tajā pašā laikā nacionāli norobežota imperiālisma veido
jums un ierocis. Tāpēc starptautiskā finansu kapitāla ie
tekme uz atražošanas procesu ir tikpat dziļa, cik pretru
nīga. Ārvalstu monopolu darbība tajā vai citā valstī var 
saasināt tā jau sīvo konkurences cīņu, jo virfimcnopola va
došā firma var atļaut savām f i Liāiēra . pazemināt oenas p̂ r. 
zem ražošanas izaiaksu līmeņa *un tādējādi izputināt konku
rentus . Starptautiskais finansu kapitāls pakļauj savai; 
kontrolei arvien lielākus materiālos resursus un ražošanai, 
jaudas. Jau minētais £t. arptautiskeis enerģētikas kartelis 
60.g. oeigās koutrolēja 12 % no naftas ieguves kapitālis
tiskajā pasaulē. Līdaīga varenības koncentrācijas aina vē
rojama eitu izejvielu ieguvei 

- 10 star ptauzi skie koncerni (tennecott, Anaoonde , An
gļu American Corp. cf oouth ;,frica и.о.) pārvalda 36 * 



vara ieguves; 
- 9 starptautisko monopolu uzņēmumos (amerikāņu Amax, 

Asarco, Bunker Kill, St, Jco Minerāls, rietumvācu PreuBag 
:'.,c.) iegūst pusi no nesrciālistiskās pasaules svina. Vis
lielākā atkarībā no svina eksporta ir blalaizija, Bolīvija, 
Taizeme un Indonēzija; 

- 6 starptautiskie monopoli, to skaitā ALCAN, ALCOA, 
i'ieynolds jiotal Сотрапу, Kaiser Aluminium, PechineyUngine 
ICuhlman, Vereinigte Aiumlnium\ver ke, kontrole 80 no al\x-

nīnija. ražošanas. i\io boksītu eksporta ir atkarīga Surina

ms, Svinēja, Jamaika, Gvajana; 
 6 starptautiskie monopoli, ta jS, s k a i t ā koncernu grupa 

b"io Tinte Zinc, kontrolē 90 % cinka ieguves nesooiālistis
kajā pasaule* Visvairāk no cinka eksporta ir atkarīga Ru
anda, Bolīvija, Laosa un itlslaizī j a 6 ^ 

starptautisko finansu grupu aktivitāte ir sevišķi in
tensīva apstrādājošā rūpniecība. Šeit ārzemju kapitāls vis 
lielāko ietekmi ir sasniedzis Kanādā un Austrālijā, visma
zāko - ASV un Japānā. 

• Vgjj katra trešā kompānija atrodas ārzemju kapitāla 
iespaicā, 78 no ]00 lielākajiem starptautiskiem monopolien 
Hietumvācijā ir r?avi uzņēmumi, kuru kopskaits tuvojas 500, 
9 kompānijas meitas doa ? % no rūpniecības apgrozījuma. 
3 M naftas pārstrādes atrodas 4 koncernu rokās. 

Lielbritānija apmēram 3 tūkstoši ārzemju uzņēuumi 
koncentrēja turpat 15 % no rūpniecībā avansētā kapitāla. 
2/3 no tiem piederēja ASV monopoliem. Vislielākais ārzem-. 
ju īpatsvars ir .automobiļu rūpniecībā (36 % no produkci
jas), ķīmiskajā rūpniecībā (25 un metalurģijā (22 

Francijā 'ārvalstu kapitāla rokās atrodas 60 % elek-
troindustrijas, 96 % no sintētiskā kauōuka ražošanas, 

Itālija ārzemnieki kontrolē 14 £ no visu rūpnieoības 
nozaru kapitāla,tajā skaitā 22 % no apstrfdajošae rūpnie-
cībar., ?0 % no ķīmiskās un elektrotehniskās rūpniecības 
kapitāla. 

Jopjļ/.н 1969.g. citu valstu monopoli bija "pakļāvuši 
Sev c,8 fi naftas pārstrādes un 20 ^ gumijas rūpniecības 
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Kanāda treša daļa no saimnieciskas aktivitātes ātro— 
iae ārzemnieku rokāsf 

Amerikāņu monopolu uzņēmumi VFR, Francijā, Itālijā un 
Beniluksa zemēs sagrābuši savās rokās 95 procentus no in
tegrēto shēmu ražošanas, 80 procentus no elektronskaitļo-
tāju ražošanas, 40 procentus no titāna dioksīda, 30 pro
centus no automašīnu, 15 procentu*no sintētiskā kaučuka un 
55 procentus no autoriepu ražošanas. Pēc franču ekonomis
tu K.Cu un Ž.F.Lando domām, amerikāņu ekspansija Rietumei
ropā turpināsies arī tuvākajos gadu desmitos. Savas grā
matas "Amerikāņu kapitāls ārzemes" noslēgumā viai dod vi
sai drūmu prognozi: "Tagad vēl mēs esam eiropieši^ bet 
riskējam pamest šo pasauli kā amerikāņi* Mums draud nevis 
iedzīvotāju skaita straujš pieaugums Savienotajās valstīs, 

22 
bet gan pakļaušana "dolāra imperiālisma'1 kundzībai." 

Protams, Rietumeiropas, Japānas, &anāda3 un citu val
stu monopoli ielaužas arī ASV. Savienotajās Valstīs tie
šie ārzemju kapitālieguldījumi pieauguši no 3,4 miljardiem 
dolāru 1950.g. līdz 2Ī,7 miljardiem 1974.g. Tomēr-, salīdzi
not ārzemju tiešos kapitālieguldījumus ASV ar Savienoto 
Valstu tiešajām investīcijām citās zemēs, redzam, ka at
tiecība ir 6:1 ASV labā.^ Arī kapitālieguldījumu struktū
ra liecina, ka emerikauu monopolu ārzemju darbības mērķu 
sarakstā pirmās vietas dala peļņas, iegūšanas un ekonomis
kās uzkundzēšanās motīvi. Ārvalstu monopolu darbība ASV 
vispirms ir komerciāls bizness, kurš nesaistās ar ekono
miskās kontroles nodibināšanu pār ASV. Tas viss, protams, 
nevar nesaasināt konkurenci starp trim kapitālistiskās pa
saules spēka centriem; Rietumeiropu, Japānu, ASV. 

Starptautiskie monopoli pretrunīgi ietekmē zinātnis
ki tehniskās revolūcijas norises. Tie izdod lielas summas 
zinātniskiem pētījumiem: asignējumi šiem mērķiem sastāda 
2-7,5 Ъ no apgrozījuma summas. Ts, piemēram, 1973.g. >rt

IBM" 
ieguldīja zinātnē apm. 500 miljonus dolāra, "JS.I.du Pont 
de Kemours"  276 milj., "Parbaerke Hoechst"  19Q milj.," 
" ] ; о т 9 Chemical'

1  105 miljonus dclāru. Starptautiskie mono

poli nodarbina relatīvi vairāk personāla zinātniskos pēti



jumos nekā pārējās firmas. "E.I. du Pont de Nemours" lī
dzās 105 rūpnīcām ASV un citur pasaulē ir organizējis 
simts laboratorijas ar 4600 zinātniskiem līdzstrādniekiem. 
^General Electric", ka'm pieder 300 rūpnīcas 25 valstīs, i 
tikai ASV vien zinātniskos pētījumos ir iesaistījis 17 ! J 

tūkst, cilvēku. rtIB^" īpašumā ir divi fundamentālo pētī
jumu institūti un 17 KSM konstruēšanas institūti ASV, bet 
Rietumeiropa ir viens- institūts un 6 laboratorijas. ."Phi
lips" zinātniskos pētījumos nodarbina 20 tūkstošus, bet 
4Farhv?erke Hoechst" - 10 tūkstošus speciālistu.*^ Starp
tautisko monopolu zinātniski pētnieciskos oeņtros līdz
strādnieku rīcībā ir unikāla un dārga iekārta, elektron-
skaitļctāji. Šāda pētniecisko darbu materiālās bāzes" kon
centrācija palielina dārgās tehnikas noslodzi, pazemina 
pētniecisko darbu kapitālieti'lpību monopola ietvaros. 
Virsnonopoli paātrina tehnisko jaunumu apmaiņas procesu -. 
*know-howrl starptautiskā mērogā. Par to ? starp citu, lieci
na fakts, ka pieaug jauno produkcijas veidu skaits virs-
monopolu filiāļu ražojumu nomenklatūrā* Laika posmā no 
1960.g. līdz I967«g« 187 ASV monopoli savās filiālēs Rie
tumeiropā, Kanādā ид Japāna "ieveda" 1094 jaunus izstrā
dājumu veidus ar augstu tehnoloģisko līmeni salīdzinājumā 

2S 
ar 449 izstrādājumiem 1951.-1959.g. Tehnoloģijas trans-
ferts starptautiskajos monopolos mudina arī "nacionālo" 
kapitālu pielika lielākas pūles zinātniski tehniskā līme
ņa paaugstināšana. Tādējādi starptautiskie monopoli papla
šina zinātniski tehniskās revolūcijas attīstības iespējas 
kapitālisma apstākļos. Tomēr šo virsmonopolu pozitīvo ie
tekmi uz tehnikas progresa norisēm nevajadzētu absoluti
zēt. Lielākā daļa no līdzekļiem, ko zinātnes vajadzībām 
izdod kapitālistiskajās zemēs, nāk no valsts budžeta* Bet 
vislielākais guvums no pētījumu resultātupielietošanas 
tiek privātajām firmām, t.sk. arī starptautiskajiem mono
poliem. Zinātnisko pētījumu sfērā ļoti spilgti redzama 
v iena n о ka pitalisma pamat pretrunas iz роиsmem: pretruna 
starp zinātnes sabiedrisko raksturu Ur. tās efekta privāt
kapiālistisko piesavināšanos. 
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Starptautisko monopolu laboratorijā^ un institūtos 
galvenā uzmanība tiek veltīta tādu produkcijas veidu radī
šanai, kuru realizācija sola peļņu. Kapitālistiskās peļņas 
izvirzīšana par pētījumu galamērķi ir pretrunā ar zinātnes 
attīstības vajadzībām. Ir zināms, cik liela nozīme ir fun
damentālajiem pētījumiem — zinātnes teorētiskai bāzei. 
Starptautiskie monopoli turpretim īsteno tikai tos zināt
niskos darbus, kas nodrošina peļņu vistuvākajā laikā. Tie
sa, pu-dējā laikā virsmonopoli, vēloties nodrošināt ilgter
miņa stabilitāti peļņas iegūšanas nosacījumos, sāk pievēr
sties arī fundamentālajiem pētījumiem, tomēr valdošā ir šo 
pētījumu ierobežošanas tendence. 

Ārzemju monopolu darbība nebūt ne vienmēr stimulē teh
nikas progresu valstīs, kur darbojas filiāles. Cenšoties 
ilgāk saglabāt savu zinātniski tehnisko pārākumu, virsmono
poli koncentrē teorētiskos pētījumus bāzes kompānijas dzim
tenē, bet filiālēs galvenokārt veic praktiskos pētījumus 
produkcijas piemērošanā vietējam tirgum. Arī zinātniskiem 
pētījumiem atvēlētās summas filiālēm ir niecīgas, salīdzi
nājumā ar mātes kompānijas izdevumiem. Piemēram, ASV mono
poli 1970.g. no zinātniskiem pētījumiem domātiem līdzekļiem 

2i 

filiālēm atvēlēja 770 miljonus dolāru, jeb 8 % no kopsummas. 
Nereti ārzemju uzņēmumu uzpirkšanu nosaka virsmonopo-

lu vēlēšanās iegūt modernu tehnoloģiju. ASV koncerns "Min
nesota Mining & IVfenuf aoturing" nopirka vienu itāļu firmu 
tikai tādēļ, ka tā ražoja augstas kvalitātes filmaparatūru. 
Bieži pēo kāda ārzeraju uzņēmuma iegādes notieк tā pētniecī
bas dōrbu pārkārtošana to sašaurināšanas vai pārtraukšanas 
virzienā. 60.g, sākumā "General Electric*1 nopirka franču 
konoernu "Buli*1, kurš pārdeva tirgū ele ktronskaitļotā jus, 
konkurējot ar minēto amerikāņu monopolu* Lrīz pēo kontroles 
pārņemšanas bijušā franču monopola laboratorijas tika slēg
tas un pārceltas uz A S V . Sāda A S V virsmonopolu rīcība, pro
tams, nesamazina "tehnoloģisko distanci" starp Savienota
jām Valstīm un pārējo kapitālistisko pasauli, tā rada jau
nas kolīzijas un pretrunas. 

Finansu kapitāla kundzi bas internaci onalizācija pa-
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stiprina šķiru pretrunas e No viena3 puses, starptautisku 
monopolu īstenotā lielu uzņēmumu celtniecība paplašina un 
saliedē rūpnieciskā proletariāta rindas, paaugstina tā 
kvalifikācijas līmeni, bet dažos gadījumos arī darba algu. 
Tajā pašā laikā tieši uz strādniecības pleciem tiek novel
tas ražošanas internacionalizācijas sociālās izmaksas. Ne
reti kapitālieguldījumi ārzemēs nosaka darbavietu ekspor
tu uz zemēm, kur' zemākas darba sigas un vēsāks sociālais 
kiiraats. Piemēram, koncerns "H.Bosch" sašaurina fotoapa
rātu un kinokameru ražošanu Rietumvācijā,tajā pašā laikā 
paplašinot savus uzņēmumus Dienvidāzijas valstīs. "Šī Tā
lo Austrumu vadmotīvs ir darbaspēka'izmaksas... Par vienu 
stundu Taivānā jāmaksā 20, Malalzijā tikai 15 procenti no 
tās summas, kas būtu jāizdod par tādu pašu darbu Federatī
vajā Vācijā," rakstīja "Frankfurter Allgemeine". Bažu jaun
attīstības valstu valdības sniedz virsmonopoliem garanti
jas "pret darba strīdiem" vairākiem gadiem uz priekšu. Tā
dēļ uz šiem pasaules rajoniem tiek pārnestas darbietilpī
gas, operācijas, Šeit tiek dibinātas "filiāles. Turpretim 
valstīs, kur izvietoti virsmonopolu štābi, darbavietu skaits 
gan absolūti, gan relatīvi samazinās. Pēc ASV tarifu komi
sijas vērtējuma, starptautiskie monopoli laika"posmā no 
1966.g.- līdz 1970.g. izveidojuši ārvalstīs 603,1 tūkstoti 
jaunu darba vietu, kuras varēja saglabāt pašu valstī. An
gļu kenoerns "ICI" 1974.g. paziņoja, ka pēdējos desmit ga
dos nodarbināto skaits Lielbritānijā izvietotajos uzņēmu
mos ir samazinājies par 6 bet tā ārzemju filiālēs pieau-

27 
dzis par 20 £. liietumvācu koncerni "Volkswagenwerke" , 
HAEG-Telefunken n 1973.-1974.g* samazināja nodarbināto skai
tu par 32 tūkstošiem, bet ārzemju filiālēs personāls palie
linājās par 10,7 tūkstošiem. Sevišķi cītīgi ar darbavietu 
eksportu nodarbojas nVolkswagenv?erke" , Kurš no savām rūp-
nīoām Volfsburgā at'laida 2& tūkst, strādnieku, bettajā pa
šā laika posmā (1973.XII - 1975.IV) Kompānijas meitās "VW 
do Brasi!" un "VA de ft!exiko" pieņēma no jauna 9 tūkstošus 
strādnieku. Varētu iikties, ka «āda prakse ir izdevīga 
tām zesēra, kurās tie* atvērtas filiāles, pirkti vietējie 
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uzņēmumi. Bet tā ir tikai Šķietamība, jo ārzemju kapitāla 
pēo kādas firmas pārņemšanas savā kontrolē parasti uzsāk 
tās reorganizāciju: sašaurina nerentablos ražošanas iecir
kņus, ievieš vismodernāko tehnoloģiju» Tas viss stimulē 
kapitāla organiskās struktūras paaugstināšanos un darba
spēka pieprasījuma samazināšanos* Stāvokli vēl vairāk pa
sliktina starptautisko monopolu piekoptā inženiertehniskā 
personāla un augsti kvalificētā darbaspēka pārvilināšanas 
politika. Šī savdabīgā "smadzeņu laupīšana' ar augstākas 
darba algas palīdzību noplicina vietējos darba resursus, 
rada šķeltniecību strādniecības rindās, rosina oportūnismu 
proletariāta kustībā. Bet virsmonopolu filiālēs ir ne ti
kai augstāka darba alga, bet arī augstāks darba.ražīgums, 
kas atļauj tiem piesavināties lielu papildu virsvērtības 
masu. 

Ar ārzemju filiāļu palīdzību monopoli oenSas samazi
nāt zaudējumus streiku gadījumos, mēģina izraisīt mākslīgu 
konkurenci starp strādniekiem. Tie praktizē lokautus,•ne
ievēro nacionālo darba likumdošanu, ignorē vietējās arod
biedrības, nereti- organizē savas iekšējas, noslēgtas arod
biedrības. Tā rīkojās "jS.I.du Pont de Nemours" un "aJonsan-
to n liUksemburgā, tl^aller-Wipperfllrtht, - Aurtfijā, "Kodak 4, 
"Gillete", "Nestie", - Anglija. 2 9 

Tas, ka starptautiskie monopoli lauz pastāvošo attie
cību sistēmu starp uzņēmējiem un erodbiedrībām, īstena fi
liālēs vienādus vadības principus, nosaka kapitālistiskas 
ekspluatācijas metožu universallzāoiju. Virsmonopolu dar
bība sekmē proletariāta dzīves un darba apstākļu interna
cionalizāciju - darba starptautisko sabiedriskošanu. Starp
tautisko monopolu "ieguldijima* īpatnība darbe sebiedris-
košanā ir tā, ka tie izmaina nodarbinātā stāvokli, tradī
cijas, ierašas, neatraujot to no Piesēdētas* vietas. Ja 
agrāk strādnieku atlaišana no darba saistījās ar ražošanas 
absolūtu sašaurināšanos monopola ietvaros, tad virsaonopā
liem šāda sakarība ne vienmēr ir raksturīga. Kfi. liecina v 

jau minētie fakti, tie ražošanas un nodarbināto skaita sa-^ 
mazināSanu vienā zemē var kompensēt ar to palielināšajou 



oitā valsti. Tas neapšaubāmi pastiprina 'proletariāta stāv. 
ļa nestabilitāti, apdraud sociālekonomiskos Iekarojumus, p: 
dara neefektīvas tradicionālās cīņas metodes. 

tādos apstākļos par ļoti aktuālu ir kļuvis strādnieku 
kustības in^ernacio-nālās 'vienotības jautājums. Intensīvi 
tiek meklēti jauni, iedarbīgi cīņas līdzekļi pret virsmono-
polu uzkundzēšanos. 'Āas ir sasniegts? Pēdējos gados regulā
ri notiek dažādu valstu arodbiedrību konsultācijas, sarīko
ti solidaritātes^streiki, tiek sniegts materiāls atbalsts, 
ir izstrādātas rekomendācijas sarunu vešanai starp virs-
•monopoliem un visu filiāļu arodbiedrību pārstāvjiem, nodi
binās kontakti starp strādnieku priekšpulkiem un nacionālo 
atbrīvošanās kustību. Arvien aktīvāk darbojas starptautis
kās metālistu (li milj. biedru), ķīmiķu (3 milj. biedru), 
pārtikas rūpniecības, tirdzniecības un kantoru darbinieku 
arodbiedrību federācijas.^ 0 

Arvien lielāku uzmanību finansu kapitāla kundzības in 
ternaeionalizācijas problēmām sāk pievērst komunistiskās 
un strādnieku partijas. Briselē 1974.g. sākumā notika Rie
tumeiropas komunistisko partiju konference, kurā apsprieda 
ļanti^onopolistiskas cīņas jautājumus. Franču komunisti ie-
1 saka ne tikai atbalstīt arodbiedrību kustību, bet arī pa-1 

•nākt, lai dažādās valstīs viena monopola uzņēmuma komunis
ti saskaņotu rīcību ar savu partiju centrālajām komitejām, 
sadarbotos ar vie&ra kreisajām partijām un citādi koordinē
tu pretclņu. 

utarotaut isko monopolu individuālās privātīpašniecis-
kāe intereses ir pretrunā ne tikai ar proletariāta intere
sēm, bet arī ar tām, kuras kā nacionālās buržuāzijas inte
reses izpaužas kapitālistiskus valsts ekonomiskajā politi
ku. Šis konflikts ir visai savdabīgs, j a ņemam vērā to fak-
t.u, ka buržuāziskā valsts atbalstīja un arī tagad atbalsta 

p | k ā v u s " virsmcnouolus, sniedzot tiem dažādus atvieglināju
mus kreditēšanā, nodokļu maksājumos, ī sten о j ot tiem labvē
līgu ārējo ekonomisko politiku, bet, kā parādīja prakse, 
nereti s:arp virsraonopoliem un buržuāziskajām valdībām iz
veidojas visai saspīlētas attiecības, sievišķi l i e l a s r i i -
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pes valdošajām aprindām sagādā starptautisko monopolu veik
tās valūtas spekulācijas, enerģētisko izejvielu cenu uz-
skrūvēšsna, kapitāla eksports, kas ievērojami apgrūtina 
valsts budžeta, nodokļu, kredīta un cenu politikas reali
zāciju. Tādēļ daudzu valstu valdības sāk īstenot dažādus 
disciplinārus pasākumus pret "saviem" virsmonopoliem, lai 
piespiestu tos respektēt un ievērot ekonomiskās politikas 
nostādnes. ASV kongresam tika iesniegts 3:t "ka - Hartkes li
kumprojekts, kurš paredz paaugstināt nodokļus starptautis
kajiem monopoliem, kontroli par to kapitāla un tehnoloģi
jas eksportu utt. 

Pastiprinās arī pretrunu virkne: starptautiskie mono
poli vienā polā un "nacionālie kapitāliem!* otrā polā- Kā 
liecina jau minētie dati, daudzās zemēs %virsmonopolu pozī
cijas ir tik spēcīgas, ka tie apdraud un ierobežo šo val-
stu suverenitāti , traucē ekonomiskās politikas īstenоsanu. 
кт savu kapitālieguldījumu un finansu politiku starptau

tiskie monopoli nolemj neveiksmei daudzus konjunktūrpoli

tikās pasākumus. Tie bieži vien atsakās būvēt uzņēmumus 
ar pilnu ražošanas ciklu, kas nosaka vietējo uzņēmumu teh
noloģisko atkarību no mātes kompānijas un aiarobežu "mā
su" kompānijām. Ar šo rīcību virsmonopoli nereti izjauc 
proporcijas starp vadošajām un palīgnozarēm, padziļina re
ģionālās disproporcijas. Starptautiskos monopolus maz in
teresē tās vai citas valsts struktūrpolitikas liktenis. 

Sādos nosacījumos vēl biezāk psrādās traucējumi ka
pitālistiskajā saimniekošanas mehānismā: pastiprinās in
flācijas process, valūtas un finansu grūtības, padziļinās 
ekoloģiskā un enerģētiskā krīze, vērojams vēl neredzēts 
sociālo kontrastu saasinājums, 

iiedrīkstam ignorēt problēmas politiskos aspektus* Va
renās starptautiskā finansu kapitāla grupas pastāvīgi ie
jaucas daudzu "brīvās pasaules'1 valstu iekšējās lietās, 
izdara atklātu spiedienu uz valdībām. Finansu kapitāls or
ganizē plašu diplomātisko darbību, autonomus izlūkošanas 
un pretizlūkošanai"- či^rlvr5tus, nosūta s^vus aģentus darbs, 
valsti Le stnuēs u: [>,.,'• p- о "L i t i•: l- partiju vc.g.':).., Uz starp-
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tsutiskā finansu kapitāla sirdsapziņas ir daudzi dramati-
ki un. asiņaini notikumi: valsts apvērsumi, noslēpumainas 
aviācijas katastrofas un politiskas slepkavības. Atcerēsi
mies dažus no tiem. Kad . 1 9 5 1 «g* Irānā starptautiskajiem 
naftas koncerniem draudēja nacionalizācija, tie insoenēja 
progresīvās iviOsaddika valdības gāšanu un tādējādi sagla
bāja savas pozīcijas. Kad 1 9 5 4 . g . Gvatemalā agrāras refor
mas gaitā gribēja atsavināt "United Fruit C6n (tagad 'tas 
saucas- "United Brands Со. 1 1

) plantācijas, šis koncarns or
ganizēja kontrrevolucionāru armiju. Tā gāza legālo valdī
bu un nodibināja diktatūru, kas bez ierunām izpildīja kon
cerna vēlmes. ASV koncerni "Kanna olining Corp." un 4

Beth

lehem Steel" sarīkoja puču pret Brazīlijas valdību 1 9 6 4.g. 
kura, sāka nacionalizēt šo monopolu dzelzsrūdas un 
mangāna rūdas atradnes un īstenot visai progresīvu 
ekonomisko politiku. ,fHonna Mining Согр в

, ! pārstāvji saņē
ma vairākus pooteņus pučistu valdībā, utarp fašistiskā ap
vērsuma rīkotajiem .Čīlē 1 9 7 3 . g . bija arī starptautiskie 
monopoli uITT 1 1, "Jtennecot11 , "Anaconda^, "Doe Chemical11 • 

To, ka starptautisko monopolu loma ir bīstama un iz
aicinoša, sāk saprast daudzi buržuāziskie ekonomisti un , 
politiķi. Pēdējos gados daudzās valstīs un starptautiskās 
organizācijās ir izstrādāti ne mazums priekšlikumu, kā ie
grožot virsmoncpolus. Projektu diapazons ir ļoti plašs: 
sākot no pieticīgiem priekšlikumiem par ārzemju kompāniju 
pieļaujamo līdzdalības pakāpi vietējos uzņēmumos līdz vis
pasaules kontroles orgāna izveidošanai. Priekšlikumu ne—, 
trūkst, bet neviens no tiem vēl nav sākts īstenot. 

No visa teiktā izriet secinājums: razotājspēku inter
nacionalizācija, kapitāla starptautiskā koncentrācija, ra
žošanas prooeea ssbiedriskošanās pasaules kapitālistiskās 
saimniecības i4tvaros, no vienas puses, kapitālistiskās 
piesavināšanās jaunās formas pasaules arēnā - no otras pu
ses, nosaka kapitālisma pametpretruniaS tālāku padziļinā
šanos visas kapitālisma pasaules mērog:., pastiprina attīs
tības nevienmērību, sekmē kolīzija^ starp-trim iraperiāiis-
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ciskas sāncensības oentriem, piešķir jaunu speķu viepesau-
lēs antagonismam starp proletariātu un buržuāziju. 
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M. BURTttIECĒ, 
Р. Stučkas LVU Politiakāe ekonomijafl 
katedras pasniedzējs; 

A.KLAUSS, 
P.Stučkas LVTJ Politiskas ekonomijļae 
katedras docents 

BURŽUĀZISKAS VALSIS EKONOMISKA POLITIKA 

Valsts monopolistiskais kapitālisms kā ražošanas at
tiecību sistēma ietver sevi attieoībes starp kapitālu, dar
bu un imperiālistisko valsti, bajā sistēmā svarīgu vietu 
ieņem ekonomiskā politika — saimniecisku, administratīva 
un likumdošanas pasākumu kopums, ko īsteno buržuāziska 
valsts, lai ietekmētu sabiedriskā kapitāla atražošana sev 
vēlamā virzienā. 

Valsts - sarežģīts sociāla parādība. Tās būtība, uz
devumi, funkcijas gūst savu organizatoriski politisko' iz
teiksmi valsts mehānismā, kas ietver sevī likumdošanas un 
izpildvaras orgānus. Buržuāzisko valstu ekonomisko funkci
ju paplaŠināSenās noteioa savrupas orgānu grupas izveido
šanos valsts mehānismā, kurus vienoja kopīgi darbības uz
devumi, atrodoties noteiktās sunordināoijas attieoībās. 
§o orgānu grupu, kurā ietilpst valdība, tai pakļautas mi
nistrijas, daž&di jaukti valsts monopolistiskie orgāni 
(.kredīta korporācijas, valsts un privātam kapitālam piede
rošas akciju sabiedrības), mēs saucam par valsts ekonomis
kās politikas aparātu vai, īsāk izsakoties, par ekonomis
ko aparātu. 

Valstu un valdību galvas, to kabineti izstrādā ekono
miskās politikas vadlīnijas, īsteno ekonomiskā aparāta vis
pārējo vadību. Noteikta ietekme uz ekonomisko aparātu ir 
parlamentam kā augstākajam likumdošanas varas orgānam. Ar 
ekonomiskās politikas praktisko īstenošanu nodarbojas mi
nistrijas, it sevišķi saimniecības un finansu ministrijas, 

No teiktā izriet, ka ekonomiskās politikas subjekts 
ir buržuāziskā valsts, respektīvi, tās ekonomiskais apa
rat s, bet objekts - kapitālistiskās atražošanai prooe.-s 
(sķgt. shēmu 52.Ipp.). 
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BURŽUĀZISKAS VALSTS EKONOMISKA POLITIKA ( B P j 

ĪSP 

subjekts; B U R Ž U Ā Z I S K Ā VALSTS (ekonomiskās politikas 
aparat*) 

I EP formulēšana (teorijas, rekomendāoijas, 
doktrīnas, programmas, plāni] likumi) 

I I B P īstenošana (ekonomikas regulēšana) 

ЖР pamatvirzieni  konjunkturpolitika 
 struktūrpolitika 
 sociālā politika 
 ārējā ekonomiskā 

politika 

X P instrumenti  valsts komerciālā 
darbība 

 valsts investīcijas 
 kapitāla uzkrišanas 

un pamatkapitāla 
i amortizāoijas regu

lēšana 
 subsīdijas 
 nodokļu un kredīta 

politika 
- oenas 
- ekonomiskā aparāta ad

ministratīvā un likum-
^ došanas darbība 

iP objekts: S A B I E D H I S K Ā K A P I T Ā L A A T H A Ž O Š A K A S PHOCKSS 

Jebkuram politiskam pasākumam, ko īsteno valsts, ir 
dziļi šķirisks raksturs. V.I.Ļeņins ir noradījis, ka poli
tikas si'čri ir visu šķiru un slānu attiecības pret valsti 
un valdību, f i s u Šķiru savstarpējo attiecību sfēra.^ citur 
vi^a akcentēt ka "politika tās ir proletariāts et t iecī-
b b S # K u r š oīnās par atorīvoŠanos ; pr et vispasaules burzuāzi-
ju" / V.l'.Ļoņins, raksturojot ekoriciriiku un г г "i i. L i к • j ke sa--
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oiedrisko attiecību divas afēras, parādīja to ciešo un pa-
tāvīgo savstarpējo sakarību un mijiedarbību: 

1) ekonomikas un politikas vienību; 
2) Šai vienībā ekonomika ir primāra, bet politika se

kundāra; 
3) politika aktīvi iedarbojas uz ekonomiku. 

Politikas būtība, mērķi, tās īstenošanas metodes un 
ceļi ir atkarīgi no tiem objektīvajiem apstākļiem, kādi pa
stāv roteiktas sabiedriskas formācijas seimnieoībā* Politi
kas kā sabiedriskas darbības mērķis ir izmantot šos objek
tīvos apstākļus valdošās šķiras interešu aizsargāšanā, no
stiprināšanā, valsts varas iegūšanā un saglabāšanā. Sabied
risko attiecību divu pušu nesaraujamā vienība izpaužas ne 
tikai politisko attiecību atkarībā no ekonomiskajiem ap
stākļiem. Cita 6o sakarību iezīme ir politikas atgriezenis
kā aktīvā ietekme uz saimnieciskajiem procesiem, pamatojo
ties uz zināmu politikas neatkarību attiecībā pret ekonomi
ku* 

Ekonomiskā aparāta īstenotās politikas dziļākā jēga 
ir iedarbība uz kapitālistiskās atražošanas procesu finan
su kapitāla interesēs, finansu oligarhijas interesēs. Tas 
tomēr netraucē ekonomiskam aparātam būt pa; kapitālistu 
Šķiras kopinterešu paudēju un ierooi, stiprinot privātīpa
šuma, biznesa un ekspluatācijas sistēmas balstus. Valsts 
ekonomiskais aparāts nepārtraukti izjūt gan buržuāzijas da
žādo frakciju interešu spiedienu, gan arī to šķiru, slāņu 
un sociālo grupu ietekmi, kas ir opozīcijā varas iestādēm. 
Uz ekonomisko politiku spēcīgu iespaidu atstāj finansu 
grupu specifiskās intereses/ attiecīgo grupu pozīcijas kon
kurences cī^ā par ietekmes sfērām eкопomikā un valsts apa

rātā, с19ā par valats pasūtijumiem, eubsīdijām un kredītiem. 
Valsts un t ās e konomis kais aparat s šad os apstākļos ti

kai tad var izpildīt savus pienākumus pret valaošo Šķiru, 
ja spēj zināmā mērā neitralizēt antagonisko spēku un kon
kurējošo grupu intereses, Seit slēpjas vnists mehānisma re
latīvās neat kar Tb;;,s ob j e *ct ī vais pamat s, kas iz paužas tā e ko-» 
ncmisko funkciju izvflrsuiCH. Tādrļ nebūtu pareizi apgalvot, 
ka vii df^āci'iVo l'::w,rum ^rupu tuvākas, specifiskās intereses 
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un valsts darbības rr.erķi ir viens un tas pats. Protams, 
tin sasrit ;?autājumos, kas saistās ir kapitālistiskā ra
žošanas veida saglabāšanu. Bet ekonomiska aparāta pasāku
mi nereti vēršas pret atsevišķu monopolu v:-,i pat monopolu 
grupu interesēm. ria bās ir sevišķa pretrunā ar buržuāzi
jas stratēģiskajām interesēm, кар it ālist i ь кā s ekspluatā
cijas sistēmas nodrošināšanas interesēm. 

Būdams kolektīvs L:apitaiisJ

. s, buržuāziskā valsts līdz 
ЕГпГ.^зг rcocjžai ;:pēj pacelties pāri atsevišķu monopolu in
teresēm, spēj savi d arbīfeā paust monopolistiskās buržuāzi
jas kopint^reses. ekonomiskā politika reflektē tautsaim
niecības funkcionēšanas apstākļus v:Osts monopolistiskā 
t:$ p ii āl i sm a ietvaros:- sasniegto r a z о § ar a s s ab i e dr i s к о 5 a
nas līmeni, kapitālistiskā īpašuma centralizāciju un at
sevišķo atražošanas procesa dalībnieku autonomijas iero
bežošanu kolektīvā kapitālista - valate labā. 

Valsta ekonomiskā politika ir subjckta (ekonomiska 
aparāta) apzināta iedarbība uz objektu (atražošanas proce
su). Tas ir sarežģīts, daudzšķautņains un pretrunīgs pro-
cecsjkuru nosacīti var sadalīt divos posmos: ekonomiskās 
politiķus for^ulēšenā un tās praktiskajā īstenošanā 
(ekonomikas regulēšanā). 

Ar ekonomisku politikas mērķu un uzdevumu formulēša
nu, kon r i r etu plānu un programmu sastādīšanu nodarbojas eko
nomiskais aparāts, plaši izmantojot buržuāziskas ekonomikas 
zinātnes pakalpojumus. Žeit jāatzīrifi, ka buržuāziskā ekono
miskā teorija ieņem tik nozīrā^u vietu mūsdienu kapitālis
ma, ka tās izmantošanas pakāpe ekonomiskās politikas ideo
loģiskajam un praktiskajam vajadzībām var kalpot par sav
dabīgu mērauklu valsts monopolistiskā kapitālisma "briedu
ma** noteikšanā. 

3uržuāziskās ekonomikas zinātnes iespaida ir notiku
šas visai nopietnas izmainās ekonomiskajā politikā (mēro
gos, metodes, jaunu stratēģisku un taktisku uzčevurnu iz
virzi sarā). savukārt konkrētu e konomirk^s politikas prob
lēmu risināšanas* nepieciešamība i ja.su kusi spocīgas pārmt.i-
ņa* visā:-' ekonomikas zinātne? omās , та jā t • :: i t а arī tas 

http://ja.su
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teorētiskajos pamatos (pārorientāoija no neollberālisma U£ 
neokeinsiāniemu), pētījumu saturā un metodēs, organizato
riskajā struktūrā. Veidojas jauns novirziens ekonomiskajā 
domā - ekenomiskās politikas teorija. Tā mēģina atrast 
valsts mehān/isma ekonomiskās darbības vispārīgās likumsa
karības, analizējot un salīdzinot dažādu zemju praksi, lai 
spētu atrast ekonomiskās politikas optimālos variantus ,Sko— 
nomisko doktrīnu izstrādāeanā piedalās universitātes, dau
dzi specializēti institūti un privātas zinātniski pētnie
ciskas firmas.* Starp valsts ekonomisko aparātu un zināt
niski pētnieciskiem oentriem ir izveidota plaša un visai 
labi noregulēta kontraktu sistēma. 

Ar ekonomiskā aparāta zinātnisko konsultāoiju nodarbo
jas arī specializēti oficiāli orgāni, kuri pēta aktuālākās 
saimnieciskās problēmas, izstrādā ekonomiskās politikas kon
cepcijas. ASV šādas padomdevēja funkcijas veic Prezidenta 
ekonomisko konsultantu padome, Lielbritānijā - Politikas 
formulēšanas centrālaļs štābs (Central Policv Review i^taffj, 
VFI? - Skonomisko -ekspertu padome, Francijā - Plānošanas ģe
nerālais komisariāta. 

1 Visai nozīmīga loma'ekonomiskās polit?Kas mērgu un 
konkrēto uzdevumu izvirzīšanā ir privātuzņēmēju savienību 
un asociāciju oentrālajiem orgāniem. Tā, piem., Japānu 
ekonomikas organizāciju federāoija (keidanren) izveidoju
si 3 0 pastāvīgas komitejas, t.sk. ekonomisko pētījumu, in
dustriālās politikas, nodokļu politikas komitejas. АЪЧ/ eko
nomiskās attīstības komiteja, kuras sastāvā ietilpst 200 
vadošie privātuzņēmēji un dažādu zinātņu pārstāvji, par sa
vu galveno pastāvēšanas uzdevumu uzskata rekomendāciju iz-
strādāSanu valsts ekonomiskajam aparātam un oiznesmenlem 
gan ekonomiskās, gan ārpolitikas jomās. Nevar nepieminēt 
tobiju darbību. Sie rūpniecības un banku monopolu aģenti, 
kas kongreза kuluāros st ipri ietekmē kongresme^u nosiāju 

Doktrīna (lat, doctrina)  mācība, zinātniska, ekonor 
miska teorija, vadošs teorētisks vai oclitisks principa, 
normatīva formula. 



likumu pieņemšanas gadījumos, gust sekmes 90 no 100 6.. 
jumiem.*^ 

Sava, visai nozīmīgo vieta ekonomiskās politikas stra-
tēgijas un taktikas noteikšanā ir tiem orgāniem un iestā
dāt, kas veido sakaru kanālus starp valsts ekonomisko apa
rātu un uzņēmējiem. Pie tādām pieder Ekonomiskā un sooiā-
lā padome - Francijā, Ekonomiskās attīstības nacionālā pa
dome - .Anglijā, Ekonomikas un darba nacionālā komiteja -
Itālijā, Ekonomiskas plānošanas padome - Zviedrijā. VFH 
valdības pasākumus, it sevišķi darba algas un nodarbinātī
bas jautājumos, apspriež kopīgās sanāksmēs uzņēmēju orga
nizāciju, valsts aparāta un arodbiedrību pārstāvji* 3o pa
sākumu VFR dēvē par "koncertakciju" (konzertierte <Aktion). 

Minēto orgānu kompetencē atrodas ieteikumu sagatavo
šana daudzos jautājumos, sākot ar ekonomiskās attīstības 
plānu un programmu projektu sastādīšanu un beidzot ar to 
konkrēto jautājumu risināšanas saskan ošanu, kas rodas 
valsts mehānisma un biznesa praktiskajā darbībā. Centrā
lajiem konsultatīvajiem orgāniem palīdz komitejas, kas iz
veidotas pie ministrijām un resoriem. 

"Visbeidzot, jāmin vēl viena "interešu spiediena" gru
pa - politiskās partijas un arodbiedrības. Daudzām no tām 
ir specializēti or^"ni un pat speoializēti. ekonomikas pēt
niecības Institūti, kuri izstrādā Šo organizāciju koncep
cijas un rekomendāoijas ekonomiskās politikas jomā, vērtē 
valdības īstenotos pasākumus. 

Tātad ekonomiskās politikas formulēšanas posmā uz 
ekonomisko aparātu plūst plaša informāoijas un ieteikumu 
straume no ļoti sazarotā zinātniskās un praktiskās konsul
tācijas tīkla, tā lēmumus mēģina ietekmēt dažādas "intere
šu spiediena" "grupas. 

Izstrādājot politikas konkrētos uzdevumus un mērķus, 
ekonomiskais aparāts pielieto dažādas metodes. Vēsturiski 
visvecākā ir empīriskā metode, pie kuras ekonomiskais apa
rāts sev nekādus tālejošus mērķus neizvirzīja, bet īsteno
ja attiecīgus pasākumus, ņemot vērā situāciju dotajā mo
mentā. Pēdējā laikā iecienītāka" metode, kuru izmanto visās 
attīstītajās kapitālistiskajās valstīs, ir ekonomiskā preg-



ramniešana. 
Ekonomiskā programmēšana atšķiras no empīriskās meto

des, pirmkārt, ar to, ka ekonomiskās politikas saturu no
saka, vadoties no tautsaimnieoībes attīstioas prognozes il
gākam laika posmam, bet nevis no tekošajiem ekonomiskajiem 
rādītājiem, jotrkārt, tiek formulēti kvantitatīvi ekonomis
ki rādītāji;turpmākajam periodam. Ekonomiskā programmēšana 
ietver sevī trīs pamatmomentus: 

1) ekonomiskās prognozes Sastādīšanu» 
2) ekonomiskās programmas sastādīšanu; 
3) ekonomiskās politikas instrumentu Izvēli* 

Programmēšanas izejas punkts ir prognozēšana - mēģinā
jums paredzēt varbūtējo tautsaimniecības attīstītas gaitu. 
Prognozes sniedz ieskatu par to, oik liela ir varbutība f 

ka perspektīvā (pēo 5, 10 vai 25 gadiem) tiks sasniegts tas 
vai cits ražošanas apjoma vai arī ka izveidosies noteikta 
ekonomiska situācija dotajos apstākļos. Lai labāk varētu 
formulēt ekonomiskās politikas saturu, tiek sastādītas 
daudzvariantu prognozes. 

Prognozes balstās vai nu uz Iepriekšējo gadu attīstī
bas tendenču studijām, vai arī uz dažu ekonomistu visai 
subjektīviem perspektīvo rādītāju vērtējumiem. Prognozēša
nā izmanto gan firmu aptauju par nākotnes iecerēm, gan 
saimniecisko iestāžu, zinātniski pētniecisko centru datus 
un slēdzienus, gan dinamisko rindu ekstrapolāciju, gan arī 
ekonomiskos modeļus. 

Atšķirībā no prognozes, ekonomiska programma nav ti
kai tautsaimniecības attīstības tendenču hipotēze vien, 
bet tajā formulēti ekonomiskas politikas mērķi, kuri iz
teikti konkrētos savstarpēji saskaņotos kvantitatīvos rā
dītājos par saimniecisko attīstību plānojamā periodā, kas 
izstrādāti, pamatojoties uz prognozi. 

Visplašāko pie liet oj umu e konomisisā programmēšana ir 
guvusi Franciju, kur laika posmā 1947.-1975.g. īstenotas 
sešas programmas-plāni« Pašlaik tur uotiek pāreja r.c pie*j~ 
g^du plāniem цк ilglaicīgām programmām* Tās ir plānu pro

jekti, kas tiek sastādīti, lai noteiktu ekonomiskās poli

tikas nāKotnes aprises, 



SalidzinoSi aug3tu programmēšanas līmeni ir sasniegu-
Jas Itālija, Holande, Norvēģija, Japāna. Sekojot Francijas 
paraugam, ari šīs zemes ir sākušas ilglaicīgās programmē
šanas eksperimentus. Holande ilglaicīgais plāna projekts 
aptver laika posmu līdz 2000. gadam, Austrijā, Zviedrijā 
Un Japānā - līdz 1980.g #, Uorvēgijā - līdz 1990.g. 

ASV ekonomiskā programmēšana etroda6 vēl aizsākuma 
posmā. Ekonomiskajā politikā joprojām valdošā ir empīriskā 
metode, kas papildināta ar Izvērstu prognozēšanu. Tikai 
sešdesmito gadu nogalē sāka praktizēt ASV federālā budžeta 
izdevumu daļas programmēšanu, kuras mērķis ir Sasaistīt 
vienotā procesā budžeta sastādīšanu, ekonomisko analīzi un 
pojitikar» plānošanu. Žāda prakse ASV oficiālajos dokumen
tos un zinātniskajā literatūrā tiek seīsināti dēvēte par 
r*^- v^Planing, Procŗramralng, Budgeting System). Pēdējos ga-

ASV uzaākta "naoionālo mērķu programmas" īstenošana. 
"ļ!ro/'rammā par Savienoto Valstu nacionāliem mērķiem ir 

paai^n^nāti?: aizsa7'dzības spēju nostiprināšana, zinātnis
ki xehnibk>iB attīstības sekmēšana, kvalificēta darbaspēka 
sagatavošana, rūpes par apkārtējās vides aizsardzību, iz
glītības sistēmas pilnveidošana, veselības aizsardzības 
attīstība. Nacionālo mērķu programma, kura aicināta būt 
par ASV ilglaicīgās sociālekonomiskās attīstības koncep
ciju, ar laiku var kļūt par ekonomiskās programmēšanas pa
matu. 

70.gadu sākumā PPB sistēmu sāka realizēt arī Anglijā. 
Ekonomisko programmu saturs tajā vai oitā valstī var 

būt ļoti atšķirīgs. Valdošas aprindas par svarīgāko izvir
za vai nu nacionālā bruto produkta pieauguma tempu stabi
litāti, vai cīņu pret inflāciju, vai arī struktūras pār
veidojumus, reģionālo attīstību,, 

Francijā piecgadu plāni paredzēja pla^.u tautsaimnie
cības struktūras r*cionalizāciju* Itālijā īstenoja kom
pleksas rūpntcoības bāzes izveidošanas programmu, Beļģi
jā - metalurģiskās un akmeņogļu rūpniecības mcoernizāci-
jas plānu. 

Jāntsi_Jē, ku pēdējos g^dos vērojamas izmaiņas ekono-
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misko program: un līdz er to arī ekonomiskās politiķes 
galvenā mērķa traktējuma. Ja sgrāk svarīgākais politikas 
uzdevums pēo buržuāzisko ekonomistu domār:. bija augsti un 
stabili ražošanas attīstības tempis tad tagad koncepcija, 
kura aicina visas pulēs veltīt пасхспаЛз, bruto produkta 
palielināšanai, tiek uzskatīta par maldīgu un vienpusīgu. 
&ī koncepcija pēc uaudzu buržuāzisko teerētiķu ieskata ig
norējot sociālās attīstības faktorus, biosferas stāvokli. 
Tagad vislielākā uzmanība esot jāpievērš "dzīves kvalitā
tes" paaugstināšanai. 

ekonomiskās politikas formulēšanas posms aaudz^s val
stīs noslēdzas ar programmu un plānu apstiprināšanu likum
došanas orgāno3, kur tiem nereti tiek piešķirta likumu 
forma. 

Valsts ekonomiskās politikas saturu veido visdažādā
kie pasākumi, kuri skar visas ekonomiskās dzīves norises. 
Tomēr tos sagrupējot, iespējams konstatēt šādus politikas 
pamatvirzienus: konjunktārpolitika, struKT(ārpolitika, so
ciālā politika, ārējā ekonomiskā politika. 

Ar konjunktūrpolitikas palīdzību ekonomiskais aparāts 
cenšas operatīvi ietekmēt saimnieciskās dzīves dažādos fak
torus: cenu dinamiku, nodarbinātību, sabiedriskā kopproduk
ta atražošanu. 

Konjunktūrpolitikas teorētiskā pamatojuma mēģinājumi 
atrodami buržuāziskajā politiskajā ekonomijā jau-XX gadsim
ta pirmajā trešdaļā. Tā saucamā konjunktūras novirziena pa
matlicēji V. Zombarts un G. Kaselss, Šī virziena piekrita-' 
j i A.Aftaļjons, A.Bernss, H. %Houtrij s v A.Pigū, V.Ee pke cen
tās aizvietot oikla un krīžu analīzi ar konjunktūras teo
riju. Viņi uzskatīja, ka ekonomikas attīstību nosaka novir
zes no līdzsvara stāvokļa, pieaugošu un krītošu viļ^u mai
ņa, šīs teorijas skatījuma krīzes tiek uzlūkotus kā lejup
slīdes tendencei fāze, no kuras v^rot izvairīties, iestrā
dā j ot nepiecieŠamās iedarbības paņēmienus un metodes kon— 
junktūras regulēšanai. Konjunktūras teorijas iespaids ir 
jūtams arī mūsdienu ekonomiskās politikas koncepcijās. 

Pirms otrā pasaules kara konjunktūrpolitikas uzdevumos 
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Ietilpa pilnīgas nodarbinātības, naudas apgrozības stabi
litātes un maksājumu bilances līdzsvara nodrošināšana. Tās 
evolūoija-50.-70. gados raksturojas ar to, ka konjunktūr-
pc.itika aptver ne tikai krīzes fāzi, bet arī depresiju, • 
rosību un uzplaukumu. Klasiskā veidā ar konjunktūrpoliti
kas palīdzību valste ekonomiskais aparāts cenšas īstenot 
principu "stop - go" (stāt - ej), t.i., mēģina bremzēt 
saimniecisko attīstību uzplaukuma fāzē un rosināt ekonomi
ku krīzes fāzē. Praksē izrādījās, ka komandu "stāt* ir 
vieglāk realizēt nekā pamudināt saimniecību sekot rīkoju
mam "ej", kad notiek lejupslīde. Konjunktūrpolitika, kas 
slāpēja kapitālieguldīšanas aktivitāti uzplaukuma fāzē, 
nestimulēja privātmonopolistisko sektoru īstenot ilgter
miņa investīcijas. Tā kļuva par traucēkli tautsaimniecī
bas struktūras pārveidojumiem kā Anglijā, tā arī ASV.^ 

Struktūrpolitika ir ekonomiskā aparāta veiktie pasā
kumi tautsaimniecības nozaru un reģionālās struktūras iz
mainu regulēšanā. Tās uzdevumos ietilpst veoo rūpniecības 
nozaru rekonstrukcija, jauno nozaru attīstības stimulēša
na, infrastruktūras modernizācija, reģionālie pārkārtoju
mi, ražošanas koncentrācijas un centralizācijas veicinā
šana. 

V?R struktūrpolitikas svarīgākais mērķis ir sekmēt 
aviācijas un kosmiskās rūpniecības, atomrūpniecības un 
elektronisko skaitļotāju ražošanas attīstību, rekonstruēt 
akmeņogļu ieguves uzņēmumus un kuģu būvi, likvidēt atpa
licību daudzos infrastruktūras sektoros (it sevišķi izglī
tības un zinātnes jomā, apkārtējās vides aizsardzībā). 

7 

Līdzīgi uzdevumi struktūrpolitikai ir ari Zviedrijā. 
Francijā VI plāns (1971.-1975.g-) paredzēja palielināt 
valsts industriālo potenciālu un konkurences spēju. 3ajā 
nolūkā tika rosināti tehniskie jaunievedumi, eksportnoza-
ru īpatsvara palielināšanas, tika atbalstīta un sekmēta 
koncentrācijas procesa paātrināšanās, izveidojot skaitā 
nedaudzus rūpnieoības kompleksus ar starptautisku vērienī
gumu, organizējot specializētu sīka un vidēja' lieluma uz-
nčnumu tīklu, kas sadarbojas ar minētajiem kompleksiem, 
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kā arī tika īstenota rūpniecības struktūras racionalizāci
ja, dodot priekšroku tādām nozarēm kā melnā metalurģija, 
ķīmiskā, elektrotehniskā, elektroniskā un tekstilrūpniecī
ba» * ļ 

Arī Anglijā struktūrpolitikas prioritāšu skaitā bija 
apstrādājošās rūpniecības nozares (melnā metalurģija, tek
stilrūpniecība, Icugu būve, transporta mašīnbūves nozares, 
darbagaldu būve). 

Japānā struktūrpolitika iezīmējas ar piejūras rajonu 
reģionālas attīstības projektu īstenošanu. Jūrai atktroto 
piekrastes šelfa teritoriju izmantoja jaunu rūpniecības 
centru izveidošanai, Japānu monopoliem pavērās plašas ie
spējas izmantot lētās jūras komunikācijas lielgabarīta 
Ierāvu, izejvielu un kurināmā transportēšanai tieei no pie
stātnēm uz oehiem* Tas ļiiva Japānai, kurai nav savas izej
vielu bāzes, apsteigt ar derīgiem izrakteņiem bagātos kon
kurentus melnās metalurģijas un naftas ķīmijas attīstība. 

Itālijā, tāpat kĶ Japānā, struktūrpolitikā dominē re
ģionālie aspekti - cīņa par aienvidrajonu industrializāci
ju. Par tās bāzi kļiura ar valsts tiešu līdzdalību r M ī t ā 
Infrastruktura* ' 

Japānas un Itālijas piemēri sekmēja reģionālās struk
tūrpolitikas izvērsumu Francijā. Arī šeit sākusies smagās 
industrijas pārdislocēšana uz agrārajiem un piejūras apga
baliem, orientējoties uz aizjūras izejvielu avotiem. Lieli 
rūpniecības kompleksi veidojas Marseļas un Dinkerkas rajonā. 

ASV pēdējos gados liela uzmanība tiek pievērsta nacio
nālās enerģētikas attīstībai^ Federālās valdības programma 
"Independence" (Neatkarība) ietver jaunu enerģijas avotu 
meklējumus, naftas cauruļvada būvi Aļaskā, federālo naftas 
un dabasgāzes atradņu iznomāšanas paplašināšanu, kurināmā 
importa ierobežošanu, jaunu atomreaktoru, magnetohidrodina-
raisko lieljaudas ģeneratoru projektēšanas darbu finansēša
nu utt. 

Tādējādi struktūrpolitika, kura vērsta uz efektīvāku 
dabfas, ekonomisko un darbaspēka resursu iemantošanu, ap
tver plašu valsts darbības loku dažādos līmeņos. 



- 62 -

Sociālā politiķe lr valsts ekonomiskā aparāta pasāku-
fti kapitālistiskās ekspluatācijas attiecību ^tražoSanas 
priekšnosacījumu nodroSināSanei• 2is ekonomiskās politikas 
novirziens ietver darba algas regulēftanu, sociālās nodro-
SināSanas, nodarbinātības un bezdarba problēmu risināšanu. 

Iemantojot 50.-60, gadu saimnieciskā uzplaukuma lab
vēlīgo situāciju, kas reketurojās ar bezdarba apmēru sama-
slnāšanos un nodarbinātības izvērsumu, rūpniecisko valstu 
darbaļaudis piespieda monopolistisko kapitālu visai ievē
rojami piekāpties darba £lgas jomā. Žādos apstākļos bur
žuāzijai par ļoti aktuālu uzdevumu kļuva rīcības koordinē-
ftane darba algas pieauguma bremzēšana vai iesaldēšanā, bet 
izdevīga gadījumā - algas samazināšanā. 

bo jautājumu risināšanas neatliekamību noteica ari 
tas, ka privātuzņēmēji aebija sakļāvusies vienotai cī^i 
pret strādnieku Šķiras prasībām. Kapitālistiskās konkuren-
068 anarhija, asā cīņa starp monopolu grupējumiem bieži 
vien izpaužas paradoksālās, kaut arī likumsakarīgas for
mās. Atsevišķi uzņēmēji vai monopoli, vadoties no savru
pām interesēm ^augsti Kvalificēta darbaspēka vervēšana, 
bailes no izdevīgu pasūtījumu neizpildes streiku g&dījumā 
utt.J, bie£i vien neizpildīja privātuzaēmēju nacionālo or-
ganizaoiju rekomenv '.cijas un separāti piekāpās arodbiedrī
bām, ^ādi fiķiriskās solidaritātes pārkāpumi nopietni novā
jināja monopolistiskā Kapitāla pozīcijas cīņā pret darba
ļaudīm. Tādēļ finansu oligarhi ja nodod ekonomiskā aparāts 
rokās daļu no savām funkcijām darba algas noteikšanas jo
mā* Līdz ar to monopolistiskais kapitāls ir spiests atzīt 
jaunā, krietni augstāka sabiedrisko&an^s līmeņa esamību, 
atzīt to lektu, ka darbaspēka tirgu iepretim kapitālam 
stāv nevis vientuļfi, bet gan organizēts strādnieks, kurš 
lr apņēmības pilne cī^ai par savām ekonomiskām un pulītis-
Kām tiesībām. , 

Čociāiās politikas kompetencē ietilpst arī bezdг rba, 
slimības un nelaimes gadījumu pr;bi}lstu izmaksas, veselī
bas ai:',3erozības un izglītības iestāžu uz tu: ,|or:& итл. :

>o

«iāliem paka 1 p о jumiem ( ies kait ot ve^eilb,  : i zsordzību ) , 



ASV aizies арш. 15 procenti, Japāna  30,7, Anglijā  2?,5, 
Francijā  17,3, VFH  29,7 un Zviedrijā  23,4 procenti 

q 
no valsts budžeta izdevumiem.' 

Arējās ekonomiskās politikas saturu veido valsts pa
sākumu komplekss, kas saistās ar sabiedriskā kapitāla ātra
So^a'nas proc'esu ārpus nacionālajām robežāja, režoāanes un 
kapitāla internacionalizācijas norisēm*^ 

Praksē, protams, nav tik^viegli kā teorijā nošķirt vie
nu ekonomiskās politikas virzienu no otra, jo tie ir oteši 
savijusies vienā veselā. Nereti konjunktārpolitika tieši un 
netieši skar struktūrpolitikas vai sociālās politika*» jomae 
un otrādi. 

Buržuāziskās valsts ekonomiskā aparāta rīcībā ir da
žādi līdzekļi (instrumenti), ar ko tas Nedarbojas uz atra
žošanas prосеsu un sociālo dzīvi, 

Šo instrumentu kopums ir politi kas materiālai s pamat а» 
Sejā kopumā vissvarīgākā vieta ierādāma valsts īpašumam, 
kas sastāv no valsts sektora ekonomikā, valsts finansem 5 

kredīta un naudas sitrtēraas. Valsts sektors ekonomikā ap
tver valstij piederošos mežus, zemesplatības, derīgo iz
rakteņu atradnes, ražošanas un infrastruktūras uzņēmumus» 
Valsts īpašums uz ražošanas līdzekļiem monupolistiskā ka
pitālisma apstākļos uzstājas kā ražošanas un neražošanas 
sfēru tieša valstiskošanas forma. 

Kā zināms, kapitālistiskajam ražošanas procesam ir 
divējāds raksturs - tas, no vienas puses, ir darba jeb vēr
tības radīšanas process, bet, no otras puses, tas ir vēr
tības pieaugšanas jeb virsvērtības ražošanas process. No 
tā izriet, ka ražošanas valstiekošana vienlaicīgi ir dar
ba procesa un virsvērtības radīšanas procesa valstiskoša-
na. Tādējādi valsts kapitāls līdzās pri^ātraonopolistiska-
jem kapitālam piedalās sabiedriskā kopprodukts ražošanā. 

Valsts finansu un kredīta sistrma piedalās saražotā 
sabiedriskā produkta sadalē, maiņā un patēriņā kā privātā, 
tā valsts biznesa sfērās. 

Jāatzīmē , ka niusdie-nas vaist iskošanas process aptver 
rr-: tikai ražošanas p r o c e s u , bet avī D a r b a s p ē k u , zinātni, 
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Valsts izdevumu īpatsvars iekšēja Ъг£1.э produkta

1961*g. 1970.g. 1972„g. 

29,9 34,1 
J арапа 20,9 21,9 22,6 

36,3 37,4 " 39,0 

Lielbritānija з з , i 41,3 38,1 

Francija 35,2 38,1 38 ,0 

Itālija 29,2 32,6 34,7 

Valsts īpeeumā atrodas ōaudzas iegūstošās un apstrā
dājošās rūpniecības nozares, lielākā daļa no infrastruktū
ras, tātad tie tautsaimniecības setctori, kuri ir ļoti ka— 
pitāličtilpīgi, 

Krietna čh}& no v^l&ts budaeta līdzekļiem tiek izlie
tota kā kapitālieguldījumi. ASV pēdējos gados ar valsts lī
dzekļiem tie^k finansēti 30 # no jaunajām investīcijām, An
glijā - vairāk kā 45, Itālijā - 3b, "Prancijā - 25, Japānā -
23 rsiste Kaf!t*\1.':'guldījumi Ir kļuvusi par svarīgu at-
ra&ofanas faktoru, par pamatkapitāla atjaunošanas un pa— 

Būpnieoiski attīstītajās kapitālistiskajās zemēs 
valsts īpsSuma apmēri sasnieguši ievērības cienīgas robe
žas. ASV valsts īpaSumā atrodas 13 # atražojamas materiā
lās bagātības, Kanāuā 15, Holande - 18, ,VFB - apm. 2 0 , 

Japānā - 22, Austrālijā - 30, Franoijā - 42 
Ar valsts finansu sistēmas (centrālais un vietējie 

budžeti, sociālās nodroSInāSanas fondi) palīdzību ekono
miskais aparatpārdala nacionālo ienākumu, no vienas pu
se s , atsavinot to, bet, no otras puses, izlietoļjot to mi
litārajām vajadzībām, valsts orgānu uzturēšanai, kapitāl
ieguldījumiem, subsīdijām, pensijām un pabalstiem. Bakstu-
rīgi, ka lielākajā daļā attīstīto kapitālistisko valstu 
budžeta īpatsvars iekSejā bruto prcdulctā līdzinās 35-40$, 
t.i., divas reizes lielāks kā 30.gados. Arī pēdējā laiks 
tas turpiaa palielināties (skat. tabulu). 
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plaftināšanas avotu, par kapitālistiskās uzkrāšanas stimu
lēšanas ietekmīgu līdzekli. Investīciju politikas galvenās 
iezīmes ir sekošss : tā vērsts uz privāto kapitālieguldī
jumu novirzīšanu uz visienesīgākajām nozarēm (g.k. - ap
strādājošo rūpniecību), bet valsts kapitāls tiek ieguldīts 
infrastruktūras, kā arī tajās nozarēs, kuras dažādu iemes
lu dēļ (lieli sākotnējie kapitālieguldījumi, nenoteiktas 
nākotnes izredzes, zems rentabilitātes līmenis) nav vili
nošas un nesaista privāto investoru uzmanību. Pie kam ne
reti kapitālieguldījumu apjomu ekonomiskais aparāts nie-
skaņo atbilstošajai oikla fāzei-

Ekonomiskajā politikā arvien plašāk tiek izmantotas 
subsīdijas - naudas līdzekļi, kurus valsts nodod kapitā
listu rīcībā, nesaņemot pai* tām pretī ne kādus pakalpoj umus 
vai pr€'ces. Ja valsts kapitālieguldījumi ir vairāk vai ma
zāk netiešs pabalsts, tad subsīdijas ir tieša un atklāta 
palīdzība monopoliem. Valsts subsīdijām ir dažādas formas: 
dotācijas, kas bieži tiek izsniegtas zaudējumu kompensāci
jai, monopolcenu uzturēšanai; prēmijas, kas tiek piešķir
tas, lai sekmētu eksportu, lai stimulētu privātos kapitāl
ieguldījumus jaunu uzņēmumu oeltniecībā vai/eoošo uzņēmumu 
paplašināšanā; eksporta apdrošināšana; kredītu garantijas 
и.о. Subsidēšanas galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu 
mazienesīgām, bet visal tautsaimniecībai svarīgām nozarēm, 
segt daļu no monopolu ražošanas izmaksām uz budžeta, t.i., 
nodokļu maksātāju rēķina. 

Subsīdiju apjomu regulē atbilstoši ekonomiskā oikla 
norisēm: krīzes fāzē subsidēšana tiek paplašināta, turpre-
tim uzplaukuma fāze subsidēšanu oenšaa ierobežot. Ka struk
tūrpolitikas ierocis subsīdijas izlieto lauksaimniecības 
attīstības regulēšanai, kuģubūves konkurences spēju paaug
stināšanai (it sevišķi spilgti to var redzēt Japānā, VPH, 
Anglijā un ASV), jauno rūpniecības nozaru nostiprināšanai. 

Francijā, VTR un oitās zemēs krietna daļa no subsīdi
jām t ie к izsniegta valsts sektora uzņēmumie m, daudz i no 
kuriem strādā ar prāviem zaudējumiem - preces un pakalpoju-
iv.i tiek realizēti par cenām, kas bieži vien ir mazākas par 
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ražošanas izmaksām. 
Valets monopolistiskā kapitālisma attīstības gaitā pie

aug valsts nozīme kredīta un naudas sistēmā* Kredīts veio 
svarīgas funkcijas kapitālistiskajā saimniecībā: tas ap
kalpo kapitālu migrāciju starp tautsaimniecības nozarēm, 
ietekmē pe ļņas normas izlīdz ināšanu, sekmē apgrozības iz
maksu ietaupījumu, paātrina kapitāla koncentrāciju un cen
tralizāciju* Tātad kredītam ir svarīga vieta kapitālistis
kās atraž ošanas procesā, un ir pilnīgi 1 ikumsakarīgi, ka 
valsts ekonomiskais aparāts to olaši izmanto ekonomiskajā 
polit i kā. 

Kredīta regulēšana notiek trīs virzienos: l) diskonta 
politika; 2) banku resursu kontrole; 3) kredītoperāciju 
tieša regulēšana. 

^>je-70. ^ьаоз kredīta politikā vēroj ams iztei kti an-
ticikliska ievirze, tās mērķis nija mīkstināt krīžu asumu, 
mazināt bezdarbu un saglabāt cenu st abi 1 i tāt i . L&i ros inā-
tu ekonomisko aktivitāti, valsts īsteno aekošus pasāku
mus: izpērk no bankām valsts ob ligā с i JČJS , samazina ooligā-
t о rezervj u normas, kas paliūlina banku likviditāti un spē

ju kreditēt; pazemina diskonta likmi un līdz ar to paleti
na kredītus. Cīņā pret Inflāciju notiek pretējais: valsta 
vērts papīru pārdošana, d iskonte likmes un ooligāi о rezer
vju apjoma palielināšana. Sie anticiklistcie pasākumi pa
rasti tika īstenoti, lai ietekmētu globāli visus uzņēmumus 
bez izņr.muma. 

Kredīta regulēšana tiek plači izmani; ota ari struktūr
politikā. Prsn^I jā tiesi regulē kre^iī tu sada li pa nozarem. 
Bankām tiek izsūtītas instrukcijas, c. i re kt ī vas , kurās ies a-
ka ieverot kreditēšanā selektīvo jeb izlases principu at
bilstoši e к o:i omi s kās at t i st i bas pr o^rammām • Visu valsts un 
jaukta tipa kredī с ie s tāžu оarbī bu ko urd inē vien оts va i st s 
orgāns  Kredīta nacionālā padome, Anglijā M C budžeta lī
dzekļiem veicptais Nacionālais aizdevu fonds izsniedz >'.: 
čīcus nacionalizēto nozaru uzņēmumiem, vietējiem vari ̂  or
gāniem, nereti arī privātajiem uzņēn i.G.ier.i (piem., kuģu bū
ves firmām). Ai>Y ekonomiskais aparāta ir vislielākais lauk
saimniecības un dzīvokļu celtniecības kieaiui'b. Itālijā 
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ir izveidoti speciāli fondi, kas izsniedz naudas kapitāla 
resursus finansu iestādēm, kuras uz izdevīgiem nosaoīju-
miem kreditē noteiktas nozares un valsts rajonus (lauk
saimniecību un apstrādājošo rūpniecību, it sevišķi Itāli
jas dienvidu! daļā). Norvēģijā valsts bankas piešķir lētus 
kredītus zvejniecības un lauksaimniecības uzņēmumiem, dzī
vokļu oeltnieoības firmām. VFR puse no kredītresursiem 
tiek novirzīta dzīvokļu celtniecībai. Turpretim rūpniecī
ba, tirdzniecība un transports 50.-6O.g. nesaņēma pat vie
nu desmito daļu valsts kredīta. 

60 . - 7 0 .g* notika visai nopietnas izmainās kreditēša
nas formās un metodēs. Arvien lielāku nozīmību guva ilg
termiņa kreditēšana, starp uzņēmumiem un kredītinetitutiem 
pastiprinājās lietišķie sakari. Terminētie kredīti uz no
teiktiem nosacījumiem tiek piešķirti uzņēmumiem investīci
jas programmu īstenošanai, pie kam kreditors kontrolē šo 
programmu izpildi. 

Kaut arī kredīta ̂ regulēšana ietekmē zināmā mērā kapi
tāla uzkrāšanas procesus un patērētāju, pieprasi jumu, dod 
pārejošu efektu, tompr tās iedarbības zcna ir visai iero
bežota sakarā er stihisko kapitālistiskās atražošanas liku
mu darbību. Jāatzīmē, ka pēo 1967.g. kredīta regulēšanas 
iespējas ievērojami sašaurināja kapitālistiskās pasaules 
valūtas sistēmas krīze. 

Tradicionāls ekonomiskās politikas instruments ir no
dokļi - valsts ienākumu galvenais avots, kur attīstītajās 
kapitālistiskajās zemēs nodokļu maksājumi! 'īpatsvsrs budže
ta ienākumu daļā svārstās ap 90 Mūsdienu kapitālistis
kajiem nodokļiem ir divas funkcijas; fiskālā un regulējošā. 
Fiskālās funkcijas uzdevums ir nodrošināt valsts ekonomis
ko aparātu ar finansu resursiem, kas ne pieciešami dažādu 
mērķu realizēšanai. Begulējošā funkcija ļauj valstij izman
tot nodokļus k§ ekonomiskās pelitikas līdzekli, lai ietek-
rnetu kapitālistisko uzkrāšanu un privāto pstēriou. Ar no
dokļu palīdzību valsts iekasē ne tikai ievērojamu daļu no 
darba ienākumiem, bet srī visai krietru virsvērtības daļu* 
Variejot peļf&s nodokļa likmes, ekonomiskals aparāts spēj 
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zināmās robežās ietekmēt investīoiju palielināšanos vai sa
mazināšanos. Šiem nolūkiem tiek izmantotas peļņas nodokļa 
atlaides, likmes diferanoiācija atkarībā no kompānijas pie
derības tai vai citai nozarei, nodokļu samaksas termiņu pa
garināšana, atsevišķos gadījumos - nodokļu parāds dzēšana, 
ieturēto summu atgriešana nodokļa subjektam. 

Nodokļu realizēšanas noteikumi tiek mainīti atbilsto
ši cikla fāzēm: uzplaukuma fāzē nodokļu iekasēšana izvēr
šas, bet krīzes fāzē sašaurinās, bada nodokļu izmantošana 
īstermiņa stabilizācijas problēmu rieināšanā visplašāk bi
ja vērojama Anglijā, Skandināvijas zemēs un Holandē* 

Kopš piecdesmito godu vidus nodokļi kā ekonomiskās 
politikas instruments tiek pielietoti kapitāls koncentrā
cijas un centralizācijas stirnulēšanа. hodi.-kļu likumdošana 
tieši un netieši veicina mazo un vidējo uzņēmumu pakļau
šanu un pievienošanu lielajām kompānijām* Tā, piem., ASV 
kompānij а, kura izve idоjusies,saplūst ot vai rr-.kām kcmpāni-
jām, tiek uz gadu atbrīvota no nodokļiem, ja kāda uo pie
vienotajām firmām bijusi nerentabla. Francijā tiek pagari-
,nāts nodokļu samaksas termiņš firmām, kas reorganizējas 
vai saplūst. Tā rezultātā palielinās monopola ekonomiskais 
potenciāls un konkurences spējas. 

Kapitāls koncentrāciju valsts ekouomi^keis aparats 
veicina ar amortizācijas un muitu polit i ku, nod okļu pri
vilēģijām un atlaidēm. Amortizācijas fonds, ko veido no 
nodokļiem atbrīvotie amortizācijas atskaitījumi, ietver 
sevī nolietotā pamatkapitāla vērtības ekvivalentu un daļu 
no peļņas. To izlieto pamatkapitāla elementu atjaunošanai, 
kā arī pamatkapitāla uzkrāšanai - paplašinātai atražoša
nai» Plaši tiek pielietotas paātrinātās amortizācijas nor
mas, kuras ļauj amortizēt krietni straujāk pamatkapitāla 
elementus (pirmos trīs ganos jau 50-75 % no sākotnējās 
vērtības), nekā notļek to fiziskā nolietošanās (10-15 ga
di)» Tas ļauj samazināt bilances peļņas lielumu un līdz 
ar to arī peļņas nod о к ļa summu. Paātrinātās aiimrt iz acij as 
normas netieк • n otei ktLs visām nozarēm vienādā ļīnieni , bet 
tiek variētas atbilstoši sLrukturpclitikas miri ;y lem. l'aāt • 
rirātas i T.crtiiiā^i jas pi č.k.-,e ir »̂č;i opaffls visās Hiet im-
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e ir орав zemes un Ab'V. 
Jaunākās tehnikas un tehnoloģijas ieviešanas stimulē

šanas nolikiem kalpo dažādas nodokļu atlaides» Daudzās ka
pitālistiskās zemēs privātuzņēmējiem ir tiesības samazināt 
ar nodokļiem1 aplikto peļņu par pētniecisko un konstruēša
nas izdevumu summu» 

Savdabīga nodokļu atlaide ir tā saucamās investīciju 
prēmijas. VFH kopš 1969.g. privātuzņēmējlem ir atļauts ta
jā gadā, kad iegulda kapitālu, atskaitīt no korporāciju . 
un ienākuma nodokļa summas līdzekļus, kas atbilst 7,5 # 
no uzstādītās iekārtas vai uzceltās ēkas vērtības. Ja at
skaitītā summa pārsniedz šo nodokļu apmērus, tad atlikumu 
atskaita no nākamā gada nodokļiem. Kā redzam, tad investī-
oiju prēmijas tieši veicina kapitāla koncentrāciju. 

Peļņas nobēdzināŠanai no nodokļu aplikšanas tiek iz
mantoti arī pensiju fondi. Valdības atbrīvo no nodokļiem 
tās summas, kuras monopoli ieskaita pensiju fondos. Tādē
jādi monopoliem ir iztļevīgi mākslīgi palielināt iemaksu 
lielumu, un vismaz. 2/3 no tām ir ekonomija no peļņas nodok
ļa maksājumiem. 

; Nodokļi ir viens no iedarbīgākajiem arējās ekonomis
kās politikas instrumentiem. Augstas ievedmuitas sašauri
na ārzemju preču pieplūdumu, stimulē pieprasijunu uz vie
tējiem ražojumiem,Tajā pašā laikā nodokļu atlaidee veici
na preču eksportu, konkurentspēju palielināšanos; Variē
jot nodokļu likmes uz ienākumiem no ārzemju kapitāliegul
dījumiem, ekonomiskais aparāts spēj zināma sierā iespaidot 
kapitāla eksportu* Lielkapitāla interesēs tiek pielieto
tas nodokļu atlaides ienākumiem no ārzemju īpašumiem, er 
bargāku nodokļu režīmu tiek bremzēta ārzemju kapitālu pie
plūdums. Ārvalstu kompānijām ir jāmaksā augstāki nodokļi. 
Tā, piem., Prencijā nacionālajām kompānijām peļņas nodok
ļa likme vidēji līdzinās 41,8, angļu - 47,6, amerikāņu -
53,3 * . 1 3 

uevar nepieminēt vēl vienu ekonomiskās politikas in
strumentu - оег'.аз. Г.епи regulēšana tiek īstenota, lai 
j K J f c i i ā t u cenu ь1. abi 3 i t. § t i , konkrētu nozaru ražošanas oenas 
•TTOturēbu r . c t e ; kt§ Цшегī ...pieci., lhuksaimnieeības), lai 



cīnītos pret inflāoiju. Francijā ša jā nolūkā tautsaimniecī
bas nozares ir sadalītas trīs grupās: pirmajā nozaru gru
pā cenas tiek tieši kontrolētas un regulētas, otra - bau-
āt neierobežotu brīvību cenu noteikšanā, bet trešās gru
pas monopoliem ir jāiesniedz zinas ekonomiskajam aparātam 
par cenu kalkulāciju tajos gadījumos, kad tās nosaka no jau
na v a i izmaina* Valsts cenu kontrole faktiski ir ražošanas 
izmaksu kalkulācijas kontrole. Cenu paaugstināšana tiek at
ļauta tikai tad, kad šis paaugstinājums atspoguļo, attiecī
go ražošanas izmaksu elementu palielināšanos. Tomēr,neska
toties uz cenu regulēšanu, tās aug straujos tempos. 

Ekonomiskā politika atspoguļo valdošo aprindu centie
nus ierobežot, modifioēt stihisko tirgus, cenu un peļņas 
mehānismu, kurš īsteno kapitāla un darbaspēka sadalīšanu 
un pārdalīšanu starp nozarēm, nosaka cikla norises. Atse
višķos gadījumos kapitālistu objektīvā tieksme pēc maksi
mālas p.eļyas sakrīt ar nepieciešamību regulēt atražošanas 
procesu. Tad kapitālisti atbalsta valsts ekonomisko poli
tiku, se kifiē tās ī steri ošanu • Bet, t i klīd z pašinioi atīva so
la lielāku iznākumu ne kā ekonomiskā aparāta rekomendāoijas, 
kapitālisti ignorē valsts ekonomisko politiku, nešauboties 
atsakās no valsts piesolītajām subsīdijām, izdevīgiem kre-
dītiem u.c. Tādēļ ne monopoli, ne arī galu'galā valsts eko
nomiskais aparāts neuzskata s e v i par saistītiem ar ekono
miskās politikas uzdevumu pilnīgu izpildi. Pēdējos godos 
notiek visai spēcīgas pārmaiņas ekonomiskās politikas sa
turā, metodēs un instrumentos. Viens no galvenajiem oēlo-
aiem ir kapitālistiskās ražošanas internacionalizācija. 
Ekonomiskās politikas mehānisms laika gaitā veidojies no
slēgtas naoionālās ekonomikas reguIešanas vajadzībām un 
tajā ir visai maz sviru, vai vispār nav instrumentu to pro
cesu ietekmēšanai, K u r i norisinās pasaules tirgū. Bet tie
ši šie prooesi (valūtas, enerģētikas, izejvielu un ekolo
ģiskās krīzes, attiecības ar jaunattīstības zemēm) bija 
visspēcīgākie faktori, kas pastiprināja kapitālistiskās 
saimniecības sistēmas nestabilitāti. Tādēļ septiņdesmita
jos gados okonomibkai^ aparāts kopā ar топ opol i e:n pastip
rināti ̂;ka' interesētie: у.ы starptautiskas ekonomiskās 
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politikas iespējām, naoionālo pasākumu saskaņošanu. 
ii о ekonomiskās politikas analīzes izriet, ka tā zinā

mā mērā ir spējīga mazināt disproporoijas tautsaimniecības 
nozaru un reģionālajā struktūrā, spējīga ietekmēt ekonomia-
ko attīstību^ 

Tomēr ekonomiskā politika nespēj nodrošināt kapitālis
tiskā ražošanas veida stabilizāciju, jo ir viena no tā vis
pārējās krīzes izpausmēm. Uz ifo norādīja biedrs L.Brežņeve 
PSKP 7JCV kongresā. Viņš teioa: 

nKapitālisma visādi oentās iet, tā sakot, kopsolī ar 
laiku, izmantot dažādas metodes ekonomikas regulēšanā. Tas 
deva iespēju stimulēt ekonomisko attīstību, taču, kā komu
nisti jau bija paredzējuši, nespēja novērst kapitālisma 
pretrunas." 

".•.Kapitālistisko valstu valdības arvien no jauna 
mēģina nogludināt pretrunas, vienoties par kopīgiem pasā
kumiem krīzes pārvarēšanai. Taču tāda jau ir imperiālisma 
daba, ka katrs oenšae iegūt priekšrocības us citu rēķina, 
uzspiest savu gribu, ifomstarpības izpaužas jaunās formās, 
pretrunas uzliesmo ar jaunu spēku."^"^ 
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Starpnozaru kvalifikācijas 

celšanas Institūta vecākā 

» I pasniedzēja 

EKONOtlIIffAS VALSTISKĀS REGULĒŠANAS PIRMSĀKUMI 
(uz buržuāziskas Latvijas materiālu pameta 

laikā no 1920. līdz 1929. gadam) 

PSZP XXV kongresa atzīmēja, ka kopš 1974. gada otrās 
puses kapitālistiskā pasaule pārdzīvo ekonomisko tcrīzi, 
"kuru tās asuma un dziļuma ziņā, pēc pašu buržuāzisko dar
binieku atzinuma, var salīdzināt tikai ar 30* gadu sākuma 
krīzi . Rake-Gurīgij ka tik stipra krīze piemeklēja aug
sti attīstīto valsts monopolistisko ekonomiku, kas izveido
jusies pēckara periodā. Kapitālisms, 13 uzsvēra b.Brežņevs, 
"visādi centās iet, tā sakot, kopsolī er laiku, izmantojot 
dažādas metodes ekonomikas regulēS?::ā« Tās deva iespēju 
stimulēt ekonomisko attīstību, taču, kā komunisti jau bija 

1 
paredzējuši, nespēja noverat kapitālisma pretrunas." 

Ekonomikas regulēšanas pirmsākumi meklējami jau perio
dā pirms īl pasaules kara. Līdz ar kapitālisms vispārējo 
krīzi kapitālistiskās ekonomikas regulēšanas mēģinājumi no
tika gan attīstītās kapitālistiskās valstīs, kā Vācijā, 
Itālijā, Anglijā, Francijā un Japānā, gan arī tādā valstī 
kā buržuāziskā Latvija. > 

Valsts regulējošā loma buržuāziskās Latvijas ekonomi
kā pieder pie ekonomiskā literatūrā vēl maz izpētītiem jau
tājumiem. Līdz šim valsts regulējošiem pasākumiem Saiomie-
oiskāe struKturas veidošanā, noteiktu nozaru atbalstīšanā 
un veicināšanā rinda autoru pieskaras tikai, analizējot 
atsevišķas Latvijas ekonomikas problēmas. Piemēram, 
A.Leits, analizējot buržuāziskās Latvijas seimnieoiskoe 
sakarus un atkarību По ārzemju kapitāla, P.Dzērve, pievēr
šot uzmanību 1929.33. gadu ekonomiskās krīzes izp8usaēm 
Latvijā, M.Somlders, apskatot buržuāziskās Latvijas finan
su politiku, nacionālā ienāKuma pārdalīšanu buržuāzijas 
intereses, H.Koze, apskivtot Latvijas bankas kredītpoliti
ku u • о • Latvi ļh.- atkr. п b; no Anglijas kapitāla plaši ap— 
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skatīta A.Varslevāna monogrāfijā "Английокии капитал в бур
жуазной Латвии" , agrārās attieoības 1920.34. gados 
analizētas A.Sviķa monogrāfijā "Agrārais jautājums buržuā
ziskajā Latvijā". Vienkārftotu Latvijas ekonomikas ainu, 
vērtējot buržuāziskas statistikas datus per Latvijas saim
nieciskās dzīves attīstību, parādījis A.Starodubskis. Šis 
autors atsedz vienīgi rūpnieoības sadrumstalošanās - de-
koncentrācijas prooesu, nekādu vērību neveltījot saimnie
ciskajā dzīvē dziļāk noritoSajam kapitāla un ražošanas 
koncentrācijas procesam. Tā rezultātā vēl līdz mūsdienām 
ssstopam£ buržuāziskās Latvijas ekonomikas attīstības vien
kāršota izpratne. 

Šajā rakstā autore, izmantojot padomju ekonomistu dar
bus, kā arī arhīva materiālus^un Kritiski novērtējot Lat-* 
vijas buržuāziskās preses ziņas un publikācijas, oentīsies 
parādīt Latvijas ekonomikas attīstību, ražoāanas sabiedris-
košanu, rūpniecības koncentrāoiju un centrolizāoiju, ka ari 
akciju sabiedrību veidošanos un attīsTību laika posmā'līdz 
1929.-33. gadu ekonomiskajai krīzei'. 

Pirmais pasaules кагЗ nodarīja lielu postu Latvijas 
tautas saimniecībai, sevišķi rūpniecībai» Salīdzinot a r 1 

pirmskara perioōu rūpniecības ražojumu bruto produkcijas 
kopsumma 192C. gadā bija pazeminājusies no 830 milj.latu 
'līdz 120.mll^.latiem, bet rūpniecībā nodarbināto strādnie
ku skaits samazinājies no 108,5 tūkst, līdz 21,2 tūksto
šiem. Velstī bija notikusi ievērojama sociālekonomiska no
virze - rūpniecībā, tirdzniecībā un transportā nodarbināto 
strādnieku īpatsvars pazeminājies no 35 līdz 11 bet 
lauksaimniecība nodarbināto personu skaits oieaudzis no 6o 

p 
līdz 80 procenti.em. 

Pie varas escŠā visreakcionārākās Šķiras - bud^u par 
tijae "zemnieku savienība" par vienīgo perspektīvo nozari 
saimniecības attīstībā Latvijā rtzina lauksaimniecību. Ti
ka' uzņemts • Latvi jas "dānizācijac" kurss, kurš paredzēja 
visiem līdzekļiem nostiprināt lauksaimnieoibu ar lopKopj-
bas novirzienu un celt lsuku lie 1 г oirtr. ieku ienākumus. 

I'ret rūpniecības attīstību va-stī izturējās slēptis-
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к i', ateauooties uc plašā Krievijas tirgus zudušu un šauro 
Iekšējo tirgu , Izejvielu . enerģijas # ražošanas līdzekļu 
ua kapitālu trukufflu . Rūpnleoība tika uzskatīta par шаг 
perspektīvu hozarl , kura jāattīsta par tik , par cik tā 
nepieciešamai lauksaimniecības produktu pārstrādāšanai . 
Tika izstrādātas programmas rūpniecības attīstībai "caur 
lauku kooperatīviem11 . 192o.godā finansu ministrijas izde

vuas «Ekonomists" ievietoja rakstus , kuros varam lasīt „ 
ka Latvijas rūpniecība attīstāma vienīgi tā , lai katrs 
lauksaimnieka varētu daļu savu ienākumu ieguldīt rūpniecī
bas pasākumos - uzņēmumos š kuri oieŠi saistīti ar lauksaim
niecības , lopkopības , zvejniecības ražojumu pārstrādāšu -
nu vai balBtaF uz vietējām izejvielām. Kā nederīgas Latvi -
jas apstākļiem/un pat aizliedzamas/ tika atzītas lielās ču
guna un dzelzs lietuves,mašlnu fabrikas/izņemot varbūt vie
nīgi lauksaimniecības mašīnu fabrikas/,gurnijas izstrādājumu 
fabrikas, kokvilnas vērptuves un austuves , par cik šīs no ~ 
еагев, dibinātas pirms kara , strādāja uz ievestām izej 
vielām. Tas pats tika attiecināta uz pirmskara sērskābes un 
superfosfāta fabrikām . , 

Latvijas rūpniecības attīstības ierobežotās per 
spsktīvas noteioa arī situācija, kaв pēc Pirmā pasaules 
kara bija izveidojusies Rietumeiropā, pēc oktobra revolūci
jas sākusies kapitālisma vispārējā krīze savijās ar 192o. 
1921.gadu ekonomisko krīzi , kas aptvēra ASV un Rietumeiro
pu. Kaut arī tā плвкага izpostītās Latvijas saimniecību ,. 
tā tomir skaidri parādīja , ka Latvijas rūpniecības pro 
dukoijai ārējie tirgi ir slē'&ti . Vēl 1925. gadā finansu mi
nistrija bija spiesta atzīt, ka Latvijas tirdzniecības lī
gumi ar Rietumeiropas kapitālistiskajām valstīm^ir vairāk 
de jure atzīšanas turpinājums skaista līguma formā , bet 
ne ārzemju labvēlība mūsu ražojumiею. Tādu līgumu , kas 
paplašinātu tir^u mūsu ražojuaien, mums pavisam nav. 
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lm Valsta,uzņēmumu un monopolu, vieta buržuāziskais 
Latviļав ekonomikā 

Bez ārējiem tirgiem, atrauta no plašā Krievijas tir
gus un izejvielu bāzes, Latvijas ekonomika raksturojās ar 
"ārkārtēju līdzekļu trūkumu, kad katrs pasākums balstījās 
cienīgi uz kredīta*"^. 

Pēc Pirmā Nesaules kara Latvijā bija palikufii tukši 
fabriku korpuBi, bez iekārtas un bez speciālistiem. Valdo-

7 
Ša inflācija un politiska nestabilitāte noteica brīvu lī-

8 
dzekļu trūkumu. Inflāoijas laikā nebija iespējams saņemt 
privāto banku kredītus rūpnieoības atjaunošanai. Latvijā 
trūka pirmās ne pieoie Semības preces, e s osās sī kās darbnī
cas nespēja veikt', pat valsts pasūtījumus armijas vaja
dzībām. Šād os apstākļos valsts, aiz stādama privāt о inicia
tīvu, sāka uzstāties kā kapitāliste uzņēmēja. Tā,uz vāou 
koncerna "Vispārēja elektrības kompāJftija" ("A^G") elektro-
tehniskās armatūras bāzes (uzņēmumu 1919. gada nacionali
zēja padomju varš un daļēji atjaunoja ražofianuj tika iz
veidotas "Pasta un telegrāfa departamenta galvenās darbnī
cas", kuras 1928. gadā atpirka "AEG" tukšās ēkas. Ar 1932. 
gadu paplašinot darbību, tās pārveidojās par "Valsts elek
trotehnisko fab::iku" Ļ»Vi&»)t Valdība atjaunoja darbu Lie
pājas kara ostas darbnīcās, Jelgavas leuksaimnieolbas ma-
Sīnu fabrikā, Jelgavas marmelādes fabrikā, Zasulauka linu 
austuvē и.о. Valste kapitālieguldijumi. saBtādīJa 49,8 4 no 
1920,/21.g. un 28,7 % no 1921./22.g. valsts budžeta. 

"Lai dabūtu kapitālu, ko ieguldīt valsts uzņēmumos un 
atbalstāmās nozarēs, valsts pirmajos pastāvēšanas gados*.• 
attiecīgās summas ievāca no tautas nodokļu ceļā, inflāci
jas nodokli ieskaitot", spiests atzīt valsts "Kooperatī
vā 1 1 attīstības virziena vadoās parstāvia A. Aizsilnieks. 

Papīrnaudas emisija laikā no 1920. gada marta līdz 
1921.g. jūlijam pieauga desmitkārtīgi, uz 1920.g. 3. jū
nija likuma pamata finansu ministrs \±\hU\;- 500 mil;i«rnļ. 
valsts k&ees zīro.'iB "vienīgi, lai i';ve:;tu un sekmētu mon.j 
polveldīgo3 uzņemun-us" ? l«o sien» līdzekļiem tika t in??n.0«." -



- 77 -

i gan valsts rūpniecības uzņēmumi, gan arī izveidots 10 
milj. rbļ. liels kredītfonds spirta rūpniecības atjaunoša
nai 1920.g. 30.aprīlī izveidotā va3sts spirta un degvīna 
monopola ietvaros. Minētā kredīxfonda izveidošanu ar aizde
vumu likmi 6 % apmērā, pie tajos laikos pastāvošās vidējās 
likmes 48 % un maksimālās - 60 varam uzskatīt рзг vispā
rēja lauku lielsaimnieku un ar lauksaimniecību saistīto 
rūpniecības nozaru atbalstīšanas plāna reālo sākumu, par 
cik spirta brūži uzpirka lielsaimnieku kartupeļus spirta 
ražošanai. Lauku lielsaimnieku un ar lauksaimniecību sais
tīto rūpniecības nozaru atbalstīšana ar valsts budžeta lī
dzekļiem ietilpa vispārējā "dānizāoijas" plānā, kuru izstrā
dāja un aizsāka 1920.-23» gados pie varas esošās budžu par
tijas ministru kabinets un turpināja visi pārējie buržuā
ziskās Latvijas ministru kabineti, neatkarīgi no tā, zem 
kādas partijas idejiskiem lozungiem tie arī nedarbojās. 

Valsts kases ienākumu veidošanai valdība saglabāja 
1919.£. 27.III nodibināto valsts monopolu tirdznieoībā tr 
liniem, 1920.g. aprīlī nodibināja valsts monopolu tirdznie
cībā ar linsēklā* un ādaja. Par pēdējo buržuāziskā prese rak-
fltīja, ka tas labākās ādas pārdod uz ārzemēm., sliktākās -
vietējai rūpniecībai* Ja ādu tirdzniecības sien о polu lik
vidēja jau 1921.g. 10.Vili un linsēklu  26.VII, tad tina 
monopols darbojas visu buržuāziskas Latvijas pastāvēšanas 
laiku. 

Linu iepirkSanu un daļēji arī pārdošanu ārzemēs valsts 
bija nodevusi koncesionāriem - privātiem kapitālistiem T S Ī 
viņu organizācijām - kooperatīviem. Tie krāpa zemniekus, 
ieptrKot linus par zemākām Šķirām, nek? nododot linu mono
pola pārvaldei.H Plašus kredītus ar • tvieglot.era noteiku
miem linu monopola pārvalde piešķīra linu eksportieriem un 

12 
vietējiem pārstrādātajiem - Jelgavas linu manufaktūras bJ& 

L. un J. Hoff saņem л 3 , 6 milj.ls 'be#r>«" centu kredītu' uz 5 
mēnešiem, а/ s n

Abava" sr:ņēroe h 'i- kodītu uz 12 mēneЩiem,. 
a/s "Latvijas tranzīts" - 13,0 milj.ls bezprocentu kredīti; 
uz 5 mēneSiem. Bez tam minētie termiņi tika pagarināti ur. 
maksā.) uroi J.t ī i kt i . Li nu monopol a pār vai Л es pri^ kgnieks 
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0. Šķipsna kopā ar brāli li. Šķipsnu, būdami ā/s "Zandberg^ 
un biedri" akcionāri, piešķīra minētai a/s linu kredītu 
167.925 ls apmērā, kuru a/s ieguldīja ķiegeļrūpniecībā. No 
valsts rezerves fond^ līdzekļiem, kuri skaitījās neaizska
rami un izlietojami tikai ar Saeimas lēmumu, kredīta depar
taments par 951.479 ls izpirka a/s "Latvijas tranzīts" iz
dotās garantijas, tā pārvēršot izsniegto īstermiņa linu ie
pirkšanas kredītu par bezprocentu ilgtermiņa kredītu.^ 

1920.g. 30.aprīlī valdība nodibināja spirta-un degvī
na tirdzniecības monopolu. Spirta ražošana uz konoesiju pa
mats tika atstāta privāto spirtrupnieku rokād, ražoto spir
tu iepirka valsts. Lpirta tirdzniecības monopolu valsts iz
mantoja daudzveidīgi. Pirmkārt, tas deva lielus ienākumus 
valsts budžetā - laikā no 1922.-30, gadam spirta tirdznie
cības monopols deva vidēji 16 % no valsts budžeta ienāku
miem, degvīna pārdošanas cenai reizes deviņas pārsniedzot 
spirta iepirkuma cenu. Otrkārt, ar spirta monopola palīdzī
bu valdošā lauku J.ielsaimnieku partija pārdalīja «rūpniecī
bas peļņu par labu lauku lielsairaniekiem. Zemkopības minis*-
triie spirta dedzinātavām noteioa gadu no gada augstākas 
kartupeļu iepirkuma cenas, tā samazinot spirtrupnieku peļ
ņu. Treškārt, valsts iepirkums, tātad dročs noieta tirgus, 
veioināja spirtiūpnieoības, ar lauksaimniecību saistītas 
nozares, attīstību. Ceturtkārt, valsts deva iespēju ar pie
dalīšanos spirta monopola darbībā (tāpat kā linu monopola 
darbībā) uzkrāt kapitālu pilsētu lielburžuāzijai. Tā,degvī~ 
na izdalīšanai tirdzniecības uzņēmumiem uz finansu rainisr* 
trijās līdzekļu pamata nodibināja Valsts degvīna izdalīša
nas galveno kantori "Izdalītājs". Tā dalībnieces - 2 sabied^ 
rības un 1 a/s uzņomumā nebija ieguldījušas nevienu latu. 
No finansu ministrijas, tātad valsts budžeta, tika saņemti 
gan 2 milj.ls. kredīts> gan urī tie ICO.ООО ls, kuri pēo lī
guma bija Jāiemaksā finansu ministrijai k^ dro^īhas nauda. 
Pie tam par pārd ot о degvīnu saņe mtās summas pārvalde ne i e-
maksāja finansu ministrijai, bet nodibināja un plēsos apmē
ros kreditēja citts a/s - "Pirmo Latvijas apdrošināšanas 
a/e", "Pirmo iatvijas privātiombardu" , a/s "Latgales tir-
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gotājs" u.c. Akciju sabiedrību valdēs augsti apmaksātos ama
tos tika ievēlētas buržuāziskās Latvijas valdībai tuvu stā
vošas personas, un akcijas sadalītas tādu "Zemnieku savie
nības" valstsvīru radiniekiem kā T.Ulmanim, Z.Alberin&ai 
u.c. 1927.g. "Izdalītāja" parāds valsts spirta monopola pār
valdei bija 2,7 milj.ls, no tiem, "Izdalītāju" likvidējot, 
2,3 milj.ls norakstīja zaudējumos.^ 

Tās buržuāzijas aprindas, kuras nebija pi.-.i i tu
vu valdībai un valsts kasei, juta neapmierinātību, protes
tējot, ka valsts pasākumi bud žeta ienākumu pālie lināē?.nā 
esot "asins nolaišana jau tā vājajai mantīgo Šķirai"• Pa
tiesībā jautājums par valst s monopoliem buržuāziskajā Lat-
vijā bija vienīgi buržuāzijas dažādu grupējumu cīņa par 
lielākas peļņas iegūšanu uz valsts rēķina. Pret valsts ie
jaukšanos saimnieciskā dzīvē valsts uzņēmumu un monopolu 
veidā bija kā "kooperatīvā" ekonomikas attīstības virziena 
pārstāvji, tā erī fiīgas fabrikantu biedrība, ap kuru grupē
jās vietējie vāciešu rūpnieki un tirgotāji» Pirmie prasīja 
izveidotos monopolus neatcelt, bet iznomāt lauku koopera
tīviem, tā dodot iespēju nacionālai buržuāzijai gūt peļņu 
un uzkrātos kapitālus ieguldīt ar lauksaimniecību saistī
tās nozarēs. "Kooperatīvā" virziena pārstāvji aicināja val
dību kopdarbības un kooperācijas ceļā veicināt nacionālās 
buržuāzijas kapitāla uzkrāšanas iespējas uz valsts kredīta 
rēķina. Otrie - Rīgas fabrikantu biedrība - asi uzstājās 
pret valstк regulēj ošiem pasākumiem. Uzsverot rūpniecības 
nozīmi saimnieciskās dzīves atjaunofianā, biedrība prasīja 
valsta linu monopola atcelšanu, to aizstājot ar 1020 % 
izvedmuitu , jebkādu šķēršļu atcelšanu ārzemju kapitāla 
ieplūšanai, nodokļu samazināšanu rūpni: 0 /bai. pilnīgu kus
tības brīvību saimnieciskās operācijā?.. 

Valsts komercdarbības rezultāti runāja par labu valsts 
regulējošo, pasākumu opozīoijei Latvijā. Valsts farrikas, 
kaut arī valsts fiiiLusetas, ar pasūcijumism apgādātas un 
no nodokļu maksāšanas atbrīvotas, s-. rādāja ar zaudējumiem. 
Dažos valsts pasākumos, piemēram, Apgādības ministri jā,pro-
Jķjaratūra drīz vien konstatēja kri' iuālnoziegumus pret vsīšt-
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mantu. Ādu monopols, piem., laikā no 1920.~22'«gadam nesa 
valstij ap 65 milj.rbļ. zaudējumu. Kopumā valsts pasākumi 
ekonomikā (mežu ekspluatācija, linu monopols, ādu monopols, 
apgādības ministrijas vispārējās operācijas-, valsts fabri-r 
kas, kūdras purvu ekspluatāoija, valsts spiestuves и.о.) 
1920.-22, gados ne^a valstij zaudējumus 466,1 milj.rbļ.^ 

1921.g. aprīlī pie varas nākušais "opozīcijas" at
balstītājs, finansu ministrs Hingolds Kainings savā runā 
pamatoja "jaunu virzienu valsts finansu politikā"-, norā-
о ot, ka, "par cik monopolsaimniecība nav nesusi valstij 
labumu, no tās jāatsakās, atstājot vienīgi spirta monopo
lu. Valsts rokās atrodošies uzņēmumi Jānodod privātuzņēmē
jiem, arī dzelzsceļi, jo tie darbojas ar zaudējumiem (373 
miij.rbļ. gadā). Turpmāk līdzekļi ekonomikas atdzīvināša
nai jāpiesaista no ārzemēm*"^ 

Sādu ekonomiskās politikas maiņu Latvijā noteioa gan 
valsts pasākumu bēdīgie rezultāti, gan arī "taupības un 
saprātīga aprēķina principa nepieciešamība valsta•budžetā", 
par cik sakarā ar pēckara depreaiju Rietumeiropā kritās oe-
nas Latvijas vienīgajām eksportprecēm - kokmateriāliem un 
liniem, kas noteioa valsts budžeta defioīta pieaugumu. Be-
zultatā tika izbeigti vairāki valsts pasākumi - fabrikas 
nodotas privātien kapitālistiem, 1921.g. 2'6.VII atcēla lin
sēklu tirdzniecības monopolu, likvidēja apgādības ministri
ju, tirdznieoības un rūpniecības ministriju pievienoja fi
nansu ministrijai. 10.VIII likvidēja ādu tirdzniecības 
nopolu, sašaurināja valsts pasūtījumus un reizē ari Kredī
tus rūpnieoībai. Latviešu kapitālistu atbalstīšanu papildi
nāja pasākuci ārzemju kapitāla iesaistīšanai ekonomikā (aī-
kāk-daļās par .nodokļu un muitas politiku). 

2. Valsts loma ražošanas koncentrācijā - akolju 
sabiedrību dibināšana un to attīstības 
ve ioināsanэ 

» 
Laudzi Latvijā darbojošies privātuzņēmumi ar laiku 

pārveidojās par akciju sabiedrībām* Lalkft'no l'920*-33.ss-
daci jau esošo uzņēmumu pārveidošanas ;u;r akciju sabisdrī-
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bām sastādīja 48 % по kopējā jaundibināto a/s skaita Latvi
ja.

 y oevišķi šis process izpaudās ar 1927.gadu, kuru Latvi
jas ekonomisti nosaukuši par smagāko krīzes gadu Latvijas 
20.gadu rūpniecībā, šāds stāvoklis saistījās ar vairākiem 
apstākļiem. Pirmkārt, jau minētā nodokļu aprēķināšanas po
litiķe, kad privātie vienpersonu uzņēmumi bija 3piestī mak
sāt lielākus nodokļus nekā akciju sabiedrības. Otrkārt, akā
ciju sabiedrībām atšķirībā no vienpersonu uzņēmumiem bija 
daudz plašākas pv-ļ^as slēpšanas iespējas.. Parasta parādība^ 
к*-; akciju sabiedrībās bija trīs veidu bilances - pareizā -
sev, optimistiskā - bankām kredītu saņemšanai , pesimistis-
kā - nodokļu departamentam. Peļņa tika slēpta arī, paaugsti
not akciju sabiedrības pārvaldes aparāta algзе un izmaksā

jot lielas tantjēmas  prēmijas; palielinot komandējurnu, 
reklāmas izdevumus; aprēķinot procentus par fiktīviem kre
dītiem; fiktīvi uzrādot palielinātu pamatkapitālu * tā sama
zinot rentabi 1 itātes procentu utt. Ja ņemam vērā, ka vaid o-
šā korupcija veicināja peļņas slēpšanu un nodokļu nemaksā
šanu, tad minētajam apstāklim bija svarīga nezīme vjenper-
sonu uzņēmumi; tiesiskās formē" maiņā* Treškārt, akciju sa
biedrībām bija vieglāk piesaistīt līdzekļus, vai nu atrodot 
pircējus uzņēmumu akcijām, vai tā-- Ieķīlājat* bankās. Depre
sijas gad06 (1925.-27-gadā) Šādam apstāklim bija ievēroda
ma nozīme. Ceturtkārt, akcionāri, atšķirībā no privātuzņē
mējiem, par uzņēmuma darbības rezultātiem (tātad arī zau
dējumiem) nesa atbildību nevis personīgās mantas зршёга, 
bet tikai tiem piederošo akciju apmērā. L*ikā, kad uzņēmu
mi pārdzīvoja finansiālas grūtības, šāds apstāklis nebija 
mazsvarīgs. Piektkārt, svārstīgās peļņas vietā vienpersonu 
uzņēmuma īpašnieks un viņa ģimenes looe.ii , kļūdami par 
гkcion&riem un ieoeĪd ami sevi augstu :pпа кsācоь pārveide e 
amatos, saņēma no akcija sabiedrības noteiktu atalgojumu. 
Tas gan nedeva iespēju darboties ar p* ļņu un maksāt divi
dendes, bet pēdējās nebija arī vaja 1 ;7gas, jo bij^ jau sa-
ņemtas atalgojumu, tantjēmu u.c. p* *miju veidā. Ze^ā peļr 
ņa n ote i сa zemu s nodokļus, kas arī bija izdevīgi. Яе st-
kārt, pārveidojoties par akciju f ab ie dri" bāra , augstu nover-
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tēja esoeos ražošanas līdzekļus, tā saņemot ievērojami lie 
laku atlīdzību, nekā to īstā vērtība. Tā kā dibinot šādas 
akoiju sabiedrības, respektīvi,mainot uzņēmumu tiesisko 
formu, pēc statistiskās pārvaldes datiem 70 # pamatkapitā
la sedza ar esošiem ražošanas līdzekļiem, tad a/s faktis
kais .kapitāls Latvijā bija daudz mazāks nekā nominālais -
akoiju sabiedrību bilanoē uzrādītais pamatkapitāls, 

Akoiju sabiedrību skaita pieaugumu no 170 1924. gadā 
līdz 368 1929. g a d ā ^ sekmēja arī valsts pasākumi akciju 
sabiedrību dibināšanas regulēšanai. i923*g. 1.Х1 valdība 
pieņēma pirmos "Pagaidu noteikumus jaunu akciju sabiedrī
bu dibināšanai 1 4^) &]lrļ tikai precizēja bijumos Krievijas 
akciju sabiedrību dibināšanas noteikumus, principā daudz 
neko nemainot. Tika atstāta jau cariskajā Krievijā pastā
vošā akciju sabiedrību dibināšanas koncesiju sistēma ar to 
atšķirību, ka pirmskara akoiju sabiedrību dibināšanai bija 
nepieciešami faktiski kapitāli un reālas darbošanās spējas, 
kamēr Latvijas finansu ministrija koncesiju izsniegšanā uz
manību pievērsa tikai dibināšanas formālajai pusei - ja ak
oiju sabiedrību iesniegtie statūti atbilda finansu minis
trijas izstrādātajiem paraugstatūtiem, tad Šādas akoiju sa
biedrības darbiba tika atļauta. Faktiski šķēršļi bija vie
nīgi akoiju banku dibināšanā, nosakot ar 1923. gadu minimā
lo pamatkapitālu 1,0 milj*ls apmērā un 1924. gadā to pa
augstinot līdz 5 milj.la. Jautājumā par akciju bankām val
dība paredzēja atvieglinājumus naoionālajam kapitālam, 
proti, savstarpējās kredītiestādes, kas bija darbojušās 
ne mezāk kā 3 gadus, varēja pārvērsties par akoiju bankām 
ar 500.000 ls pamatkapitālu. Bezultātā daudzas savstarpē
jās kredītiestādes pārveidojās par akciju bankām ar iero
bežotiem kapitā3.iem un apgrozāmiem līdzekļiem. Skaita zi
ņā 1923.gadā Rīgā darbojās tāds pats banku skaits k& pirms 
Pirmā pasaules kara Pēterburgā un par 5 bankām vairāk kā 
Maskavā, toties pamatkapitāla kopsumma akciju bankās bija 
mazāka per ikvienas Pēterburgas tirdznieciskā kredīta ak
oiju bankas pamatkapitālu, nemaz nerunājot par tādām ban
kām kā Azovas-Donas komercbanku un Pēterburgas starptau
tisko komercbanku. 
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Pēo minimālā pamatkapitāla noteikšanas 5 milj.ls ap
mērā akoiju banku dibināšana tika pārtraukta, ko nevarēja 
teikt par tirdznieoības un rūpniecības akciju sabiedrībām, 
kuru dibināšanas minimālais pamatkapitāls - 100.OCū ls ne
radīja nekādas grūtības, jo vairāk tāpēc, ka Latvijas bur
žuāzijai bija savi "īpaši" paņēmieni akciju sabiedrību di
bināšanā bez jebkāda pamatkapitāla» Noteikumi par akciju 
sabiedrībām paredzēja, ka jaundibināto sabiedrību 50 # pa
matkapitāla iemaksājami Latvijas bankā, otri 50 # atstāja
mi sabiedrības iīčībā d arbības uzsākšanai. Kā parast a pa
rādība Latvijā bija fakts, ka sabiedrības dibinātājiem -
vietējai buržuāzijai nebija mi ne со 30.000 1з,ко iem^ke-^t 
bankā un saņemt darbības atļauju.. Tad tika atrasts kāda 
kapitālists, kurš minēt о summu uz dažām d Lēnām sagādāj а, 
Šodien iemaksāja to Latvijas bankā un pēc dažām dienām 
izņēma ārā. Kā atzīst paši buržuāziskie ekoncmisti - šā
da "kapitālistu" un "banku speciālistu" sabiedrību dibi
nāšana bez kapitāla оija izplatīta un vispārzināms ļaunums 
Latvijas saimnieciskā; dzīvē. iīemērarn, 1926. &ada 2.de
cembra a/s "Līksna" (dibināta vasarnīcu rajona izbūvei Līk
snā pie .Daugavpils ar pamatkapitālu 200.uou ls) valdes sē
des protokolā ueikta: "Valde vienbalsīgi 'nrl'emj izņemt nc 
Latvijas bankas tur iemaksāto dibināšanas naudu 100.и00 ls 
un atmaksāt to atpakaļ aizdevējam, saņemot atpakaļ viņam 
deponētos vekseļus". Pārējos 30 * pamatkapitāla akciju 
sabiedrības vispār nemeklēja, un tādā K-vrtā akciju sabied
rību rīoībā nebija statūtos paredzētā pamatkapitāla, bet 
gan l i e l i pasīvi, kas oija se^ti ar aktīviem, sastāvošiem 

25 
gandrjz vienīgi no tā sauktajiem "draudzības" vekseļiem ы 

f os izrakst ot, d iskontēj ot, redi skontē jot utt. tika d i b i . 

nātas daudzas Latvijas akciju sabiedrības, kuras savu dar
bību izvc rsčj, vienīgi pa te i cot ie s sakariem ar va īdību , kas 
tām nodrošināja bankas kredītus. Iestājoties krīzei rūpnie
cībā 1925- un 1926, £ £ J ā radās "milzīgi protestēto vekseļu 
p l ū d i - ap lū.1,'00 mēnerī." Bankrotu gadījurr.cs kreditori 
saņēma 192?. gadā ,3 л nc pieteikto parādu summas,^' kas 
l i e c i n a , ka akciju sabiedrības dibinājās un pastāvēja gal

venokārt uz kredīt?" r - ķ i r ī c ' . l ōU^zas akciju sabiedrības tā-



dēļ vien nodibinājās, lai, saņēmušas lielus kredītus, oa**-.. 
krotētu. Šādos gadījumos Latvijas banka "draudzības" vek
seļu summas norakstīja zaudējumos un iepludināja buržuāzi
jas kabatās oaur Latvijas banku līdz 1934. gadam 30 milj. 
i s * ^ Valsts statistiskā pārvalde atzina, ka "lielās ban
krotu summas", sākoties 1929.-33. gada krīzei Latvijā, 
"saistās ar akoiju sabiedrībām, kuras dibinātas 1922.-25. 
gados un darbojās^pateicoties iespaidīgu personu gādībai 
dažādās kredītiestādēs, kur Šīs ekciju sabiedrības saņēma 
lielus kredītus un darbojās ne vien bez peļņas, bet bieži 
vien ar zaudējumiem. Krīzei sākoties, ;kura kredītiestādes 
skāra pirmās, šīs akciju sabiedrības savu mākslīgi vilkto 
dzīvību beidza*" 

Tātad ražošanas koncentrāciju akciju sabiedrībās bur
žuāziskajā Latvijā nepavadīja kapitāla centralizāoijа m 

Latvijas akciju sabiedrību skaita pieaugums 2^. gados vie
nīgi raksturoja kapitālistu cenšanos izmantot valdības do
tās priekārooības akoiju sabiedrībām ,lai uzkrātu .kapitālu. 
Teiktais attiecas uz akciju sabiedrībām ar vietējo kapitālu, 
bet ne uz akciju sabiedrībām, kurās valdošais bija ārzemju 
kapitāls.Ārzemju kapitāla nozīme Latvijas akciju sabiedrībās 
tiks apskatīta atsevišķi. 

3• Nodokļu politika 

Lielāko budžeta ieņēmumu daļu sastādīja netiešie no
dokļi 51 _ valsts ienākumi no valsts monopoliem, muitām ^ 
un akcīzēm laikn no 1922.-3U. gadam sastādīja vidēji ap 
70 4o no visām valsts budžetā ienākošām nodokļu summājn. Vi
sumā minētā laika posmā nodokļi deva ap 68 % budžeta ienā
kumu. Augstais netiešo nodokļu īpatsvars Latvijas valsts 
budžetā raksturoja kapitāla nabadzību valsts ekonomikā. 
Tiešie nodokļi sastādīja mazāk nekā 10 # no visu nodokļu 
summas, t.sk. ienākuma nodoklis, noteikts ar 1920.g.20.Iv, 
tikai ap 2-3 ^ Ienākuma nodokļa zemo īpatsvaru noteica 
valst s e konomiskā polit i ka, jo no ienākuma nodokļa bija at-
Orīvoti, pirmkārt, īenātcumi, kas oija gūti lauksaimniecībā, 
otrkārt, ienākumi, kurus saņēma ārzemnieki par kapitāliem, 
ko tie bija ieguldījuši vai aizdevuši Latvijas uzņēmumiem. 
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Bes ienākama nodokļa kā tiešu nodokli uzņēmēji maksāja 
tirdznieoībes un rūpnieoības nodokli, kuru, sākot ar 1924. 
gadu, aprēķināja, pirmkārt, kā pamatnodokli no visiem uz
ņēmumiem, ̂ pērkot darbība? atļaujas*, otrkārt, kā kapitāla 
nodokli no izņēmumiem, kas darbojās ar statūtos noteiktu 
pamatkapitālu, t.l», a/s - 0,25 # apmērā no pamatkapitāla, 
ja peļņa zemāka par 3 # vai ja strādāja ar zaudējumiem^un 
0,5 % apmērā no pamatkapitāla un 7,5-17,25 % apmērā no peļ
ņas, ja tā augstāka par 3 #J treškārt, kā procentuālu peļ
ņas nodokli no visiem uzņēmumiem, kas darbojās ar peļņu. 
Akdju sabiedrībām, kuru tīra peļņa bija zemāka par 3 
nodoklis nebija jāmaksā. Uzņēmumi, kuri darbības pārskatus 
neeniedza, t.i., vidējie un sīkie uzņēmumi, tirdzniecības 
un rūpniecībai nodokli maksāja 5-25 # 'apmērā no "vidējās 
peļņas", kura, kā rakstīja buržuāziskie ekonomisti, oija 
noteikta "pēo acumēra uz bij. Krievijas likumu pameta un 
daāāda pa повагёт, teritorijām un iecirkņiem* Tā, plem., 
kokzāģētavām Ventspilī vidējais peļņas procents bija no
teikta 10 # apmērā no bruto peļņas, 'Liepājā ~ 25 % apmē-
ra. Tā kā sinams, ka starpnozaru konkurences rezultāta 
pie j vienādi ieguldītiem kapitāliem vidējā paļņa ir vis., -
de, tad ar mākslīgi noteikta un dažādu vidējās peļņas 
lielumu un ar to saistītiem nodokļiem valsts veicināja 
kapitāla koaoeniraaiju lielburžaāsijee rokās* Ka atzina 
finansu, ministrijas revidenti, ar "vidējās psļ7as procen-
i;a palīdzību sīkie uzņēmumi ar nodokļiem aplikti daudz 
bargSķ_ņekā uaņemun:!., kurieni К dod pārskata par savu dar • 
bību" 55 y t.i., akoiju sabiedrības* L'ielburžuāzijas kapi

tāla koncentrācijas iespēju veicināja ari tāda buržuāzis
kajā Latvijā parasta parādība kā nodokļu nemaksāšana un 
peļņas slēpšana» 

Latvijas valdība konsekventi realizēja nodokļu atlai
šanas un samaksāšanas termiņu pagarināšanas politiku^ pie
ļaujot, ka a/s valstij pelika parādā lielas uzlikto nodok
ļu summas. Piemēram, kokrūpniecības a/s "Calder*7 1925. ga
dā, maksājot akcionāriem dividendi 25 $ apmērā (vidēji 
1925.g. Latvijas a/s maksāja dividendi 2 , 4 & ) , va-lstij spē
ja es&aksāt tikai 16 # no uzliktās nodokļu summas*- Pa-
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rējal summai nodokļu departaments piešķīra termina pagari
nājumu, Rīgas biržas komitejas priekšsēdētājs un Saeimas de
putāts" E. Birkhāns atzina, ka 95 % no nodokļu maksātājiem 
Latvijā neuzdod pareizos ienākumus*^ 7 Par cik algotiem dar-
oir.iekiem nebija nodokļu slēpšanas iespēju, šeit domāti ka
pitālisti. Jau 1913.g. V.I. Ļeņins norādīja, ka jautājumā 
par nodokļiem "kapitālistu aizstāvji parasti norāda, ka 
grūti uzskaitīt lielos ienākumus. Bet patiesībā šīs grūtī
bas ir pilnīgi izdomātas. Vienīgā grūtība ir kapitālistu 
Šķiras savtība un nedemokrātisko institūtu pastāvēšana bur
žuāzisko valstu politiskajā iekārtā*Buržuāziska jā Latvijā, 
pastāvot valdības ierēdņu pērkamībai, kā arī ciešajām ekono
miskajām, politiskajām un radnieciskajām saitēm starp.valdī
bas ierēdņiem un kapitālistiem, pēdējie panāca nesamaksāto 
nodokļu summu atlaišanu pat tad, kad slēptos ienākumus at
klāja valsts kontroles orgāni* Tā, piemēram, 1927t gadā tek
stilrūpniecības a/s "Feldhūns un biedri" par nodokļu nepa
reizu maksāšanu - ienākumu slēpŠanu-nodokļu departaments pie 
sprieda 1,9 milj.ls lielu sodu, kuru ministru kabinets 'bez 
kāda lēmumu pamatojuma samazināja līdz 14 tūkst. Ietiem»^ 
nodokļu departamenta revidenti atzina, ka "nodokļu likuma 
konstrukcija ir radījusi stāvokli, kas mākslīgi veioina ak-

4 0 

ciju sabiedrību dibināšanu". Buržuāziskais Latvijā tas 
nozīmēja statistikā uzrādītu, bet praktiski nenotikušu ka
pitāla centralizāciju akoiju sabiedrībās, jo Latvijas akoi
ju sabiedrībām bija "ģimeņu41 akciju sabiedrību īpatnības, 
akcijas sadalīja iepriekšējā īpašnieka gimenea locekļiem, 
nepiesaistot jaunu kapitālu (turpmāk sīkāk). 

4. Kredītpolitika 

Kredītpolitika bija valdības instruments atsevišķu no
zaru attīstības regulēšanai• 1920.-23. gados valdība no bu
džeta līdzekļiem izsniedza kredītus par 22,7 milj.ls, t #sk* 
rūpniecība saņēma 6,3 milj.ls, t.i., 27,8 #. 4 1 Bez tam 1920, 
g. tika izveidots saimniecības atjaunošanas fonds 105 milj. 
rbļ. apmērā, no kura pirmos aizdevumus saņēma ļ,5 milj.rbļ. 
apmērā 23 kokapstrādes uzņēmumi, 1,4 milj.rbļ. - papīra un 



ceiuīozea fabrikas, г. .-л-:. 5 milj.rbļ. slokas celulozes fau-
rika. цд 5 rciij.rbļ. Litenes papīru fabrika, pēdēja kreditu 

4 2 
sanesa valsts pasūtijuua - avīžu papīra izgatavošanai. 

Kredīti inflācijai* givios kapitālistiem bija sevišķi 
izd evīgi, ' j o ātro a*sa j и.л« a naudas pirktspēja, past āvigi sama

zinājās, ^ai sakarība tirdzniecības un rūpniecības ministri
j u ifcstraōiīja ieteikumu valdībai,kurs paredzēja u z u ē o i U B U kre

ditēšanu / praktiskifinansēs a n u / aizstāt ar l ī d z d a l ī b a s 

sistēmu uz^ĒTLURAOTI, pērkot akcijas • Proje^.u v a l d ī b a norai 
dīja, u n uzņēmumu f inar.ue sana caur Latvijas banku u n Latvi -
jas hipotēku banku turpinaja3* Valsts bankas, kreditējot 
vietējā kapitāla uzреюилus^ istenoja v a l d ī b a s politiku 
vietējās lielburžuāzijas nostiprināšanai rūpniecība un tirdi
niecība. Cenšoties īsa laikā nostiprināt 1ielburžuāzi jи , 
v a l s t s caur Latvijas b a n k u "kreditēja un pārkreditē j a " -

i j ^  ^ a d a v a l s t a koutrole sija Spiestu, atzīt, ka "bankas 
i z s n i e g t i e aizdevu:.: i ir stipri nel i K v i d i. n Prui£stot pašu 
Rapitalan, игрешит i а » raibu uzsaka a r i£tcffiiaa kredītiem f^ 
kurus bieži vien ie^u'Ldija i l ^ t e r m i i r» ve stē j u b O d . ^ Darbī
bas tигрiiifetualai tiku, rakstīti зли minētie draudzības vek 
se #i p kur и ĪD baaka piesitл a uz v a i ložā politiskā grupē jas а 
ieteikuma paaata. Kitra valīuia partija /miiiatru kabineti 
Latvija mainījās gandrīz katru :*;ai и/ centās nostiprināt un 
at o a l i s t ī t

 11 savu U A I F N I E C isitu b ā z i " — partija,в рг^^гаа:п.и |д— 
b и 1 s t с š о i kapitālistus. ; i EM ē r aa, «Zemniek и s a v i e ni • & s" lī

d e r i uzskatīja, ka zeo. nieku sairaniec i s^ā bāzē ie tilpstošieи 
uz^sniUttien un oreanizāc I jāui jākļūst par sairani ; c i ski stip -
rieoj atbalsta, punktiem pilsētās, kuri ne a t liekasu vajadzību 
gādājumos vari tu noderēt par^avotu lī-Ize&ju rašanai zcnai j-
ки politiszan. vajadzībām. "Zeaaieku savienības" līderi dar
bojas а/ s " Uīb» 1

, Rīgas Uaiona bankas, Latvijas zemnieku 
bankas un iaadzu savstarpējo kredītbiedrību v^jioā . Viena 
politiski partija centās apzarot otras "galmuleci akо bāzi*, 
d a l a : valsts pabalstus Valsts garantiji s aizu©дит.ит un 
precu kredīta saņemšanai ārzemēs un valsts pasūti jonus.1* -

dējis bija stimuls daļējai rūpniecības afc j aunošanai, Mainot i А 
ministru kabinetiem, tikA pārskatītas un iaļšji likvidēta» 
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i e p r i e k š ē j ā k a b i n e t a i z d o t ā s t i r d z n i e c ī b a s un ruļ>nie^ 

u z ņ ē m u m u d a r b ī b a s . k o n c e s i j a s » T u r p m ā k ā s , t ā p a t k ā ieprie*. 

L ' j ā s »' k o n c e s i j a s un a t ļ a u j a s til<a Ī s ā o t a s , n e i z e j o t n o 

l i e t d e r ī b a s , b e t g a n n o t ā . v a i k o n c e s i j a s p r a s ī t ā j i b i j a 

t u v u k ā d a i i e s p a i d ī g a i g r u p a i , p a r t i j a i v a i at3eviSfctara 

l ī d e r i s , p r i v ā t a a a i s n i - c i b a d a ž ā d u s p e k u l a t ī v u u z ņ ē m u m u 
4 6 

d i b i n ā š a n a b i j a p i l n o j z i e d o s * u C e n š o t i e s o e l t s a v a s p a r 

t i j a s - s o c i ā l d e m o k r ā t u p o p u l a r i t ā t i un g r a u t " Z e m n i e k u s a 

v i e n ī b a s " p o z ī c i j a s , s c c i ā l d e c c k r ā t i k o n s t a t ē j a j » V a l d ī -

b a s p o l i t i k a ir i z g ā j u s i u z t o , l a i l ī d z e k ļ u s d o t u p r i v ā t -

i n i c i a t ī v a i , a r ī n e z i e d z ī g a i u n n e r e d z ē t t o , k a s n o t i e k zeai 

it l i k u š a un n o t e i k u m u s e g a s . M ē s r e d z a m k r e d ī t p o l i t i k ā 

t ā d u v i r z i e n u ^ k a z i n ā m ā m a p r i n d ā m , z i n ā m i e m v e i k a l i e m , k u r u 

p r i e k š g a l ā a t r o d a s i e s p a i d ī g a s p e r s o n a s , d e p u t ā t i v a i m i n i s 

t r i , v a i v i e i e m t u v u s t ā v o š a s p e r s o n a s , k a šiem v e i k a l i e m ir 

c e ļ š a t v ē r t s u z v a l s t s k a s i u n . L a t v i j a s b a n k a s k a s i a r v i e n , 

v i s o s l a i d o s u n g a n d r i t n e i e r o b e ž o t o s ap m ē r o s » " i e s k a t o t i e s 

u z p a r t i j u s a v s t a r p ē j o a p K a r o š a n o s savasj " s a i m n i e c i s k ā s b ā -

а с е
1 1 n o s t i p r i n ā š a n ā , 1 i e l b u r ž u ā z i j a t u r p i n ā j a i e d z ī v o t i e s uz 

v a l s t s b u d ž e t a , t . i . , tauta3 r ē ķ i n a . V i e n a i p a š a i J e l g a v a s 

l i n u m a n u ? a k t ū r a s L . J . H o f f a / s L a t v i j a s b a n k a b i j a a i z -

d e v u s i 3 a i i j . l e , k a s b i j a v a i r ā k n e k a v i s i L a t v i j a s h i p o t ē 

k a b a n k a s iredītfc r ū p n i e c ī b a i k o p a , 

ī &t ē r m i kr edī t a izitianto Ž a n a i l g t e r m i u a k r e d ī t a 

v e i d u , k r e d ī t a s e g u m s ar d r a u d z ī b a s v e k s e ļ i e m i z s a u o a a i z -

d e v u m a ļ, l i k m j u o e l š a n o s a k c i j u b a n k ā s f k u r a s a i z d e v u m a p r 0 -

c i nt a s^tka i e s k a L t l t r i s k a p r ē m i j u . 1 9 2 5 * g a d ā a i z d e v u m a l i k 

i e s L a t v i j a s a k c i j u b a n k ā s b i j a 12 — \K g a d ā „ p č o L a t v i -

ja3 Ь а п ^ а з a p r ē ķ i n i e m k r e d ī t s , k u r a ягоаеп'сз p ā r s n i e d z a 

15 %, ne b i j a v a i r s i z m a n t o j a m s n e l a u k s a i m n i e c i b ā , n e r ū p — 

n i e o ī b a v a i t i r u i . n i e c i b a . T a s p a t s r e d z a m s n o a r h ī v a ылЪп ~ 

r i ā i i e a j 1 9 2 5 * g a d a s e p t e m b r i J e l g a v a s l i n u m a n u f a k t ū r a s L. un 

J . Hūf'£ a / s p i l n s a p u l c e , i z s k a t o t j a u t ā j u m u par p a m a t k a p i 

tāls, p a l i e l i n ā š a n u d a r b ī b a s ' p a p l a š i n ā š a n a i , n o l ē m a d ī v a s 

t r e š d a ļ a s j a u n i z l a i a t o a k c i j u p i e d ā v ā t Anglija3 u n Beļ,,i -

j a s teKotilkOuiJpariij ām, p ar с i к 11 n e 1 9 2 4-. * n e a r ī i 9 с ī>. g a-

а a n a v i e s p ē j a m s p a b i l d i n ā t :> >-.,. н . i .л а в i t a i u а r I e t a m к r e i 1 1 -



operāci jām.11 bād s at linums saist аз ar minēto kredīta 
struktūru. li'inaiisu ministrijas kredīta departaments 1 9 2 6 . 
gadā atzina •"pateica Lies musu savādai kredīta politikai, 
ir attīstījušies ,̂ 4.lve.na kārtā sī kie иг Liegumi, kao nav spē

ji gi raž ot lētāki un l^oas preces. " , ! ē s e sam t urā jušles pie 
uzskata, ka j ave i с iriu. to uz o.ēmur.u nodibināšana, kas ražo 
iekšzeme s v j . J adzī bam, jo 1 ie laki uz ̂enurn i neesot spējīgi 
pastāvēt. Tā ir nepiedodama k-ļūia, kas nesusi mums vairāk 
tūkstošu darbnīcu, no kurām laba daļa. pad /ta aizmirstībai... 
Mēs esam izsviedusi milzu summas "rūpniecības atjaunošanai" 

49 
bez nopietni paroaudita Ljlana un neraugoties nākotne," 
Ik gad us finansu ministri j а izsnied zn sim t iem konc eeij и 
j aunu uz lēmumu atvēršanui  1925.gada izsniedza 467 . 
1924.' 533, 1925 • 647 atļaujas, 1925.gada darbojās 2ol2 
rūpniecī ЫБ uz ĻiēniUfL i ar s trādnieku akai tu līdz lo cilvekiee. 
618 u z ^ ē u i U i a i ar lo~4 9 strādniekiem un 2o9 uzaēmu«i ar 5o 

5o 
un vairāk strādniekiem. pie rūpniecības uz ņēmumiem bur -
žuaziskā statistika pieskaitīja uzņēmumus, kuros bija no -
darbināts m e h ā n i s K a i s * dzinē j s vai vairāk nekā 5 strādnieki . 
Bez minē t aj iem 2859 rūpniecī bas uz ̂ēraum iem 1925 « g. Latvij as 
saimniecībā vēl darbojās vairāki desmit i tūkstoši aaatnieol-
bas usaēmumu / nodarbināto skaits mazāk pav 5 strādniekina/. 
pēc 1925.g.tautas skaitīšanas datiem redzans, ka no rūpnie -
čībā nodarbinātiem strādniekiem 6o ci nodarbināti amatniecī -

5 1 - • 

bā un 4o jĻ fabrikās. Amatniecība pārsvarā bija tādas rup -
niecības nozares ka ap,.ērbu un apavu rūpniecībā, kas patie ~ 
sībā bija tīrā amatniecība, jo šai nozarē 1927. g-strādāj а 
49.5 i» no visiem amatniekiem un 31 't* no visiem rūpniecībā 
nodarbinātiem strādniekiem, Jcuri tālāk sadalījās  29.7 °Ļ 

amatniecībā un t ikai 1,4 £ fabrikās. Amatniecība pārsvarā 
bija arī tādā vadošā pirmskara rūpniecības nozarē kā metāl
rūpniecību., kura bija nodarbināti lo. 2 no strādnieku kop
skaita, kur š no zarē sad alī j asi 2.1 & fabrikas un 8.1 и amat-
n i e с i b ā. ^ 

Rezumējot sadu saimniecības attīstību,vaičte saimnie -

о i bas d epar t a n i e n t a ekonomi at i rakstīji,ka aaītni-jcībaa . 
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tīstot nozares, kuras scietnieoībai nav pa spēkam, 
2) kaut gan no vidējās un lielrūpniecības ražojumiem vie

tējam tirgum paliek 80 S ražojumu, sīkrupniecība ar 
panākumiem darbojas arī tādās nozarēs Щ tekstilrūpnie

cība» kur ievērojami attīstās lielrūpniecība, 
3) ir nozeres,•kur lielrūpniecība vispār nav attīstījusies, 

p i e гл., к а кг u у n ie с i b а, pr с cīzōJ^ mēbeļu u.c. к о к i z s t rād ā

jumu darbnīcas, kuras pilnībā pieder sīkrupniecībai un 
amatniecībai Šādu amatniecības uzplaukumu Latvijā no
saka iekšējā un ārējā tirgus ierobežotās iespējas, da

bas bagātību un kapitālu trūkums,kā arī citi īpatnēji ap
stākļi" П е Šiem īpatnējiem apstākļiem tad arī varam 
pieskaitīt valdības īstenoto kredītpolitiku ar tās kredīta 
struktūru un kredīta summām atsevišķām saimniecības noza
rēm. 

Ja rūpniecību galvenokārt kreditēja Latvijas banka, 
kura, būdsua emisijas iestāde, atbilstoši ..batutiem izsnie
dza īstermiņa kredītus, tad lauksaimniecībai kredītus jpie-
5Ļ*īra t ā d a s ilgtermiņa kredītiestādes kā Valsts zemes benka 
un Zemnieku savienības dibinātā Latvijas zemnieku banka, 
Rīgas Uniona banka un Lauksaimniecības centrālbankso Zemnie
ku savienības bankām piešķirot kredītus, Latvijas banka ne
ievēroja statūtu aizliegumu par ilgtermiņa- kredīta piešķir-
Sanu. Tā,Latvijas zemnieku bankai (formāli pamatkapitāls -
300.000 ls) faktiski bija iemaksāti 27.000 ls, pārējo sedza 
Zemnieku savienības līderu vekseļi (Latvijas banka pieSķī-
ra kredītu 2 milj.la apmērā, Bīras Uniona bankai - 5,4 mil d. 
1^.53 1925.gadā Latvijas banka pēc i'inansu ministra ierosi
nājuma visus nelikvidēs lauksaimnieku aizdevumus nodeva 
Valsts zemes bankai. Šādā veidā valdība lauksaimniecībai 
izsniegtos īsterni^a kredītus pārvērta ilgtermiņa kredītos, 
ctbilstoši valdības saimnieciskai programmai, kas paredzē
ja lētus un ilggadīgus ki«aītus īauksaimni ecībai, "ieturot 
pareizo saberu starp kredīta apmēriem lauksaimniecībai, rūp 
niecībai un tirdzniecībai pco šo nozaru nozīmīguma principi 
t^ut^s saimniecībā.11 Ša i sakarībā strauji pieauga kredī
tu leuksaiomieoīhni. J j l ī d z 1928. gada 1 Л visu 
kredītu summas pitnuga par lj « , t^d ValrLT: zemes banka* 
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aizdevumi - 3 reizes - no 46,6 milj.ls 1925.g. 2.1 līdz 
144,5 milj.ls 1928.g. 1.1, sastādot 32 % no visiem velstfl 
kredītiestāžu aizdevumiem. Mainījās ari kredīts struktū
ra - 1928,g. īstermiņa kredīti Valsts zemes bankā sastādī
ja vairs tikai 34 £ no kredītu summām. Ati Latvijas bankas 
kredītpolitikā arvien skaidrāk iezīmējās lauksaimniecības 
balstīšana un veicināšana. Pēc I. Markona aprēķiniem, rūp
niecības kreditēšanai izsniegto summu īpa' svars Latvijas 
bankas kredītu kopsummā samazinājās no 30,3 % 1927. gada 
līdz 25,4 % 1929. gadā. Lauksaimniecība saņēma ne mazāk 
kā 40 # Latvijas bankas kredītu.^ 1929. gadā no visām 
kredītu summām, kuras piešķīra valsts kredītiestādes, 65 % 
saņēma lauku lielsaimnieki, 13 # - rupniecība.5^ šāds vei
dā, ar kredītpolitiku, valdība stimulēja "dānizācij^s" 
kursu - lauku lielsaimnieku nostiprināSanos, par oik ban
kas kredītus galvenokārt izsniedza budžu saimnieoībām. 

5. Muitas politika 
*-

Vērā ņemams līdzeklis atsevišķu nozaru attīstīoas re
gulēšanai bija eksporta un importa muitas. 20. gadu sākuma 
valdība piekopa stingru protekcioniama politiku ar izteik
ti fiskālu muitu raksturu.^ Finansu ministrija izstrādāja 
noteikumus tirdzniecībai ar ārzemēm, kuri paredzēja, ka vi
sa Latvijas ārējā tirdzniecība "atrodas zem valdības uzrau
dzības un kontroles" 5®, reizē nosakot, ka no saaemtās ārzem
ju valūtas eksportieri drīkst paturēt tikai 20 pārējo 
finansu ministrija izmaksāja valsts valūtā. Tā kā Latvijā 
trūka preces, bet Vācijas tirgus stāvoklis bija izdevīgs 
eksportam ^9 valdība, lai ierobežotu eksportu un valūtas 
aizplūšanu importoperācijās, 1920.g. 19. XI izdeva "Rīko-
3urnu par preču ievešanu no ārzemēm" , nosakot importtirdz-
n iecībā li сепии sist emu. visas prece s tika sadalītas trīs 
kategor 1 j as. Pirmajā kategori jā ie skaiti j a pirmās ne'piecie-
fļamības ргесеь, kuras drīkstēje ievest ( pārtikas preces_, 
me ŗ,i kament us , ražošatits līd z€ kļus, izejvielas и. с • ) . otras 
kategorijas preču Ь- vč sāna bija aizlieca (dzērieni, dārg-
1 ie.t as, p^īrfi' r;r i i , .r.odes preces utt.} t Trejās kste^ori-



jas preces varēja ievest ar ikreizēju finansu .ministrijas 
atļauju, kuras saņemšana bija sarežģīta, un 1 9 2 1 . g . 7.VTI 
to nomainīja ievedmuitu tarifu sistēma. Ar 1 * 9 2 1 . g . 20.VII 
spēkā stājās jauni muitas tarifi, ar izteikti fiskālu rak
sturu uz darba tautas rēķinac Tarifi noteica muitas aprē
ķināšanu procentos nevis no vērtības, kā līdz tara, bet pēo 
svara. Таз noveda pie pirmās nepieciešamības pre5u sadār
dzināšanās, salīdzinot ar luksus precēm. Piem # f audumi, ku
rus pirka tauta, bija muitoti tāpat kā dilrgie v i l n a B audu

mi, ko pieprasīja buržuāzija 7un pēc vērtības muita pirma
jiem sastādīja ap 3Q pēdējiem  ap. 5 :#. Reizē ar ieved
muitu paaugstināšanu, paaugstināja arī akcīzes nodokli No
lejai par 5 0 *, tāpat tabakai un tās izstrādājumiem, sēr
kociņiem, naftas produktiem, vīnam* raugam u.c., tā ceļot 
dzīves dārdzību. 1 9 2 1 . g . 1 5 . I V rūpniecības nostiprināšanai 
Satversmes sapulce pieņēma "Likumu par dažiem atvieglināju
miem г ūpni e с īb a s at j a un о я an a i M

, kuг й paredzeja laikā no 
1921.G. 1.17 līdz 1 9 2 6 . g . I.IV bez muitas ievest mašīnas, 
aparātus un to piederumus, rūpniecības uzņēmumu izbūvei ne
pieciešamos materiālus* izejvielas un kurināmo> līdz 1 9 2 4 . 

^g. i.IV arī pusfabrikātus. 6 1 Tomēr šo likumu atoēle jaa 
1921.g. 20.VII pieņenr.tie muitas tarifi, par cik mainījās 
pasaules tirgus konjunktūra - kritās cenas Latvijas eksport
precēm - kokmateriāliem un liniem" , atstājot noteikumu, ka 
rūpniecības uznērrutni, kuri ieveda no ārzemēm izejvielas, sa
ņems ievedmuitas atmaksu, ja «Ie ražojumus eksportēja. 1 9 2 7 -

gadā, piem,, ievedmuitu atmaksāja 5 0 fabrikām kopsummā vai
rāk ne kā 1 milj .ls. 

Tālākie muitas tarifu pārkārtojumi tika virzīti impor
ta samazināšanai, ceļot muitas tarifus galvenokārt pirmās 
nepieciešamības precēm. Šāda muitai politika deva plašas 
iespējas uz iedzīvotāju rēķina iedzīvoties vietējai buržul-

.sijai (kā arī ārzemju kapitālistiem), ceļot preču cenas, 
ar 1 9 2 1 . g . beigām strauji pieauga dzirnavnieku peļņa, 

jo kvieSu miltu muita bija 36 sant. par kg, graudu muita -
6 sant, Maļot Importēto labību, dzirnavnieki miltus pārde
va par cenām, kas atbilda Jmp-rtmiltu cenām. Pēc finansu mi
nistrijas rupr.ieoības un tirdzniecības rn>daļas ekonomistu 
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d o t i e n aprēķiniem, iedzīvotāji ik gadus uz vietējam 
precēm p ā r m a k s ā j a ap 23 milj.ls, t.ek. uz pārtikas rūpnie-
č ī b a s precēm - 11 m i l j . l s . Pateicoties augstajām cenām 
i e k š ē j ā tirgu, pārtikas rūpniecība izveidojās p a r ļoti ie
nesīgu nozari, kuras akciju sabiedrības 20. gadu vidū mak
sāja visaugstākās dividendes - vidēji trīs reizes augstā
kas kā pārējo nozaru akciju sabiedrības. Ārzemnieki uz 
tiem piederošām akcijām pārtikas rūpnieoīti saņēma 8-10 
reizes augstākas dividendes k ā vidēji akoiju sabiedrības. 
S ā d s stāvoklis atbilda valdības ekonomiskajam kursam at
balstīt ar lauksaimniecību saistītās rūpniecības nozares. 

Tiesai lauksaimnieoības atbalstīšanai muitu tarifi 
paredzēja bezmuitas mākslīgo mēslu, lauksaimniecības in
ventāra un mašīnu ievešanu.Tanī pašā laikā - a r 1921.g , 
28.vi, valdība sāka samazināt l a u K s a i m n i e u ī o a s preču ie
vedmuitas, pirmkārt tās atceļot sviestam, olām, Šķiņķim 
un putniem. 

192i.g. 15 - VII, laikā, kad protekcionisma politiku sā-
ka nomainīt saimnieoiskās dzīves liberalizāoijas kurss, mi-
nistru kabinets atoēla Noteikumus par valūtas nedošanu fi
nansu ministrijai, par oik eksportieri bija ekonomiski 
spiesti ārzemju valūtu pārdot valstij, lai saņemtu Latvi
jas naudu preču iepirkšanai no valsts linu monopola un me
žu pārvaldes. Pēdējā, piemēram, kokmateriālus pārdeva zel
ta frankos, kas maksājami Latvijas naudā pēc pastāvošā kur
sa. 

1926.gadā, pārskatot muitas tarifus, valdība lauksaim
niecības atbalstīšanu turpināja, šoreiz atbalstot piensaim
niecību - tika atcelta muita %ievedamiem rudziem un lopbarī
bai, kas pazemināja to cenas. Rudzu pašizmaksu lauksaimnie
kiem noerošināja ar piemaksu prēmijām. Šāds kurss tika tur
pināts arī, pārskatot muitu tarifus 1928. gada aprīlī, kad 
samazināja muitas luksus precēm, paaugstinot tādām pirmās 
nepieciešamības precēm kā cukuram, rudzu^kviešu un kartu
peļu miltiem. 
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Ievedmuitas prooentos no preces vērtības ^ 

1926.gadā 1930.gadā 
Rudzu un kviešu milti 51 67 
Cukurs 52 99 
Kcrtupe?^u milti 101 198 
Porcelāna izstrādājumi 37 34 
Kakso 202 160 
Vīni 326-457 130-200 
Cigāri °3 84 
Zīda audumi 75 52 
Mežģīnes 69 : 46 
Kosmētika 53 44 
Vieglās automašīnaa 13 7,6 ' 

Laikā no 1926. līdz 1930, . gadam gandrīz divreiz 
auga cukura ^uita, kas sastādijč ap 65 # no cukura cenas 
pasaules tirgu", divkārt palielinājās kartupeļu miltu mui
ta. Abi šie F.uitu tarifu pieaugumi saistījās ar vispārējo 
lauksaimniecības atbslstīranas politiku, рзг cik* darbojās 
Jel^&va^ cukura r'abrika ar cukura pašizmaksu 45 sant* kg 
(pasaules tir^utaj.ī pašā laikā cukura cena bija 15 sant.kg] 
un ciaks£ija cu^uvnieSu audzētāj au^st^kāa iepirkuma ce
nas Rietumeiropa*^ Cukurbiešu iapirkuma oenas sastādīja 
75 £ no ražotā cukura paaizitaksas Augsta cukura muita 
bija Zemgales budžu tiešas atbalstīšanas pasākums (vairāk 
nekā 8o £ frainniecību, ka a audzēja cukurbietes,bija Zem

gale}? к а л tieci ik gadus deva ap 7 milj.ls peļņu 0 

"Jānizāoiias" kursa sekas Latvijā izpaudās jau 1925. 
g&da beigās, kad, sakara ar linu cenu krifianos un kokma
teriālu pieprasījuma samazināšanos pasaules tirgū, strau
ji sašaurināja^ Latvijas eksporta iespōjab. Kokmateriālu 
vērtība Latvijas eksportā samazinājās no 34 ,7 4> 1924.ga
da līdz 26,0 ';J 1925.g&da. un 21,9 ;

л» 192.6.gadū.b

5 Tirdznie
cības biltnctu pasīvs 1925*&ьЬ?ч bašniedza rekordu  101,5 
ftiilj.lc.^6 Neskatoties uz muitas tarifu paaugstināšanu, 
arvien p i с ь u g a rūpniecības precu imports  no 7 Ь , 0 uvi 1 j . 
īs 1923.tfaaā lidz 96,4 milj.ls 1925^1',

 1 sastādot 47 * 
no /130 iaporta. 50 % rūpničcll&s preču Latvijā ieveda 
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Vācija, 10 ^ — Anglija. Latvijas eksportā rūpniecības pre
ces sastādīja tikai 10 °h% jo nozares, kuras atbalstīja val
dība, nelielo apmēru un augstās pašizmaksas dēļ pasaule з 
tirgū nespēja konkurēt. 

Tirdzniecības bilanoes līdzsvarošanai un ārzemju va
lūtas ieplūduma veicināšanai buržuāziskā lielsaimnieku val

dība bija spiesta vairāk vērības pievērst rūpniecības at
tīstībai. Visas valsts ekonomikas attīstī'a, balstoties uz 
vienai nozares  lauksaimniecības pastiprinātu atbalstī
šanu un stimulēšanu, bija padarījusi Latvijas saimniecisko 
dzīvi pilnīgi atkarīgu no dažu preču - galvenokārt linu un 
kokmateriālu konjunktūras pasaules tirgū* Ja vēl ņemam vē
rā, ka kokmateriālu gclvenā noņēmēja bija Anglija, tad va
ram teikt, ka Anglijas tirgus konjunktūra ļoti jūtami at
saucās uz Latvijas valsts budžetu. Šo sakarību skaidri pa
rādīja 1926.gadā Anglijā notikušais vispārējais streiks, 
kurš savijās ar ogļraču streiku, kā rezultātā ievērojami 
samazinājās tirdznieciskā aktivitāte Anglijas tirgū, un 

*-

kokmateriālu īpatsvars Latvijas eksporta. Bez tam ;ap 1926. 
gadu Rietumeiropas valstu lauksaimniecības produkcija bija 
sasniegusi un sāka pārsniegt pirmskara līmeni, parādījās 
1927.gada agrārās krīzes pazīmes, kas padarīja nestabilu 
lauksaimniecības preSu eksportu. 

Valdība pievērsās eksportnozaru veicināšanai. Rūpnie
cībā atmaksāja izejvielu muitu eksportpreču ražošanā, pie
ņēma dažādus lēmumus, kuri atviegloja un paātrināja dzeiz -
oeļa pārvadājumus un iekraušanas darbus ostās utt. .Rezul
tātā pieauga produkcijas eksports gurnijas un linoleja rūp
niecībā - ja 1925.gadā gumijas ražojumus eksportēja par 
t!,3 milj.ls, tad 1927.gadā - par 12,6 milj.ls, linoleja 
attiecīgi par 3,1 un h,1 m i i j . l s . ( S ī k ā k daļā par ārzem
ju kapitālu} 

<\rejā tirgus paplašināšanai Latvija 1927.g. 5.11 no
slēdza muitas ūnijas nolīgumu ar Igauniju, kurs paredzēja 
рьkapenisku mu itu at n eIŠanu st arp abām valstīm. Pret mui
t at tarifu at л elšanu иг st ā j ās Lat v i j as t e & st i lrūpni ecī bas 
pārstāvji, ck redzot  j ū n i j a ? ,-rēču e ki.pan s i j u , par cik 
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Igaunijā darbojās lielākā kokvilnas vērptuve Eiropā - Nar-
vas-Krenholmas vērptuve ar augstu tehnisko līmeni. Un, lai 
gan Latvijā bija zemākas strādnieku darba algas un ļot: 
augsts muitas tarifs te'kstilpreoēm (8-12 ls par auduma *g 
vai 40-50 # no vērtības), tomēr kapitāla trūkuma dēļ (no
vecojusi tehnika un nelieli ražošanas apmēri) Latvijas 
tekstilpreoes nespēja konkurēt ar Igaunijas preoēm. Igau
nijas rūpnieki savukārt uztraucās par Igaunijas dienvidu 
daļas pircēju zaudēšanu, un 1929.gada beigās abas valstis 
vairāk pievērsās jautājumam par savstarpējā tirdzniecības 
apgrozījuma paaugstināšanu, nekā pilnās muitas tini jas rea
lizēšanai. 1933.g. "•Ekonomistā" varam lasīt, ka muitas ūni
ja 1933. gadā bija tikpat tāla kā pirms 10 gadiem, kad no
slēdza pirmo pagaidu līgumu ar Igauniju. 

6. Ārzemju kapitāls 

Augstais muitu valnis, valdības ieturētais kurss uz 
69 

ārzemju kapitāla iesaistīšanu Latvijas ekonomikā apvie
nots ar Latvijas strādnieku salīdzinoši zemām algām, vei-
cmāja ārzemju kapitāls ieplūdumu. Tāpat to veicināja Lat
vijas tuvums Rietumeiropas tirgum, lētais jūras transports 
un pirmskara ekonomiskie sakari. Laikā no 1925.-30.gadam 
ārzemju kapitāla kopsumma Latvijas akoiju sabiedrībās pa
lielinājās 1,8 reizes, un 1927.gadā no esošajām 331 akci
ju sabiedrībām ārzemju kapitāls piedalījās 201 akoiju sa
biedrībā, 50 9ь un vairāk akciju ārzemniekiem piederēja 110 
akciju sabiedrībās, kurās koncentrējās 84 no visiem ār
zemju kapitāliem. Tātad šīs 110 akciju sabiedrības princi
pā piederēja ārzemju kapitālistiem. 17 akciju sabiedrības 
bija ārzemju monopolu nodaļas Latvijā.^ 0 Visam ārzemju ka
pitālam pieaugot 1,8 reizes, Vāoijas kapitāls pieauga 3,8 
reizes, Anglijas - 2,8 reizes, Zviedrijas - 4,9 reizes un 
holanaes - 4,4 reizes,71 Buržuāziskie ekonomisti bija spies
ti atzīt, ka tie rūpniecības uzņēmumi un tas nozares, par 
kurām interesējas ārzemnieki, ar laiku pāriet ārzemju ka
pitāla rokās,- kuri vni nu tieši vai naur radniecīgām sai
tēm ir laistīti ar lielākiem atsevišķo nozaru sindikātiem, 
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trestiem, ūnijām utte Rezultāta Latvi j j,b uzņēmumi tika pa
kļauti ārzemju sindikātiem vai оit ал monopolistiskām ap 

72 
vienībām. 

Dažādi bija veidi, kādos Rietumeiropas monopolaovie
nības noteica buržuāziskās Latvijas ekoncmikas attīstību . 
To skaitā  pret banku garantijām piegādāja dārgu mašīnu 
komplektus,kas nestimulēja ražošanas līdzekļu ražošanu 
Latvijā.Ārzemju kapitāls pārsvarā ieplūda n*vis iavestī -
ciju, bet kredītu veidā - ar augstu kredīta prcoentu ua 
īsu atmaksas terminu,kā arī bieži ar prasību nodot preču 
pārdošanu ārzemju firmām.kā rezultātā daļa produkcijas ti
ka izbrāķēta. Ārzemju kapitāla iespaidoja vietēja tirgus 
cenas,piem..Beļģijas un Anglijas linu austuves. Londonas 
koktir^otāji f nolakot linu un kokmateriālu pārdošanas ce
nas. Rezultātā Rīgas fabrikanti sūdzējāoi M Kapitālā stip
rie un organizētie ārzemnieki kā pērkot. tā pārdodot . 
vienmēr diktē mums savus noteikumus, ko esam spiesti pil
dīt, jo neesam ne kapitālā, nedz arī organizatoriski pie
tiekoši stipri izvest* mūsu noteikumus . pērkot preci.pie-
аёгаш, no Vācijas Latvija pievem vācu karteļu noteikumus . 
las pats pārdošana un reklamācijas gadījumns." Zviedrijas 
sērkociņu trests sašaurināja ražofcāe produkcijas daudzumu 
un ņaoēla cenas Latvijas tirgū. Augstas oenas uzturēja 
Eiropas kālija sindikāts.izv^dprēmijas dzelzij un rudziem 
noteica Vācijas dzelzarūpnieku apvienība un Folijas valdība. 
Igaunijas kokvilnas vērptuvju akciju sabiedrība iepirka 
koncesijas Latvijas rūpniecībā utt. 

3o.ga.du sākuma ārzemju шonоpolapvienībām piederēja 
34 f> batvijā eaoŠo akciju sabiedrību pamatkapitāla^ t. зк. 
V e i c u ka^it^ls bija ieguldīts 93 a/s, angļu - 54 а/в.)193о« 
^ Л Л a&o iju saoiedrību pamatkapitāla kopsuciuā bija ie 

/juldiia lo2.3 milj.ls ārzemju kapitāls, t. s k. 21.9 milj.ls 
Vi*o i jas, 16. 7 tciijls Anglijas,9.7 i&ilj.ls Zviedrijas , 
9.3 milj.ls Holandes, 5.1 milj.ls A S V , 3.9 ailjls Franci

7 5 -

jas kapitāla. Seit Jāpem vērā,ka t»tvijas akciju sabiedrī
bas kapitālu neieguldīja atsevišķas personas , bet gan 
lielās згкетя^и finansu menopolisti&Kās drupas • par cik šo 
grupu <apitali bija iaternačtenali / p i e » - , L a t v i s ē r k o — 

http://3o.ga.du
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oiņu rūpniecības akciju sabiedrību kontrolpaketes ļoti ma
sa daļa atradās tieSi Stokholmā, lielākā daļa - Zviedrijas 
sērkociņu tresta Londonas un Parīzes sabiedrībās), ārzem-
lu kapitāla piederība Latvijas akoiju sabiedrībās buržuā
ziskajā statistikā bija vienkāršota - tika noteikta pēc 
ārzemju sindikāta vai tresta valdes sēdekļa noteiktā val
stī, b'akerā ar ēāda varena finansu kapitāla aizmuguri, Lat
vijas akciju sabiedrībās iepluduSais ārzemju kapitāls iz
teikti veicināja valdības atbalstīto kapitāla koncentrāci
jas un centralizācijas tendenci. 

Tā Kā ārzemju kapitāls Latvijā pārstāvēja ārzemju 
trestus un sindikātus, tad lielātcā vai mazākā mērā arī Lat
vijas rūpniecībā veidojās šādas monopolapvienības, kurafl 
nevar uzskatīt par patstāvīgām monopolistiskām apvienībām, 
bet gan per attiecīgu starptautisku monopolapvienību vie
tējām nodaļām. Par Letvijā pastāvošām pirmskrīzes monopol-
apvienībām ir tikai daļējas ziņas, par cik valdība tās 
oficiāli neatbalstīja un daudzas no tām darbojās uz"džentl
meņu vienošanās" pamata. Zināmās monopolapvienības Lat
vijā bija dibinātas karteļu un sindikātu veidā. Izņēmums 
bija sērkooinu un to skaliņu ražošana, kuru 1928.gadā pil
nībā nopirka Krēgera sērkociņu trests. Lai gan pieredze 
rādīja, ka trests, ieguvis kādas valsts sērkooinu ražoša
nu, slēdza uzņēmumus un pacēla oenas (piem., Polijā, kur 
trests pēo līguma noslēgšanas no 20 fabrikām slēdza 15 un 
sērkociņu oenas paoēla par 150 #)» buržuāziskā valdība uz 
35 gadiem pārdeva visu Latvijas sērkociņu un tc skaliņu 
ražošanu Zviedrijas sērkooinu trestam» "Sociāldemokrāts* 
1928.gadā rakstīja, ka, "ja tagad sērkociņu kastīte mak
sā 4 sant., tad cenām ceļoties līdz 10 sant. (kā tas ir, 
kur valda trests), patērētāji gadā Zviedrijas trestam sa
maksās 6 milj.ls lielu nodokli," Ja 1927.gadā Latvijas 
sērkociņu rūpnieoī^ā bija nodarbināti 782 strādnieki, tad 
jau 1923.gada beigās to skaits samazinājās līdz 623 strād
niekiem,, Kā parāda ministru kabineta arhīva materiāli^ 
Latvijas valdības ierēdņu dzimtenes mīlestība.un godīgums 
bija tik "augstā līmenī", ka tie apmānīja pat Saeimu, ku-
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rai ratificēšanai iesniedza līgumu ar paredzēto atmaksu 
ASV dolāros, bet, līgumu parakstot, paredzēja atmaksu 
"zelta dolāros". 2ad sakarā ar 1929.-33.gadu krīzi ASV 
dolāra kurss strauji kritās, Latvija turpināja maksāt 
parādu pēo paaugstinātā kursa. 

lionopojji, kas strādāja Latvijas miniatīīrtirgubi, vēl 
vairāk nekā lielvalstis bremzēja tehnikas progresu. Tā, 
apskatot metālrūpniecības attīstību, buržuāziskie ekono
misti atzina, ka metālrūpniecībā pastāvošais drāšu un 
naglu kartelis ' , nosakot ražošanas kvotu pārdošanas ce
nu un nodrošinot kartelī ietilpstošiem uzņēmumiem "pie
tiekošu peļņu un mierīgu pastāvēšanu", neveicināja 5o uz
ņēmumu paplašināšanos un tehnisko pilnveidošanos, "Cik
tāl", rakstīja V.I. Ļeņins, "kaut uz laiku, tiek noteik
tas monopolās oenas, tiktāl zināmā mērā zūd pamudinājums 
uz tehnikas un tātad arī uz jebkuru citu progresu, virzī
šanos uz priekšu, tiktāl, tālāk, rodas ekonomiska iespēja 

75 

mākslīgi aizturēt tehnikas progresu." ^ Sads pats stāvok
lis kā metālrūpniecībā., kurā "naglu ražošana neuzrāda ne
kādas attīstības "tendences", bija arī finieru rūpniecībā. 
Samēra nelielais finieru fabriku skaits, кигаз valdošais 

• '' 76 
bija angļu, vāou un ar Vāciju saistītais igauņu kapitāls 
un augstā peļņa, kas pat pēc ofiolāliem datiem 1928.gadā 
pārsniedza 28 % no realizēto preču oenas, radīja labvē
līgus apstākļus Šās nozares kartelizēsanai. 1928.gada 
beigās nodibinājās Latvijas finieru rūpnieku sindikāts 
ar stipri iekoptām monopola tendenoēm. Sindikāts vadīja 
finieru eksportu un daļēji normēja izejvielu iepirkšanu 

77 
vietēja tirgu.Monopolstavoklis, kā rakstīja "Ekono
mists", bremzēja finieru fabriku tehnisko progresu un paš
izmaksas pazemināšanai Latvijā vispār un finieru rūpnie
cībā atsevišķi "bija tikai viena recepte - darba algu no-
sigana".^ Sāds kurss atbilda finansu ministri jas izstrā
dātajiem pasākumiem preču pašizmaksas pazemināšanai "pēo 
vāou. parauga 1 1, t.i., turoties pie stabilas valūtas, seoa» 
zināt ražošanas pašizmaksas elementus - sociālos izdevu-

79 
шив, strādnieku algas utt. 

Bažotas produkcijas normēšanai un augstu cenu noteik
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senai 1928.gadā Latvijas ķiegeļrūpnieki nodibināja pārdo
šanas karteli akoiju sabiedrības "ķieģelis un kadrs" vei
dā. Lai nesamazinātos jpeļaa, kad 1925.gadā valdība sama
zināja kvieSu miltu muitu ua 25 sant.kg, lielākas dzirna
vas apvienojās a/s 4 ,?erina 1 1 ar mērķi iegūt monopolstāvok
li Latvijas tirgu, kopīgi iepērkot labību, centralizēti 
pārdodot miltus un regulējot kredītu maizniekiem. Sindi
kātā apvienojās 6etraš lielākās Rīgas dzirnavas - "Rank 
un Со", "Viktorija 1 1

,
 ff

Levitas
n un a/s "Amermilti? un Lie

pājas dzirnavas "Berendts un Со". Jau 192?*gadā a/s "Pā
ri na" sedza ap 50 % no visa Latvijas miltu patēriņa» Pēo 
finansu ministrijas rūpniecības un tirdznieoības nodaļas 
ekonomist u dotiee aprēķiniem, a/s "Farina", turot kvie
šu miltu pārdošanas cenu 70-75 ls par 100 kg, gadā pelnī
ja ap 10 milj.ls. Bezultātā, pastāvot muitai un sindikāta 
noteiktām augstām railtu oenām, iedzīvotāji ik gadus uz 
maizi pārmaksāja 5,5 milj bls e^° Kā tas Latvijā vispār bi
ja vērojams, a/s "Perina" monopolstāvokli centās iegūt f 

nevīs pazeminot pašizmaksu un cenas, bet gan uzpērkot vai 
īrējot konkurejoSās dzirnavas un pārtraucot šo dzirnavu 
darbību* Tā a/s nopirka un nojauca a/s rtVega" dzirnavas, 
īrēja a/s "Iļguclems" u.c. dzirnavas, tās nenodarbinot. 
"Farina" nopirka arī a/s "Nik. Rozentāls"'maizes fabriku 
un turēja to bezdarbība, jo ar "Perinu" saistītie maiznie
ki draudēja ar boikotu konkurences radīšanas gadījumā. Ko
pumā eāda jaudu nenoalogoians prae-īja lielus iesaldētus 
līdzekļus. Bez tam autsaideri ~ ap 650'nelielās dzirnavas 
saņēma ārzemju kredītus, par cik muitas tarifi apgrūtinā
ja ārzemju miltu ieplūdumu> un turpināja darbību, neska
toties uz visām a/s "Farina" pūlēm ieņemt monopolstāvok
li. Kad 1928.gadā, mainot muitas tarifus lauksaimniecības 
pastiprinātas atbalstīšanas virzienā, pacēla ievedmuitu 
kvieeiero, iieldzirnavnieku peļņa samazinājās un ar 1929. 
gadu sindikāts darbību beidza. 

1929.gaua neierobežotu varu Latvijas tirgu ieguva 
gumijas rūpniecības sindikāts, kurā apvienojas ārzemju 
iconopolapvienībām piederošās akciju sabiedrības "Kvadrāta" 
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"Kontinents" un "Varonis". Sindikātam Latvijā nebija a u t 

saideru, un tas savā darbībā aptvere iekšējo tirgu. Arē
jā tirgū sindikāta dalībnieces varēja noteikt oenas at
bilstoši konjunktūrai. Praksē tas nozīmēja, ka ārējā tir-
gū Latvijas|gurnijas apavus pārdeva par daudz zemākām ce
nām nekā Latvijā, jo iekšzemes tirgu pārdodamo galošu 
oenā sindikāts ierēķināja ne vien monopolpeļņu, bet a r i 

"eksporta prēmiju", t.i., kapitālistu apdrošinajuau pret 
iespējamiem zaudējumiem ārējā tirgu. Gumijas rāpnieoībae 
akoiju sabiedrību peļņu ievērojami cēla valdības 1926.gfr-
da pieņemtais gumijas apavu muitas paaugstinājums, kad, 
neskatoties uz to, ka gumijas apavu imports Latvijā ne
pārtraukti samazinājās, valdība paaugstināja ievedmuitas 
15 reizes - в о 10 sant, par kg līdz 1,50 ls. Analizējot 
karteļu būtību, V.I. Ļ e ņ i n s norādīja, ka "karteļi novedu
ši pie j a u n a , oriģināla tipa aizsargmuitām* aizsarga (to 
atzīmējis j a u , Bngelss **l£apitāla" III s ē j u m ā ) tieši tos 
produktus, kurus var eksportēt... iekšzemē kartelis pār
dod savus produktus prar monopolistiski augstu cenu, bet 
ārzemēs aizlaiž tos p a r smiekla naudu 

Par vienu no spēcīgākajiem 20.gadu bei^u monopoliem 
Latvijā tika atzīts alus sindikāts, kurā 1928.gada augus
tā apvienojās 6 Bīgas lielākie alus brūži ar mērķi regu
lēt un sadalīt tirgu un uzturēt augstas cenas, izbeidzot 
savstarpēju konkurenci. Sindikātā ietilpa a / s "Iļgeciema 
alus darītava", "Tanheisere" f "Gustev Kunoendorf*, *Livo-
nija", "Kym»el" un Brāļi S v a r o Kokumižā* 75 # akoiju sin
dikātā piederēja ārzemju kapitālam, -kurš uz tām j a u 1928. 
gadā saņēma 19,5 ^ lielas dividendes. 8 2 J a u d a ž u s mēnešus 
pēc sindikāta līguma noslēgšanas a l u s oenas tika p a a u g 

stinātas, province alu pārdodot par dempinga oenām, . l a i 

pakļautu daudzos provinces alus brūžus. Копкигепоев sa

mazināšanai sindikāts nopirka par 125 000 ls Fr .S indJLera 

alus brūzi Bīgā un pārtrauca tā darbību, noveda līdz ban
krotam un izsolē nopirka par 129 ООО l s H.Kroi&a brūzi ** 
Jelgavā. K ad 1933.g. 8.aprīlī valdība, daudzo sūdaību 
pamudināta, Izdeva rīkojumu par alus vairumtirdzniecība* 
oenas samazināšanu, alus sindikāts pieteica streiku. Ti
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ka pārtraukta alus piegāde restorāniem,sašaurināta ražo
šana un atiaiHti strādnieki.Valdība bija spiesta piekāp
sies, tāpēc tika pazemināta alus akcīze un aptpu 
ievedmuita , Sindikāts bez tam vēl panāca f ka no- . 
teikto pārdošanas cenu atstāda tikai daļai alus pro
dukcijas - rormālalum, turpmāk pārsvara izgatavojot stipr-
alu, kura cenām nebija ierobežojumu. Kezultātā uz valsts 
kases rēķina alus rūpniecības sindikāts savu stāvokli vēl 
uzlaboja, dai sakarībā buržuāziskie ekonomisti bija spies
ti atzīt, ka karteļi un sindikāti Latvijā "bija tik spē
cīgi, ka to priekšā kapitulēja pat valdība", jo "karteļos 
un sindikātos galvenokārt bija apvienoti ārzemju kapitāli 
un Latvijā nepastāvēja karteļus regulējoši vai aizliedzo
ši likumi.11 

1328.-gadā bija vērojami arī pirmie mēģinājumi novērst 
savstarpčv^ konkurenci ārzemju kapitālam, pārsvarā vācu 
k^pit^iani^, piederošajā kokvilnas rūpnleoība. Tas arī ti-
кэ parakts 193C.gadā,nodibinot visspēcīgāko un ilgstošāko 
sindikātu a/s "Latvijas kokvilnas ražojumi" (LKR) veidā. 

. xy

zr monopolapvienībām, kuras darbojās slepeni, nekā
du datu nav, oet, ka tādas Latvijā pastāvējа, redzams no 
tā, ka, piem, likvidējot Rīgas vācu tirgotāju biedrību, 
atklāja 7 slepenu tirdzniecības karteļu darbība. Tie ap
tvēra atsevišķas tirdzniecības nozares _ farmaceitisko, 
elektrotehnisko и.о., nosakot augstas cenas iekšzemes t i r -

gū. iāpat mon opolstāvokli Latvi jā ieguva tās ārzemju fir
как, кигаш Latvijā nebija tiešu k o n K u r e n t u . 

r.eierobezoti valdot Latvijas rūpniecībā, ārzemju то
поре 1 apvienības ieguva milzu peļņu. Pēc rinansu ministri-
j j d s datiem tikai 1929.gadā ārzemnieki dividendēs saņēma 
9fcī.b33 ls, bet procentos par dažāda veida kredītiem -
ū.673.L'0O 1 з , akoiju sabiedrību parādiem uz 1 9 3 0 .g. 1 . 1 

oastāaot 214 no p a m a t K a p i t ā l a . ^ Ārzemju kapitāls, rak-
3 t ī ; a V.I. Ļ^uins, "kāri metās uz zemi, kur valdība 
l i k i L - o v ē l ī ^ a un iztapīga kapitālam kū nekur citur, ... 
к и r z t r i с r. i e k и ... darba * 1 g и ir d а и d я z e m "i !< а ,' tā k ь ā r-
zeraju k i j ļ j I (-Li 1V: t i var gūt mi Izī^u , vi au dzin» tonē nedzir-

tu pe. v-- ' 
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Teiktais parāda, ka kapitālisma vicvlrējā krīze, tā
lāk saasinot kapitālistiskās iekārtais pretrunas, izsau
ca arī buržuāziskajā Latvijā valsts lomas* palielināšanos 
ekonomisko procesu regulēšanā. 

Objektīva ekonomiska nepieciešamība  ārējā tirgus 
trūkums, ārkārtējs līdzekļu trūkums saistīts ar pri\*ātāe 
iniciati'vas'trūkumu iekšzemē,..izsauca valsts tiešu dalī
bu Latvijas saimnieciskajā dzīvē valsts uzņēmumu un mono
polu veidā. 

Valsts monopoli deva iespēju uzkrāt kapitālu vietējai 
buržuāzijai darbības paplašināšanai valsts atbalstītajās 
rūpniecības nozarēs. 

Līdzekļus monopolveidīgo pasākušu realizēšanai va Idlba 
ņēma no darba tautas, arvien paaugstinot netiešos nodok
ļus - muitas, akcīzes u.tml. 

Nodokļu politika, peļņas slēpšanas iespējas, akcionā
ru atbildība, papildu līdzekļu iegūšanas iespējas un. 
valsts likumdošana veļcināja ražošanas koncentrāciju ak
ciju sabiedrībās,, kuru buržuāziskajā Latvijā nepavadīja 
kapitāla centralizācija, «raksturīga ek-ciju sabiedrību vei
došanās procesam, kad notiek jaunu kapitālu'-piesaistīšana 
vai apvienošana. Vienpersonu uzņēmumiem pārveidojoties ak
oiju sabiedrībās, tie uz akciju sabiedrību priekšrocību 
izmantošanas pamata ieguva iespēju kapitāla koncentrācijai 
nākotnē. 

Arī valsts kredītpolitika tika veidota lauku liel-
8aimnieku un lielburžuāzijas nostiprināšanas virzienā ar 
to atšķirību, ka, izsniedzot kredītus pēc "nozaru nozīmī
guma principa11 lauksaimniecība saņēma Ilgtermiņa kredītus, 
rūpniecība un tirdzniecība - galvenokārt īstermiņa kredī
tus, kas n oveda pie plašas un ne stabilas sīкгažošanas iz
veidošanās Latvijas pilsētās. 

Atsevišķu nozaru attīstības regulēšanai valdība'iz
mantoja arī muitas politiku. Bez tam muitu tarifu noteik
šana atsevišķam preču grupām deva plašas iespējas"uz car-
ba tautas rēķina uzkrāt kapitālu vietējiem un ārzemju ^a-
Ditālirit.itfu:. 
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Valdības regulējošie pasākumi attiecās ari uz ārzemju 
kapitālu, kurS, "ieplūzdams Latvijas akciju sabiedrībās, 
veicināja valdības atbalstīto kapitāla konoentrāoijas un 
centralizāoijas tendenci, Ārzemju kapitāla vadībā kā ār
zemju monopolapvienību vietējās nodaļas veidojās karteļi 
un sindikāti Latvijas rūpniecībā, kuru darbība ne vien
mēr saskanēja ar valdības nodomiem, 

Хсригса va^am secināt, ka 1920.29.gadu ekonomikas 
valstiskā regulēšana, likdams pamatus ievērojamam valsts 
lomas pieaugumam 1929.33.gedu krīzes periodā un pēokrī
zes laikā, veicināja atsevišķu nozaru attīstību buržuā
ziskajā Latvijā, bet nespēja panākt stabilas ekonomikas 
izveidošanu kopumā.. Jau pirmās 1929*-33-gada krīzes iz
pausmes Latvijā pierādīja valsts ekonomikas nestabilitā
ti. 
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0. JANKOVSKA, 
RPI Politiskās ekonomijas 
katedras docente 

DAŪDAS SABIEDRISKS IEKĀRTAS VALSTU SADARBĪBA 
KĀ Š^IRU CĪŅAS PORb'A 

i'ūsu gadsimta 7Q. gadi paliks oilveku atmiņā kā pa
vērsiena periods attiecībās starp dažādas sabiedriskās 
iekārtas valstīm. Balstoties uz sociālistiskās Sistēmas 
varenību, saliedētību un aktivitāti, arvien ciešāku sa
vienību ar visiem progresīvajiem un mieru mīlošajiem spē
kiem tika uzsākta PSKP izstrādātās Miera programmas īste
nošana un panākts pagrieziens starptautiskajās attieoī-
bās. Šī pagrieziena rezultātā mazinājās saspīlējums da
žādas sabiedriskās iekārtas valstu stsrpā un paplašinā
jās mierīgās līdzāspastāvēšanas principu praktisks pie
lietošana. 

Par svarīgu soli uz priekšu mierīgas līdzāspastāvē
šanas principu nostiprināšanā un sadarbības attiecību 
veivjcsanā stsrp dažādas sabiedriskās iekārtas valstīm 
kļuva Eiropas drošības un sadarbības apspriede Helsin
kos, kura pavēra .'^unas iespējas mu^u laika oentrālā uz
devuma - miera un tautu drošības nostiprināšanā. Apsprie
des rezultāti atļāva paplašināt un aktivizēt sadarbību 
starp Eiropas valstīm ekonomikā, zinātne, tehnikā, apkār
tējās vides aizsardzībā un citās ekonomiskās darbības 
sfērās. 

P3}CP XXV kongress г novērtējot Eiropas valstu 
apspriedes rezultātus, konstatēja lielus panākumus Klē
ra programmas īstenošanā un izvirzīja uzdevumus tālākai 
cī^iii par mieru un starptautisku sadarbību. 

laerī^ā līdzāspastāvēšana ķā.j^ru C Ī B E S iorms 

Lielā Oktobra sociālistiskā revolūcija ievadīja pa
saule с attīstību jaunā vēsturiskā posma. Pasaule saSķēU-ui 
dažādās sociāli ekonomiskās sistēmās. Tas izvirzīja jau-
tājurnu лаг pir-Lās sociālistiskās valats :tti-clbūm :sr 'кь~ 
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pitālistisko pasauli. Bija jārod atbilde, kā, atrodoties 
kapitālistisko valstu ielenkumā, nosargāt un nostiprināt 
revoluoionāros iekarojumus un nodrošināt sooiālisma celt
niecību. 

Jau pirmajos mūsu^valsts pastāvēšanas gados V. Ļ e -
oins pierādīja, ka starp valstīm ar dažādu sabiedrisku 
iekārtu iespējama un nepieoiesama mierīga līdzāspastāvē
šana un ekonomiska sadarbība. Sekojot V. Ļeņina novēlēju
miem un izmantojot miermīlīgās ārpolitikas pieredzi, PSKP 
XXIV kongress izstrādāja iliera programmu, kura tika sek
mīgi īstenota. "Šī programma norādīja E e ā l u ceļu uz "auk
s t ā kara" likvidēšanu un izvirzīja skaidrus uzdevumus cī
ņā par pāreju no kara briesmām uz mierīgu sadarbību" \ 

KarŠ sociālisma dabai ir svešs. Jaunās iekārtas no
stiprināšana, tās ekonomiskā attīstība, sociālistiskās 
iekārtas priekšrocību pilnīga izmantošana iespējams tikai 
miers laika apstākļos* Tādēļ konsekventa cī^a par mieru, 
par mierīgu līdzāspastāvēšanu ir un pāliek* sociālisma ār
politikas centrālais uzdevums. 

Pirmajos pēorevoiucijas gados, kā arī vēlāk, ļe^i-
niskais mierīgās līdzāspastāvēšanas princips bieži nera
da kapitālistisko valstu vadošo aprindu atbalstu* T p Č u 
tas neliecina, ka šo principu praktiski nebija iespējams 
īstenot. Gluži otrādi, starptautiskais imperiālisms il
gus gadus loloja cerības likvidēt jauno sociālistisko 
valsti militārā ceļā. Taču šīs cerības nepiepildijās D 

Sociālisms nostiprinājās, pārauga vien аз valsts robežas 
un izveidoja pasaules sistēmu, demonstrējot savu dzīvot
spēju un nenoliedzamās priekšrocības. Sociālisms ekono
miskie sasniegumi piespieda reāli domājošās kapitālistis

ko valstu aprindas mainīt savi; nostāju» Jau 20. gadu p4r
m&jā pusē Padomju Krievi j h nodibināja ekonomiskus saka
rus ar divdesmit kapitālistiskajām valstīm, noslēdzot 
vairāk nekā 40 tirdzniecības līgumus.^ Saņemto iekārtu 
un tehnisko pieredzi izmantoja, ceļot jaunas automobiļu 
un traktoru rūpnīcas, attīstot metalurģiju, ķīmisko rup-
nieoību, būvējot elektrostacijas un citus svarīgus taut
saimniecības objektus. 



baudzi buržuāziskie vēsturnieki оепэав rūpnieciskas 
iekārtas ievešanu PSRS 20. un 30. gados iztēloties per 
Rietumu "nesavtīgu" ieguldījumu Padomju Savienības indus
trializācijā. Tas neatbilst īstenībai, jo padomju tauta 
maksāja par ārvalstu piegādēm pēc augstām cenām, bieži 
ierobežojot savu patēriņu. Ekonomiskā sadarbība kapitā
listiskajām valstīm bija izdevīga, tāpeo, paliekot par 
nesamierināmiem sociālisma ienaidniekiem, noteiktas.ka
pitālistu aprindas uzsāka tirdzniecību ar Padomju Savie
nību- Padomju valsts iepirkumi palīdzēja mazināt -smagās 
1929.-1933.g. ekonomiskās pārprodukcijas krīzes sekas, 
nodrošinot daudziem tūkstošiem kapitālistisko valstu 
strādnieku darbu. Tā, piemēram, Padomju Savienība 1931. 
gadā iepirka 40 # no visa ASV mašīnu un iekārtas ekspor
ta. 3 

Otrais pasaules karš pierādīja pirmās sociālistis
kās valsts varenību, tās spēju atvairīt imperiālistisko 
agresiju, likvidēt jebkurus oentienus sagraut sociālismu 
militārā ceļā. 

Padomju Savienības militārā sadarbība ar kapitālis
tiskajām valstīm antifašistiskās koalīcijas ietvaros vēl
reiz pierādīja sociālistisko un kapitālistisko valstu sa** 
darbības praktisku iespēju un pozitīvos rezultātus. 

Sākot ar 1946. gadu Padomju Savienības bijušie sa
biedrotie oīņā pret fašismu uzsāka "auksto karu" ar so
ciālisma pasauli, ekonomiskie sakari krasi sašaurinājās« 
Tirdznieoību sāka uzskatīt par politisku problēmu un vēr
tēt to kā sava potenciālā ienaidnieka nostiprināšanās lī
dzekli. Tika izstrādāta sarežģīta aizliegumu un ierobežo
jumu sistēma, līdz ar kc divu-triju gadu laikā Padomju 
Savienības tirdzniecība ar Rietumeiropas valstīm samazi
nājās uz pusi, bet ar ASV tika gandrīz pilnīgi pārtrauk
ta.^ Šādas politikas rezultāti bija pretēji gaidītajiem. 
Rietumu valstis uz ilgu laiku zaudēja plašus un arvien 
augošus noieta tirgus savai rūpnieciskajai produkoijai, 
bet cenšanās kavēt Padomju Savienības un oitu sociālis
tisko valstu ekonomisko attīstību oieta neveiksmi. To pie-
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rādīja sociālistiskās sistēmas valstu sasniegumi zinātnē 
un rūpniecības attīstībā, kosmosa epgūšanā, etomenergeti-
K a s attīstībā un daudzās oitās jomas. 

Jau 5u. gados ttieturaeiropas valstis sāka just savas 
ekonomiskās politikas negatīvās sekas. Augošā rūpniecība 
prasījs noieta tirgu paplašināšanu. To panāca, pakāpenis
ki samazinot ierobežojumus rūpniecības preču eksportam uz 
sociālistiskajām valstīm. Pašreiz to preču saraksts, ku
ras aizliegts pārdot, samazinājies vairāk nekā desmit rei-

u 

zes. J 60. gados Rietumeiropas valstis un Japāna samazinā
ja ierobežojumus preču importam no sociālistisksjām val
stīm, bet šis jautājums pilnīgi nav atrisināts arī vēl 
tagad. 

Tikai ASV valdošās aprindas arī 60. gsdos konsekven
ti turpināja pretoties ekonomisko attiecību nomalizeša-
nai ar sociālistiskajām valstīm. Tas neatbilda monopolis
tisko aprindu interesēm, jo vājināja AbV starptautiskās 
pozīcijas• Pazīstamais A37 valsts darbinieks Bž* Bolīs 
atzina, ka to, ko sociālistiskās valstis nevar nopirkt 
Amerikā, tās var nopirkt un pērk Itālijā vai Rietumvāci-
jā.k Noraidījums uzturēt ekonomiskās attiecības ar Padom
ju Savienību un citām sociālistiskajām valstīm nonāca 
pretrunā ar ASV nacionālajām interesēm. 

70, gados iezīmējās būtisks pavērsiens attiecībās 
starp dažādas sabiedriskās iekārtas valstīm. Kā tika no
rādīts PSKP Centrālās Komitejas pārskata referātā "bur
tiski, mūsu acu priekša pasaule mainās, turklāt mainās 

n 

uz labo pusi". Tādēļ svarīgi noskaidrot notiekoša pa
vērsiena cēloņus, tā apmērus un potenciālās iespējas, kā 
arī saskatīt šķēršļus un grūtības, kas jāpārvar. 

l/ziļas izmaiņas apčku samēros un iavletcj urnā par la
bu sociālismam izveidoja jaunub apstākļus tin radīja jau
nas iespējas attiecībās starp sociālistiskajām un kapi
tālistiskajām valstīm. Tas ii- svarīgākais objektīvais 
faktors, kas nodrošināja pasaules politikas ievirzīs»-
nos miera gultnē, ierobežojot imperiālisma reakcionāros 
centienus. 
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Р 2 Г svarīgāko mūsdienu pasaules attīstības virzītā
ju spēku neapšaubāmi jāuzskata nemitīgs sociālistiskās 
sistēmas varenības un ietekmes pieaugums, tās ekonomiskā 
un zinātniski tehniskā potenoiāla nostiprināšanās. Šo 
procesu raksturo sociālistisko valstu rūpnieciskās ražo
šanas īpatsvara pieaugums pasaulē no 10 % 1937. gadā ' 
līdz 20. £ 1950. gadā un gandrīz līdz 39 % 1973. gadā. 8 

Laikā no 1950. gada līdz 1975» gadam sociālistiskās val

stis kāpinājušas rūpnieciskās produkcijas ražošaru 10,8 
reizes, bet ekonomiski attīstītās kapitālistiskās val

stis  3 reizes.^ 
"Neviens objektīvs cilvēks, kā tika uzsvērts 

PS£P CK pārskata referātā XXV kongresam, "nevar noliegt, 
ka sociālisms valstu ietekme uz pasaules notikumu gaitu 
kļūst arvien spēoīgāka, arvien dziļāka. Un tas lieJ.ā mē
rā nāk par labu cilvēcei kopumā, visiem, kas grib brīvī
bu, vienlīdzību, neatkarību, mieru un progresu". x^ 

Vispārējās krīzes padziļināšanās sašaurina imperiā
lisma kundzības ietvarus. Līdz ar to nemitīgi saasinās 
pretrunas starp imperiālistiskajām valstīm, pieaug starp
tautiskā konkurence- Cenšoties izrauties no ASV pakļautī
bas, Rietumeiropas valstīs un Japāna 5 0 . un 60. gadu gai
tā aktīvi attīstīja rūpniecisko ražošanu. Pakāpeniski 
jjreČu realizācijas iekšējās iespējas bija izsmeltas un 
radās nepieciešamība meklēt jaunus noieta tirgus. Šie 
meklējumi saasināja konkurenci starptautiskajā tirgu. Mo
nopolistiskās aprindas sāka meklēt kontaktus ar sociālis
tiskās sistēmas vaistīm. 

Par svarīgu attīstības virzītāju mūsu dienās kļūst 
zinātniski tehnitkā revolūcija. Tās ietekmē pastiprinās 
ražošanas internacionalizācija. Valstu ekonomiskajā at
tīstībā arvien svarīgāku nozīmi iegūst ārējie saKari. Tā
lāku rbžotājspēku attīstību var nodrošināt, apvienojot 
visu valstu oentienus, plaši attīstot starptautiskās eko
nomiskās attiecības. 

Pastāvošā starptautiskā situāoija izvirza problēmas, 
kuru sekmīgā-atrisināšanā ir ieinteresētas visas valstis 
un tautas. Y*u pirmo jāmin oru^ošanā.s ierobežošanu un atom-



kara draudu mazināšanu, kā ari jauna pasaules kara izcel
šanās iespēju novēršanu. "Viens no galvenajiem P£XP CIC un 
Padomju valdības ārpolitiskās darbības virzieniem ir un 
paliek - kā to arī prasa Miera programma - cīiga par dru
džainās bruņošanās izbeigšanu, par atbrugošanos". 1 1 

Zinātniski tehniskais progress izvirza vairākas pla-* 
netāras oroblēmas, kuru risināšanā jāapvieno vairāku vai 
pat visu pasaules valstu oentieni. Pie tām pieder kosmosa 
un Pasaules okeāna pētīšana un apgūšana, apkārtējās vides 
aizsardzība, starpvalstu energosistēmu izveidošana, pārti
kas un saldūdens problēmas risināšana un daudzas citas* 
īstenojot kopējos uzdevumus, veidojas kontakti, nostipri
nās starptautiskā sadarbība, tuvinās atsevišķu vaistu sav
starpējās intereses, 

iskonomiskā un zinātniski tehniskā sadarbība, kopēju 
problēmu risināšana kļūst par :nūscienu neatvairāmu pr&sī*-
bu. Vienlaikus zinātnes un tennikas progress paliek par 
galveno divu si&tcrau cī^as lauku, sociālisms giiet uzvaru 
pār kapitālismu, mierīgas ekonomiskas sacensības gaita, at
tīstoties sadarbībai un savstarpējiem sakariem, īstenojot 
mierīgas līdzāspastāvēšanas principus attiecībās stafb 
valstīm. 

Livu sistēmu valstu.sadarbības attīstība prasa no
vērtēt notiekošo pavērsienu mierīgas līdzāspsstevēšanas 
gultnē. V?..r rakties nepareizs priekšstats, ka mierīgas 
līdzāspastāvēšanas principu ieviešana pretēju sabiedris
ko iekārtu vaistu attiecībās nozīmē pretrunu.mažināšenēs 
starp tām, šķiru cī^as atslābumu starp kapitālismu un §£= 
ciālismu. 

Mierīga līdzāspastāvēšana nenovērš pretrunu starp 
kapitālismu un sociālismu - mūsu Isikrneta galveno pretfu^ 
nu. sociālistisko valstu attiecības ar kapitālistiskās 
sistēr.as v,.istb veieojas pretrunīgi, jo šķiru Cīņa ёкём* 
лот i kā, p o l i t i k a un ideoloģijā ir n-eizoēgama. Šīs d i p ē 
pamatā ir pretēji mērķi, nesamierināms pasaules užsk^tsu 
Tādēļ dažādus sabiedrisko iekārtu» vaistu sadarbībai 
veras ne tikai arvien plašākas iespējas, bet veidojas arī 



nopietnas grūtības, dažreiz grūti pārvārāmi šķēršļi. 
Divu sistēmu -šķiru 0 1 3 a s būtība izpaužas ekonomis

kajā sacensībā, kurā sociālistiskā snimnieoība.s sistēma 
pierāda spējas izmantot zinātnes un tehnikas progresa re
zultātus visas sabiedrības labā, nemitīgi attīstot un 
pilnveidoj ot sabiedrības ražotājspēkus. 

Divu pasaules sistēmu cīņa ir vēsturiski neizbēga
ma un tādēļ mūsdienu svarīgākais jautājums ir jautājums 
par to, kādās formās šī cīņa noritēs. 

Kā rāda vēsturiskā pieredze, tā var veidoties mili
tārās sadursmēs, aktīvas bruņošanās, asu un bīstamu kon
fliktu apstākļos. Ir iespējams arī cits ceļš- valstu mie
rīgā līdzāspastāvēšana, kad pretēju ideoloģiju cīņa un 
ekonomiskā sacensība dažādās jomās tiek savienota ar 
plašu sadarbību, bet neizbēgamās domstarpības atrisina 
pārrunu ceļā- Cīņas formu izvēlei ir svarīga nozīme. 
Pasaules tautām tā var nozīmēt karu vai mieru, milzīgu 
materiālo vērtību nevajadzību izšķiešanu bruņošanai un 
kara konfliktiem, vai arī mierīgu sadarbību un sacensī
bu, kas izdevīga visām valstīm. 

izmantojot starptautisko sadarbību sociālisms pozī
ciju nostiprināšanā* nedrīkst aizmirst, ka ideoloģija 
mierīgā līdzāspastāvēšana nav iespējama, starptautiska 
saspīlējuma mazināšana saglabā pretstatu starp divām sa
biedriskām sistēmām. Galvena mūsdienu pretruna ir un pa
liek pretruna starp kapitālismu un sociālismu, un to var 
novērst, tikai uzvarot .sociālistiskai revolūcijai vieSī 
pasaulē. 

Pozitīvās pārmaiņas pasaule iepriecina progresīvi 
uosKaņotas aprindas, 'ra^u reāli novērtējot starptautis
ko situāciju^redzam, ka rtakcionārie spēki nedomā atkāpa 
tiee. kapitālistiskajā pasaulē aktivizējas uzstiŠanāfl 
pret easjalejuma mazināšanu, ekonomisko, zinātnisko^ten-
nieko un kultūras sakaru nostiprināšanu starp valstīm, 
neatkarīgi no to sociāli ekonomiskās iekārtas. "Aukstā 
kara" piekritēji turpina atbalstīt tālāku brūnošajos, 
revolucionurtU? ur; atbrīvošanās kustības militāru apspie-
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Sanu, cenšae izraisīt un uzturēt sespīlējurau starp val
stīm. Tas nopietni trauoē mierīgu līdzāspastāvēšanu un 
prasa pasaules mieru mīlošo spēku aktīvu pretsparu. 

PSiCP XXV kongress, novērtējot starptautisko situā
ciju^ izvirzi ja virkni aktuālu uzdevumu, kas prasa atrisi 
nājumu tālākā cīņā par mieru, tautu brīvību Un neatkarī
bu. Jāpieaug sociālistisko valstu kopīgam ieguldījumam 
miera nostiprināšanā^attīstot vispusīgo Sadarbību un 
stiprinot brālīgo valstu vienotību. Jāturpina cīņa par 
bruņošanās izbeigšanu un pāreju uz atbruņošancs. Jāap
vieno mieru mīlošo spēku pūles esošo kara perēkļu likvid 
senai. Jāsekmē starptautiskā saspīlējuma atslābuma padzi 
ļināšenāe. Jācenšas noslēgt vispasaules līgumu par spēka 
nelietošanu starptautiskajās attiecībās. Šo uzde
vumu risināšana kļūst par Pb'KP XXIV kongresā pieņemtās 
Miera programmas neatņemamu turpinājumu un attīstību узе к 
mējot tālāku cīņu par mieru un starptautisku sadarbību, 

12 * 
par tautu brīvību un ne at kanču. 

Starptautiskās ekonomiskās sadarbības 
jauns posms 

Viens no svarīgākajiem procesiem, kas noris pasau
lē, ir mierīgās līdzāspastāvēšanas principa ieviešana 
praktiskajās attiecībās, starp divu sistēmu valstīm* Pē
dējos gados tas izpaudies virknē divpusēju vienošanos. 
Nodibinātie kontakti aptver svarīgu jautājumu kompleksu, 
kura se&raīgā risināšanā ir ieinteresēta? abas puses. 

Šodien attiecības starp divu sistēmu valstīm attīs
tās vairākos virzienos. Arvien vairāk jūtama politiskā 
klimata vispārēja uzlabošanās. Šī procesa pamata ir oen-
яалаз strīdīgos jautājumus atrisināt pārrunu ceļā, mek
lēt kopēju interešu saskares punktus, sadarboties visda
žādākajās jomās. 

Visā pēckara periodā starptautisko situāciju ietek
mēja divu spēcīgāko valstu - AbV un РЬйЗ  politika un 
savstarpējā* sttieoības. Regulāru kontaktu nostiprināša

nās sterp šīm valstīm sekmē pozitīvās pārmaiņas pasaulē. 
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Kaut gan Padomju Savienība un Amerikas Savienotās Val
stis pieder pie da^ā'das sabiedriskās iekārtas, tomēr 
starp tām pastāv kopēju interešu saskares punkti. Svarī
gākai*? no tiem ir bruņošanās ierobežošana un atomkara 
droudu noverŠana. 

Šie jautījuni .'tika apspriesti Maskavā, 1972. gada 
maijā, pārrunās starp abu valstu vadītājiem. Parakstītie 
nolīgumi 'lika pamatus tālākai savstarpējo attiecību uz
labošanai. Nākamais solis tika sperts 1973. gads jūnijā, 
kad notika otrā tikšanās visaugstākajā līmenī ASV. Devi
ņu jaunu nolīgumu parakstīšana nostiprināja un paplašinā
ja pirmās tikšanās panākumus.^ 

Pozitīvās izmaiņas starptautiskajā dzīvē ietekmēja 
Padomju Savienības un Francijas ettiecības. Jaunajos ap
stākļos Francijas valdība pirmā veica konkrētus panāku
mus, īstenojot mierīgās līdzāspastāvēšanas principu. Pa
rakstītie dokumenti fiksēja šo principu kā starptautisko 
attiecību ņamatnornru. Pozitīvie kontakti turpina attīstī
ties. Par to liecina regulāras tikuanaa starp 3bu valstu 
vadītājiem. 

Padomju Savienības un citu sociālistisko valstu cen
tieni īstenot mierīgas līdzāspastāvēšanas principu prak
sē izpaužas arī attiecībās ar Vācijas Federatīvo Kepub
liku. Parakstītie nolīgumi sekmē saspīlējuma mazināšanos 
Siropā. Plaša sadarbība raksturo PSHS ettiecības ar Somi
ju. Tās pamatā ir vairākos gadu desmitos izveidojušās sta
bilas tradīcijas. Padomju Savienība attīsta savstarpēji 
izdevīgus kontaktus ar Itāliju, Austriju, Skandināvijas 
valatim un daudzām citām.. šīm valstīm pastāv viencaa-
nās par sistemātiskiem kontaktiem dažādos līmeņos. Vi
siem parakstītajiem dokumentiem ir viena ļoti svarīga ie*-
zīme: mierīgās līdzāspastāvēšanas princips ir kļuvis par 
pamatprincipu līgumattiecībās ar kapitālistiskajām val
stīm. 

Analizējot laeia programmas īstenošanas gaitu, PS&P 
XXV kongress atzir.a: '"Galvenais mūsu politikā attiecībā 
pret kapitālistiskajai valstīm bijusi un paliek cīņa par 
mierīgas līdzāspastāvēšanas principu uzvaru, par* Stingru 



mieru, par j^urs precu Iet' ī:e.ra izcelšanās briedu mazi

nāšanu un perspektīvā  to. novorSsnii. Var konstatoc, кз 
pēdējos piecos gados izdevies panīkt ievērojamu progre

su šajā virzienā.'*'1

* 
sociālistisko valstu ekonomiskā sadarbība r.r attīs

tītām kapitālistiskajām vēstīm atspo/uļo ražošanas in
ternacionalizācijas Un starptautiskās speciālizāoījas un 
kooperēšanās procesu pasaules mērogā. Tas ļauj e k c H s c m i P -

kajās attiecības, balstīties uz ilgtermiņa nolīgumiem, no
drošinot kontaktu stabilitāti un to paplašināšanos. Šedus 
nolīgumus Padomju Savienība uz desmit gadierr- ir noslēgu
si ar Somiju, Itāliju, Vranciju, V^R un Austriju. Iiezul-
tātā attiecības ^tarp valstīm kļgst arvien cauā^vcidīgā-
kas un aptver daudzas svarīgas tautsaimniecība jomas, 

ekonomiskās attiecības atnrp oaž-īdas sabiedriskās; 
iekārtas vaiStīm veidojas vairākos virzjencs. 

1. Par tradicionālo saimnieciskās darbības veidu jc-
projām paliek starptautiskā tirdzniecība. "Attīstos ilg
termiņa tirdznieciskie saknrl 5 IVSĒ paredz preču komplek
su piegādi un iekārtu montāžu, balstoties uz savstarpēju 
kredītu. 

2. Paplašinās daudzpur>igv e < o n o r r iska , tehnisкa un 
rūpnieciska sadarbība. j^onom: eko kontaktu pajiotš tiek 
likta starptautiskā darba dalīšana. Attīstās rsžtšanus 
un zinātniski tehnisko pētījumu kooperēšanās. 

3 . Pēdējos gados i i izvirzījušās vairākas pasaules 
mēroga nozīmīgas problēmas, kuru atrisināšanai nepiecie

šams kor,centrēt zinātniskos pētījumus un līdzekļu izman
tošanu. Lažas no šīm problēmām i r j B U guvušas ilgumisku 
noformējumu, citas tiek apspriestas dažādos līmeņos. 

Apskatīsim galvenos sadarbības virzienus sīkāk. 
Jau 50. gados Rietumeiropa sāks tirdznieciski tuvi

nāties sociālistiskās sistēmas valstīm, atceļot daudzus 
ierobežojumus eķspor-tējamām precēm .un mīkstinot kreditē
šanu. Pašreiz du R i e t u m e i r o p a s valstu tirdzniecību 
regulē vairāk nekā 90 ilgtermiņa vienošanās. sociālistis
ko vai.* tu ekonomiskā attīstība paplašina eksporta ieepē-
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Jes uz ārvalstīm un vienlaikus palielina pieprasījumu 
pēo importējamām precēm. T.ādēļ tirdzniecība starp S]£PP 
valstīm un Kietumeiropu ir viens no dinamiskākajiem pa
saules tirdzniecības sektoriem. Preču apgrozība pieauga 
197U gadā par 9 6 ; 1972. gadā par 16 f>ļ 1973. gadā par 
37 * un 1974- gadā par 44 %* Arvien pla&āk praktizē sta
bilu ilgtermiņa tirdznieoisko līgumu noelegfianu, ekono
miskās sadarbības" plānošanu un programmēšanu.^ 

Viena no pirmajām tirdzniecību ar PSBS sāka Francija. 
Kopš 19b7. gada abam valstīm pastāv ilgtermiņa kontakti, 
Tā rezultātā tirdzniecības apjoms palielinājies vairāk 
nekā 20 reizes, proti, no 34,6 miljoniem rubļu 1953.ga
dā līdz 900 miljoniem rubļu 1974. gadā. 1^. 

Hedzamu vietu savstarpējā preču apmaiņā sāk ieņemt 
darbagaldu un iekārtas iepirkums. Francija iepirkto ie
kārtu izmanto mūou valsts ķīmijas, naftas apstrādes, au
tomobiļu ražošanas, pārtikas preču uzņēmusi. Savukārt 
vismaz 120 franču uzņēmumi izmanto PSBS iepirkto rūpnie
cisko iekārtu. 

70. gados tirdznieciskos sakarus ar i'SRS ļoti akti
vizējusi Vācijas federatīva fiepublika. Lūzums sākās . 
1970. gada, kad .tika parakstīts Maskavas līgums, kas bfc-
tiski pārveidoja abu valstu attiecības» īstenojot līguma 
principus, 1972. gada vasarā parakstīja ilgtermiņa vienc-
fianos per tirdzniecību un ekonomisko sadarbību* VFR val
dība uzņēmās atvieglot preču importu no Padomju Šāvieni-
bas. Pašreiz Šie atvieglojumi attiecas uz 91 # no impor
tējas āffl ргесеш. Kop5 1973. gada VPB izvirzījusies pirma

jā vietā stsrp tām kapitālistiekajām valstīm, kas tirgo
jas ar Padoaju Savienību. PSfiS preču apgrozības apjoms 

1 7 

er VPE pieaudzis pēdējas piecos gados trīs reizes. 
Veidojas jaunas eksporta formas no Padomju Savie

nības* Pavisam neeen tika organizētas padomju un Bietum-
vācijes biedrības, kas pārzina poligrāfijas iekārtu un 
pārtikas produktu ijnp<?rttt. 

Pēdējo gadu tendences ir ekSruēas arī attiecības 
starp PSHG nn Japānu. Ievērojot spēka samēru izmaiņas pa-
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saulē, Japānas valdošās aprindas sapratušas, ka to starp
tautisko un ekonomisko pozīciju nostiprināšana ir atkarī
ga no kontaktu attistibas ar Padomju Savienību. Uzņemtais 
kurss ļāva sākt realizēt vairākus ilgtermiņa ekonomiskās 
sadarbības projektus, kas stipri paplašināja tirdzniecis
kos sakarus starp 5īm valstīm. Tirdzniecības apjoms pieau
ga no 15,4 miljoniem rubļu 1957. gadā līdz 316 miljoniem 
rubļu 1972. gadā. Tagad Japāna ieņem otro vietu to kapitā
listisko valstu vidu, ar kurām P Ū R S uztur tirdznieciskās 

1 8 
attiecības. 

Pelnītu atzinību Japānā ieguvumi Padomju Savienībā 
ražotie darbagaldi un cita iekārta. Firma MTokyo boeki" 
organizējusi no P a R S un citām sociālistiskajā^ valstīm 
importējamās ražošanas iekārtas realizācijas centru, uz
ņemoties tās turpmāku tehnisku apkalpi* 

ASV sociālistiskās sistēmas valstīm ekonomiski sāka 
tuvināties pēdējā* visa pēckara periodā ASV un PSRS tirdz
nieciskus attiecības raksturoja neliels tirdzniecības ap
joms, ļoti šaura precu nomenklatūra un diskriminējoši no
teikumi . 

Preru apgrozība starp PSTRS un ASV (miljonos rbļ.) 

1946. 1950. 1960. 1970. 1972. 1973- 1974. 

303,9 50, ц 76,1 160,9 537,8 1161 742 

Kaut gan tabulas dati liecina par noteiktu progresu, 
tomēr tirdzniecības apjome ilgu laiku palika neliels. Vēl 
1971. gadā P o M ārējā tirdzniecībā ĀSV īpatsvars bija ap
mēram 0,7 bet PSHS īpatsvars A3V ārējā tirdzniecībā* ap
tuveni 0,2 3āds stāvoklis neapmierināja e A S V monopolis

tiskās aprindas, jo Bietuiaeiropas valstīm preču apgrozī
bas anjnms ar sociālistiskajām valstīm ir vairāk nekā 30 

_ - ' 20 reizes lielāks salīdzinājuma ar AciV. 
Jaunu posmu padomju un amerikāņu attiecībās iezīmēja 

pārrunas visaugstākajā līmenī* Tajās tika atzītas iespē
jas nostiprināt savstarpēji izdevīgus saimnieciskus saka-



rus starp PSHS un ASV. Parakstīto nolīgumu īstenošanai 
izveidoja komisiju, lai izstrādātu konkrētus pasākumus, 
kas atvieglotu tirdznieciskos sakarus. 

1 Э 7 2 г gadā Vašingtonā abu valstu vadītāji parakstī
ja plašu .tirdzniecisko vienošanos uz trijiem gadiem, pa
redzot, ka laikā no 1 9 7 3 . līdz 1 9 7 5 . gadam preču maiņas 
apjoms pieaugs līdz 2 - 3 miljardiem rubļu. 

Šodien ASV ir kļuvušas par vienu no galvenajiem Pa
domju Savienības tirdzniecības partneriem. Pakāpeniski 
veidojas tirdznieciski ekonomiskās sadarbības mehānisms. 
1 9 7 3 - gadā tika izveidota padomju un amerikāņu tirdznie
ciski ekonomiskā padome. Šī organizācija apvieno 1 7 5 ame
rikāņu firmu pārstāvjus un 1 1 3 padomju organizācijas. Pa
dome sekmēs tirdzniecisko un ekonomibko sadarbību, stip
rinās zinātnes -un tehnikas sakarus, palīdzēs nodibināt 

2 1 

kontaktus, sniegs nepieciešamo informāciju* Vašingtona 
darbojas PSIiS tirdznieciskā pārstāvnieoība, bet Maskavā •» 
ASV komerciālais birojs. Lavas pārstāvniecības Maskavā 
organizējušas trīs lielas ASV bankas ("Chase Kanhatten 
JtienK' 1, "Bank ōf America", "First ftationai City Bank") 
un 1 5 rūpnieciskās firmas, tai skaitā "General iilectric", 

22 
"Occidential Petroleum" u*c. Savukārt Ņujorkā darbojas 
speoiāla padomju komisija kontaktu nodibināšanai ar ame
rikāņu firmām. 

Sekmīga PSbS un ASV tirdzniecības attīstība izrai
sīja reakcionāro spēku asu pretestību. Rezultātā 1 9 7 4 . g a 
dā ASV kongresa apstiprināja likumu par tirdznieoību, kas 
saglabāja ierobežojumus ekonomiskajās attiecībās ar PSJSS^ 
Jaunais likums kļuva par būtisku šķērsli tālākā ekonomis
ko kontaktu attīstībā. Rezultātā par galveno zaudētāju 
kļuva ASV. Pēc finansu ministra novērtē«juma Savienotās 
» Vsletie pazaudēja kontraktus par 1 , 6 miljardiem rubļu 

laikā no 1 9 7 5 .gada sākuma, jo diskriminācijai dēļ tos no-
2 3 

deva Rietumeiropas un uapānas firmām. 
Kā tika norādīts PSKP CJC pārskata referātā XXV kon

gresam, desmitajā piecgadē paredzēts ievērojami (par 3 0 -
3 5 %) palielināt ārējā** tirdzniecības apgrozījumu. Svarī-
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ga vieta tiek ierādīts ārējās tirdzniecības efektivitā
tes paaugstināšanai, tās struktūras un bilanoes uzlabo
šanai. Tiek paredzēta PSRS eksportā būtiski palielināt 
apstrādājošās rupnieoības produkcijas īpatsvaru. 

Laika posmā, kas pagājis, īstenojot Eiropas valstu 
apspriedes rezultātus un PSKP XXIVkongresa lēmumus, Pa
domju Savienība parakstīja virkni ilgtermiņa vienošanos 
par ekonomisko, rūpniecisko un zinātniski tehnisko sadar
bību ar Dāniju, Itāliju, Norvēģiju, Islandi un dažām ci
tām valstļm.. .Rezultātā PSRS ārējās tirdzniecības trešo 
daļu veido preču apgrozība ar rūpnieciski attīstītām ka
pitālistiskajām valstīm. Zīmīgi, ka tikai viena gada lai
kā, proti, 1975. gadā, Šo valstu un PSRS preču apgrozība 
pieauga gandrīz par 30 % un sastādīja 15,8 miljardus rub
ļu (197U. gadā tā sastādīja tikai 4,7 miljardus rubļu). 2^ 

PSKP XXV kongress apstiprināja partijas kursu uz . 
ārējo ekonomisko sakaru attīstīšanu un padziļināšanu. 
Jāattīsta šo sakaru jaunas formas, kuras pārsniegtu pa
rastās tirdzniecības ietvarus, paplašinātu mūsu valsts 
iespējas un dotu vislielāko efektu. 

Saimnieciskajos sakaros ar kapitālistiskajām val
stīm svarīgu nozīmi iegūst savstarpēji izdevīgi ilgter
miņa līgumi, kompleksā ekonomiskā, tehniskā un rūpniecis
kā sadarbība. Arvien aktīvāk izmanto tādas efektīvas sa
darbības formas, kā ekonomisko kooperēšenos, kopēju zināt
nes un tehnikas problēmu risināšanu, savstarpēju kreditē
šanu. Saimniecisko eakaru nostiprināšanās atbilst mūsdie
nu zinātnes un tehnikas progresa prasībām un sabiedriskās 
darba dalīšanas padziļināšanai starp pasaules valstīm. 

Padomju Savienības pirmie nolīgumi ar Pranciju, So
miju un Itāliju par ekonomisko un zinātniski tehnisko'sa-
darbību aizsāka attieoīgu kontaktu nodibināšanu praktis
ki ar visām Rietumeiropas valstīm.•Noslēgto ilgtermiņa 
nolīgumu skeits. pašreiz pārsniedz simtu. 

bkonomisko kontaktu praksē izveidojušās vairākas vie
nošanās formas. Pēdējos gados valstu vadītāju tikšanās 
gaitā ir parakstīti daudzi nolīgumi par sadarbību visda-
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zādākajās jomās. Izveidotas komisijas, piemēram, "lielā 
komisija* (PSiīSFranoija) , jauktā padomju un bietumvāci
jes komisija, PSftS un ASV savstarpējā komisija и.о. Sc 
komisiju darba grupām uzdots izpētīt ekonomiskās sadar

bības praktiskās iespējas. 
Pēc savstarpējām konsultācijām titca noslēgti vairā

ki nolīgumi par sadarbību rūpniecības uzņēmumu un veselu 
kompleksu .projektēšanā un celtniecībā. Tā, Francijas nacio
nālā firma "Renault" aktīvi piedalās mūsu valsts rutomobi-
ļu uzņēmumu modernizācijā un Kamas automobiļu rupnīoas 
celtniecībā. Savukārt Padomju Savienība piedalās liela 
metalurģiska kombināta būvē Francijā, piegādājot iekārtu 
un tehnisko dokumentāciju. Tuvākajos gados iilzasā uzcels 
lielu mašīnbūvniecības uzņēmumu, kur paredzēts uzstādīt 
Padomju Savienībā ražotus automātiskos darbagaldus.^ 

Amerikāņu firmas ir iesaistījušās lielu rūpniecības 
objektu oeltnieoībā mūsu zemē. Ar Dv inde 11a-.Ore siera fir
mu noslēgts kontrakts par iekārtas piegādi un tehnisko sa
darbību met&llietuves oeltnieoībā Kemas automobiļu rūpnī-
ees vajadzībām. Ar firmu "Cuterpiller" parakstīta vieno
šanās par liela diametra gāzes vadu ieguldīšanas iekārtas 
piegādi. 1 

Vairākas amerikāņu firmas ar attieoīgām padomju or
ganizācijām noslēgušas vienošanās par sadarbību zinātnē 
un tehnikā. Kompānija "Occidentiel Petroleum" parakstīju
si darījumu ar PSfiw Ministru Padomes zinātnes un tshniicas 
komiteju par sadarbību naftas un gāzes ieguvē un pārstrā
dē, mākslīgā mēslojuma un ķimikāliju ražošanā, metālap
strādes nozarēs, tirdzniecības centra un viesnīcas pro
jektēšanā» /iinātnes un tehnikas jofflā ar Paaomju Savienī
bu sadarbojas arī tādas kompānijas kā "General bieotric", 
"iVestinghause Electric"" и. o. 

Kusu valsts saimnieciskās organizācijas paplašina 
ekonomiskos sakarus ar daudzām citu valstu firmām. Sekmī
gi attī6tās sadarbība ar "tfiat" koncerna automobiļu ražo
šanas kompleksa celtniecībā Toljati. AmUogb v i*n»ft#tf 
oaatāv starp "FIAT" firmu un Polijas ārējās tirdzniecības 
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organizācijām. Itālijas, Riefcumvācijas un Francijas fir
mas kopā ar Padomju Savienību piedalās 5 tūkstoši kilomet
ru garā Kiropas gāzes vada būvē. Panākta vienošanās par 
angļu firmu piedalīšanos divu lielu naftas ķīmijas uzņē
mumu izveidošanā mūsu valstī. Japāņu firmas piedaiās os
tas būvē Tālo Austrumu piekrastē un naftas un gāzes at
radņu pētīšanā Sahalīnas rajonā.^ 

Pekāpeniski veidojas jauna, efektīvāka kooperēšanās 
forma - kompensācijas nolīgumi. Noslēdzot Šādus nolīgumus, 
paredz rūpniecisko uzņēmumu izveidošanu PSRS sadarbībā ar 
ārzemju firmām, saņemot kredīt us, ie kārtas, licences. Sa
ņemt os kredītus sedz ar daļu no produkcijas, ko ražo ša-
j os rūpniecības uzņēmumos. Piemēram, vairākas franču fir
mas piegādā iekārtu Ustjiļimskas papīra un celulozes kom
binātam. Kā kompensāciju Francijs saņems kombināta ražoto 
oelulozi. Rietumeiropas prcsē atzinību izpeInījаз projekts 
par elektrostaciju kopēju celtniecību PSRS teritorijā, ie
vērojot to, ka tās elektroenerģiju piegādās VFR.• 

Paplašinoties ekonomiskajiem kontaktie m, izvirzās 
j autā jums par veicamo pc. sākumu finansēšanu. īVoslēg^ie de-
rījumi balstās uz ilgtermiņa (10-15 gadu) kredītiem, kurus 
mūsu valstij piešķir Francijas, Itālijas, Anglijas, Aus
trijas un citu valstu bankas. Pēc PSK5 un ASV vadītāju tik
šanās sāka atj aunot ies kredīta attiecības starp abāa* val
stīm.ASV kā galvenais kreditētajā PSRS pārstāv Sksporta un 
imporia banka kopā ar vairākām komercbankām, Nodrošinot 
Japāņu i'irmu piedalīšanos Tālo Austrumu dabas bagātīou ap
gūšanā, Japānas valsts eksporta un imports banka piešķīra 
Padomju Savienībai ilgtermiņa kredītu 1.050 miljonu dolā-

_ _ 26 ru apmēra -
Zinātnes un tehnikas progress izvirza problēmas, kas 

ir vienlīdz svarīgas daudzām vai pat visām pasaules val
stīm un kuru risināšana prasa apvienot dažādu valstu zi
nātnieku pētījumus un koncentrēt līdzekļu izmantošanu. 

Ir paredzēts dsžas no šīm problēmām risināt PSRS un 
ASV kopīgi. Jau parakstīti nolīguini par sadarbību apkār
tējās vides' aizsardzībā, kosmiskās telpas pētīšana un iz-
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mantošanā miera nolūkos, medicīnas zinātnē un veselības 
aizsardzībā. 1973. gadā tika parakstīti četri jauni doku
menti; vienošanās par sadarbī ju lauksaimniecībā, Pasaules 
okeāna pētīšanā, transportā un atomenerģijas izmantošanā 
miera vaj adzībām. 

Lai šīs vienošanās īstenotu dzīvē, organizēja padom
ju j n amerikāņu komisiju zinātnes un tehnikas jautājumos, 
kura veido darba grupas atsevišķu problēmu risināšanai. 
komisija noteioa sešus nozīmīgākos sadarbības virzienus 
koncentrētai līdzekļu izmantošanai. P^r vienu no svarīgā
kajām problēmām tiek uzskatīta energoresursu racionāla iz
mantošana, šajā jomā abu valstu zinātne un prakse guvusi 
lie1us panākumus. 

Par speciālas vienošanās objektu kļuva laukc&imnleoī-
bas attīstības jautājumi. Paredzēts veikt pētīuu(f,us ōugu 
selekcijā, lopkopības produktivitātes kāpināšanu, ražoša
nas mehanizācijā u.c. 

Visa cilvēce ir ieinteresēta Pasaules okeānu izmantot 
miera vajadzībām, oinī jomā kontakti starp abu valstu zi
nātniekiem bija izveidojušies jau iepriekšējos gados, šos 
kontaktus paplašināja un vēl vairāk nostiprināja vienoša
nās par Pasaules okeāna pētīšanu un racionālu izmantošanu 
visu taubU interesēs. 

Konkretizējot sadarbību medioīnas zinātnē un veselī
bas aizsardzībā starp PSKS un ASV, abu vaistu vacitāju 
trešās tikšanās gaitā parakstīts nolīgums par sadarbību 
zinātniskaj os pētī j umos, kas saistīti ar māks līgās širas 
izveidošanu. Vienlaikus apsprieda tālākās sadarbības per
spektīvas kosmosa izpētē, apkārtējās vides aizsardzībā. 

Starptautisko attiecību uzlabošana izvirza jautājumu 
par jaunās situācijas dzīvotspēju, par izveidoto kontaktu 
un noslēgto vienošanos stabilitāti. Uz šo jautājumu var 
rast atbildi, pareizi novērtējot divu pretēju sistēmu val
stu sadarbības cēloņus. Tie galvenokārt meklējami ilgbto-
šās objektīvās pasaules attīstības tendencēs. Tas ļ^uj ap
galvot , ka panāktajai attiecību normalizācijai ir stabila 
bāze - tātao arī nākotne. Tālākās sadarbības perspektīvas 
ir atkarīgas no dažādu v>istU kopējo interešu apjoma un 
rakstura. Pēoē.c; gados valstu intereses tuvinājumi cenša-
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nās likvidēt atomkara draudus, ierobežot Ъги;:о§Ш0£> no

stiprināt sakarus ekonomikas, zinātnes, tehniķe* un kul
tūras jomā. Savstarpējie kontakti galvenokārt aptver sva
rīgākos jautājumus, kuru atrisināšana ir ieinteresētas 
visas valstis un tautas. Т е б ļauj apgalvot 9 ka tālākai sa
darbībai paveras plašas perspektīvas. 

kapitālistisko valstu monopolistiskās aprindas ar
vien biežāk apliecina, ka ir ieinteresētas §os kontaktus -
stabilizēt. Tiek izstrādāti praktiski ieteikumi ekonomis
ko attiecību paplašināšanai ar sociālistiskajām vaistīa. 
Par svarīgāko uzskata sadarbību ražošanā visdažādāko saim
niecisko kontaktu fornāj sākot ar ilgtermiņa vienošanos 
par izejvielu piegādi un beidzot ar savstarpēju speciali
zāciju. Liela vērība tiek veltīta sadarbībai zinātnē un 
tehnikā, savstarpējai patentu apmaiņai, tehniskā personā
la apmācīšanai, zinātnisko pētījumu- kopējai organizācijai* 
Tiek 'izvirzīta prasība izveicot kopēju noieta sistēmu .ra
žojamo preču realizācijai citu valstu tirgos. 

Novērtējot sasniegtos rezultātus mierīgās līdzāspa
stāvēšanas principa īstenošanā, nedrīkst aizmirst šī pro
cesa pretrunīgo raksturu- Prakse rāda, ka starptautisko 
vienošanos parakstīšana un ņraktiskā reaiizācij a bieži 
nenozīmē vienu un to pašu* Iemesli var būt dažādi. Vis
pirms jāievēro, ka starp dažādas sabiedriskās iekārtas 
valstīm saglabājas objektīvas pretrunas. Reakcionāras ira-
periālistisko valstu aprindas dara visu, lai Šīs pretrunas 
kļūtu par nepārvaramu šķērsli kontaktu nodibināšanā un tā-
latā attīstībā. Kapitālistiskajā pasaulē aktivizējas spē
ki, kas uzstājas pret saspīlējuma mazināšanu, ekonomisko, 
zinātniski tehnisko un kultūras kontaktu paplašināšanu. 
Ar nožēlu jāatzīst, ka šie reakcionārie spēki vēl gūst pa
nākumus. To pierāda augsto bruņošanās tempu un izoevuau sa
glabāšanās, oenšanās militārā ceļā apspiest revolucionāro 
Uii atbrīvošanās kustību, vēršanās pret sociālistisko sis*-' 
tēmu. Tāpēc jāievēro, ka ītfiera programmas īstenošanai da
žādās sabiedriskās iekārtas valstu attiecībās ir gan pia
las iespējas, gan arī nopietnas grūtības. 

Divu sabiedrisko sistēmu sacensības iznākumu nosaka 
B o e i & l i B b i e k o vaislu saimnieciskie iesniegumi, sociālās un 
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naoionālās atbrīvošanās spēku aktivizācija, sooiālistisko 
valstu aktīva ārpolitika, kas rod atbalstu visā pasaulē* 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОМОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В ШВЕЦИИ 

ХХУ съезд КШС в качестве одной из важнейших задач, стоящих 
перед советской экономической наукой, указал ва необходимость 
дальнейшего глубокого изучения процессов и законоперное?ей раз
вития современного мирового капиталистического хозяйства. 

Особое место в исследовании проблем современного капитализ
ма занимает анализ развития государственно монополистического 
капитализма (ГМК). 

Настоящая работа посвящена анализу некоторых особенностей 
развития Г Ж на примере крупнейшей скандинавской страны—Швеции. 
При этом автор ограничил рамки своего исследования, главным об
разом, рассмотрением одной из форм проявления ГМК  роста госу
дарственномонополистической собственности. ' 

Особый интерес изучения данного вопроса на примере Швеция 
обусловлен тем, что роль государственно монополистической собст
венности в экономике этой скандинавской страны типична и для 
других небольших развитых капиталистических государств Европы, 
например, для Австрии, Дании, Норвегии, Швейцарии и других. 

В системе современного мирового хозяйства Скандинавия по 
своим основным экономическим показателям выступает как один tb 
наиболее развитых районов капиталистического мира. Хотя доля зе 
населения по отношению к мировому уменьшается из года в год, 
удельный вес региона в мировом промышленном производстве, тор
говле я судоходстве увеличивается. 0,5% населения земного шара, 
дргяиваюиего на Севере Европы, представляет почти 2% его промыш

ленного производства, свыше 5% мировой торговли и 20% торгового 
фло:.а. По отдельным видам продукции скандинавские страны играют 
еще болыуе роль, а нередко и определяющую роль в мировом произ
водстве и эксперте, в первую очередь по товарам целлюдозвобумам
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ной про^пяенности, цветной я черной металлург;;;;, судостроении, 
определенных отраслей кэг:;;:острое::ая и химии. 

Бесспорное лидерство по общему уровню свое/о экономического 
развития среди сеперных охран гавихает Швеция. На ее долю при • 
ходятся более 40% обцей су*зш валового аацпонаы>ного продукта 
рзесматргваемого pai;oaa. 

Цоаао ж я ь в общих нертах ответить некоторые факторы,, спо
собстБОваБзке значительному лрезсзходехзу в уровне экономическо
го развития Швеции. К аил относятся: благоприятае исторические 
условия  езиза 160 лет ияра, богатые естестзенкае ресурса, 
вкгодное географическое положение в сочетания с первоклассная 
торговым флотом. 

Сравнительно высокий уровень экономического развития Швеция 
ксекхо на Западе питается представить как доказательство "авед
Ш Я исключительности". Особенно ^сердсхвуюх в этом направления 
лидеры Социалистического интернационала и их изедекае един ова
лен й й и, кохорые до недавнего временя утверждали, что капихалмзи 
в Швеции якоба "исчез", "растворился" в более високо организо

ванной общественной строе» основанном на принципах "демократи

ческого социализма". Сбщесхзо, а которой уже ликвидирована клас
совые противоречия и воцарилось единство интересов рабочих и 
капиталистов, в Швеции, по их цкендо, уза создано. 

Такое. положение, как утверждают буржуазные и социалдемократи
ческие деятели, бало достигнуто благодаря умелому контролю со 
стороны государства над капиталистическими предприятиями, а так
же в результате развитая государственного сектора. 

Однако, утверкдение аведскях Соц;:алдеаокрахоз о том, что 
Швеция развивается якоба особый путем й подчиняется инаа закона;.; 
общественного развития, чей другие капиталистические государства, 
не соответствует действительности. Факта свидетельствуют об 
обратном. Процесс концентрации и централизации производства • 
банковских капиталов в Швеции, хак КО/как и в СЕй.., и в других 
капиталистических странах Запада, особенно усилился в посяевоея
ямй период, Могущественные капиталистические монополия охали 
подковдастнами хозяевами в различав, отраслях экономики Швеции, 
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Например, в производстве шарикоподшипников монопольное положе

ние занимает концерн "Свенска кулагерфабрикен" ("СКФ"). На его 
предприятиях в Швеции и за границе.! работает более 62 тысяч 
человек. Он дает треть мирового производства шарикоподшипников. 
В производстве.электротехнического оборудования 80% продукции 
дают два концерна "Алънена свенска электриска ДБ" (АСЕА) и 
"Эрнксон*. Общее число занятых на предприятиях "АСЕА" как в 
Швеции, так и за границей составляют примерно 39 тысяч человек. 

В стране наряду с концентрацией промышленного производства 
идет постоянный процесс концентрации банковского капитала. 
Контроль над деятельностью монополий все более сосредотачивается 
в руках шведских коммерческих банков. За тридцать последних 
лет количество банков в стране уменьшилось в 10 раз, и в насто

ящее время три крупнейших банка Швеции  "Свенска хандельсбан

кен", "Скандинависка банкен" и "Стокгольме эншильда банк", 
вокруг которых объединяются наиболее могущественные финансовые 
группировки  Валленберги, Сясоны, Седерберги, Бонньеры, Ветье, 
Брустреыы и другие, оказывают решающее влияние на всю экономи

ческую и политическую жизнь страны. 

Подчеркивая, что "верхушка государственного управления срас

тается с монопвлитическим капиталом", известный шведский писа

тель Ян мюрдаль в газете "Ориентеринг" делает вывод: "Развитие 
в Швеции идет далеко не по демократическому и не по социалисти

ческому пути. Например, наблюдаются отчетливые тенденции зарож

дения корпорат/шного государства, являющегося гибким инструмен

том наиболее состоятельных кругов", * 
Таким обраэон, в Швеции, как я в других странах Запада, идет 

активный процесс развития государственномонополистического 
капитализма, соединяющего силу моноподии с силой государства в 
единый механизм в целях обогащения крупной буржуазии и подавле

ния рабочего движения. Любые изощрения буржуазных и социал

демократических теоретиков, пытающихся доказать, что в Шве

ции якобы происходит процесс мирного перерастания каштачиз

ша в социализм, не в силах опровергнуть тот факт, что в этой 
скандинавской стране, как в других странах Запада, государствен

и о  m o f холистический капитализм не имеет ничего общего в социа
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ллзмои, 

I. РАСШИРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПЬШИАТЕЕВСТЗА 
В ГЮСЛЕВОЕЯНЫа ПЕРЩ: 

3 Швеции, каа и в других небояьЕах высокоразвитых капиталис

тических странах, государственное предпринимательство имеет'низ
кий удельный вес. Доля государства ь обцем выпуске йрОжшиидоЙ 
продукций, количестве занятых и капятадазлозепиях составляет 
56^.

 2 

Скромные масштабы государственного предприникательстза б Цве
йга объяснится историческими особенностями формирования эконо
мической структуры, ее особым положением в системе созремянкого 
капитализма. 

Государствеипо*он ополиоткчесдая собствен?ость в Еазцяк про::
ла в процессе своего формирования то же этапы, что я государст
венномонополистическая собственность в остальных странах Запад
ной Европы, но в ходе становления приобрела свел специфические 
черты. На ее структуру оказали влияние традиционная историй раз

вития страны, особенности классовой борьбы. 3 ходе перерастания 
монополистического капитализм в государств esкомокопозистичес
е и й традиционная государствеккая собственность, возникшая еще 
на ранних этапах капитализма,превратилась в государственно
монополистическую собственность. 

Послевоенный период развития экономики Швеции харгхтзркзуется 
усилением предпринимательской деятельности государства э различ
ных отраслях эгоноыики. Так, государство влезило большие сред
ства в развитие гидроэнергетика ьа севере страны н строительство 
линий электропередач, связывающих среднюю 8 северную части Шве
ции. Это было рбусловлеко теп, что север страны очень богат 
гидроэнергетическими ресурсами, в то время хгк промышедясв 
производство сосредоточено, в основном, в среди ей и е щ о й час:.:;: 
2вецйй, Государством в послевоенное годы бы ля посгроены ::руп
вайлие в стране гидроэлектростанции "Стурнур фориен" (397 тис, 
кат.), "Чильфоршея" (2*9 r

J C . квт) я другие. 
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В 1955 году государство завершило строительство крупнейшего 
иеталлургического комбината "Норрботекс ернверк ЛБ" в городе 
Лулео на севере страны, куда было i ложено 290 млн. крон. "Норр
ботенс ернверк ЛБ" обеспечивает на 1/3 потребностей шведских 
монополий в черном металле, в частности, в производстве профиль
ной и листовой стали. В 1968 году из 5,1 млн. тонн стали, произ
ведьнной в стране, 603 тыснчи иди 12% было выплавлено на "Норр
ботенс ернверк". 

В 1957 году в собственность государства полностью прешла 
компания "ДКАБ", которая осуществляет добычу и обогащение желез
ных руд в северных районах страны. На ее долю приходится свыше 
3/4 добычи железной руды в Швеции. В 1968 году "ЛКйБ" давала 
25,6 млн. тонн железной руды. 5 

В 1963 году государство приобрело половину акций крупнейшей 
иведсвой судостроительной компании "Уддевала", оказавшейся нака
нуне краха вследствие финансовых затруднений, связанных с осущест 
вленнем крупных капиталовложений и уменьшением заказов на строи
тельство новых судов. 

Крупнейшей государственной компанией по производству военной 
продукции является компания "Фёшваретс фабриксверк", оозданная в 
1943 году. Компания владеет рядом заводов, выпускающих военное 
снаряжение и амуницию. Кроме военной продукции, компания также 
выпускает компрессоры, холодильные устройства, электронную 
аппаратуру, медицинское оборудование и т.д. 
Для координации научноисследовательских работ в области мирно

го использования атомной энергии в 19^7 году была создана компа
ния "АБ Ьтомэнергв", в которой V 7 всех акций принадлежали госу
дарству, а остальные различным промышленным монополиям и прежде 
всего одной из 15 крупнейших электротехнических "империй" запад
ного мира  "АСЕА". В, 1969 году акции были выкуплены государст
вом, в свяаи с чем компания стала полностью государственной. 
Б связи с национализацией хелезных дорог была образована госу

дарственная компания "Статенс ернвэгар", которой принадлежит 12 
тасчч километров или 95% железных дорог Швеции, 25 тысяч километ
ров автомобильных дорог, 2100 локомотивов и 51300 железнодором
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аых вагонов. Собственный капитал компании составляет 2667 ьши 
крон, число занятых свыие 50 тысяч человек. 

Тенденция вмешательства государства в экономику страны уси
лилась в конце 60х годов. В частности, на базе покупки станко
строительной компании "Чепиягс меканиска веркстад", принадле

жавшей автомобильной} концерну "Вольво", а такке станкостроитель
ных и инструментальная фирх •"алдельвэркен и 84Е Терн мекгнисг 
ка веркстад" создана новая государственная компания, подучив
иап название "СМ. Машин компании А.Б. (Вестерос)" . Благодаря 
этому нагу государство в8яло в свои рука около 1/3 шведского 
рынка станков и инструментов. * 

3 1968 году была создана компания "АСЕААтом", в которой гз» 
сударство владеет 50% акций „ Эта яолугосударственная коигжы 

была создана для производства и продЕКИ оборудования атомных 
электростанций. 

В 1970 году шведским правительством был создан промышленный 
конгломерат "Статаферетаг", объедхнящиё 28 государственных я 
полугосударственных промышленных ?. исследовательских фири с 
акционерным капиталом свыше 4 миллиардов крон, числом занятых 
50 тысяч человек и оборотом порядка 12 миллиардов кроя. 
Этот концерн, занимающий четвертое место среди крупнейших 

концернов Йвецяк после "Вольво", "СлФ" и ' ' а С З А", преследует целЕ 
укрепления позиций государственного сектора и более эффективной 
экономической, особенно региональной, политики, активно сотрудли 
чая одновременпо с частными и кооперативными предприятиями. 
Социалдемократические лидеры !!зеции, изобрааающке социализм, 

как об^эстве "смешанной вкойомяки", рассматривает "Статсферетаг" 
как важный фактор развития отсталых районов. 
Направление деятельности этого б о в о г о концерна разрабатывает 

кйяистерстзо промышленности. На базе рекомендаций Совету вромыа

ленной попитккд, созданного при министерстве из предсталятедей 
у/ластей, Ерофсоазоз, ученых и частных предпринимателей осущест
вляйся 2&*дигодоязй государствеяннии промышленники предприятиями. 
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2. НЕРЕДлЕТЕЯИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 

С ИНТЕРЕСАМИ МОНОПОЛИЙ 

Анализируя характер государственного сектора в экономике 
Швеции, следует отметить, что социалдемократическое правительст
во не ставило своей задачей осуществление широкой национализации 
промышленности и других сфер экономики страны. Так, в одном из 
своих выступлений бывший премьерминистр йвеций У. Пальме заявил, 
в ответ на требование социалдемократического союза молодежи 
национализировать банки, что это обойдется государству слишком 
дорого  в 67 млрд. крон, а опыт "стран, осуществивших такую 
национализацию, не является подбадривающим1

'. ' "Программа социал
демократической партии,  подчеркнул он,  предусматривает нацио
нализацию в тех случаях, когда частный сектор не справляется с 
тем или иным объектом". ' 

Слова лидера шведских социалдемократов лишний раз свидетель
ствуют О том, что цель современного реформизма укрепить устои 
капитализма. Социалдемократическое правительство тесно сотруд
ничает с крупной буржуазией отраны. Зто получило свое выражение 
в установлении личной унии между государственными предприятиями 
и частномонополистическим капиталом, а также в участии государст
венных компаний в различных отраслевых объединениях картельного 
типа. Так, например, государственная компания "Статено скугсинд
устриер" входит л 14 монополистических объединений, в том числе 
в Шведский промышленный союз, шведский союз производства целлюло
зы, Шведские союз экспортеров леоотоваров. Государственный комби
кат "Норрботене ернверк" состоит членом "Объединения металлурги
ческих фирм". Всего государственные предприятия участвуют в ч5 
различных монополистических объединениях.В свою очередь частному 
капиталу принадлежат акции многих государственных предприятий. 

Частнокапиталистические предприятия являются покупателями 
товаров .и услуг государственных предприятий и в то же время постав
щиками оборудовав :

ш для них* Строительство предприятий на средст
ва государственного бюджета производятся частными компаниями, в 
руках которых в ряде случаев находится и управление гооудерст
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венной собственностью. 
Подобное "партнерство", которое является обычным явлением 

для экономики Швеции в условиях Г Ж , способствует упрочению по
зиций крупной буржуазии страны. 

Концентрируя в своих руках важнейшие источники сырья я средств 
транспорта, большую часть производства электроэнергии, различные 
загшые в промышленном' отношении предприятия^ государство ока

зывает всемирную помощь шведским монополистическим объединениям, 
обеспечивая нормальный кругооборот и повышая прибыли капита

листов. С помощью механизма цен государство способствует пере

распределен™ национального дохода в интересах монополия. Цены 
на основную промышленную продукцию, сырье, материалы полуфабри

каты, выпускаемые на государственных предприятиях были до нача
ла экономического спада сравнительно стабильными. Они обычно 
удерживались на низкой уровне. При это;: необходимо отметить, 
что государство брало на себя содераавяе наиболее дорогостоящих 
а невыгодных для частных'инвесторов предприятий. Государствеикые 
предприятия, как правило, довольствуются низкой прибылью, не
редко работают в убыток, берут на себя значительные расходы, 
способствуя поддержанию и повышению прибылен монополистическо

го капитала в целом. 
Потребители этих товаров, частнокапиталистические предприя

тия, связанные с экспортными отраслями промышленности, реализу

ют свою конечную продукцию на внеаием рынке по свободным ценам 
мирового рынка, которые дс середины 60х годов непрер'^вно айвй
шались, как и цены на внутреннем рккке. 

Тем самым шведские монополистические объединения получают 
дополнительные огромные прибыли, образующиеся от разницы между 
ценами мирового и внутреннего рынка на готовые изделия и от
пускными твердыми ценааи на сырье, тарифов на электроэнергию 
и транспорт, установленных в "общественном секторе". Так госу* 
дарство с помощью механизма цен перераспределяет прибавочную 
стоимость, созданьук рабочими государственных предприятии, в 
пользу частных моноасл.'Л, обеспечивая им ускоренные те^пы накоп

ления. 
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В период научнотехнической революции в конце 50х  нача
ле 60х годов в Швеции все отчетливее стали проявляться ее 
объективные требования, выразившиеся в такой расширении масшта
бов экономической деятельности, которые явно не вмещались в рам
ки частных монополий. Сюда относилось развертывание научных ис
следований, развитие инфраструктуры, энергетической и транспорт
ной систем, строительства городов, а также решение других проб
лем обеспечения общих условий воспроизводства. В этой связи 
шведское правительство в последнее время резко увеличило капи
таловложения в экономику страны. 

Следует напомнить, что в послевоенные годы темпы роста госу
дарственных игвестиций превышали темпы роста частных инвести
ций. Ввиду этого доля первых значительно увеличивалась. Если в 
1950 году государственные капиталовложения составляли свыше 
трети валовых инвестиций, то в 1969 году  почти половину. 

Ниже приводятся данные, свидетельствующие о росте государст
венных и частных инвестиций за период 19631968 гг. 

Изменение валовых государственных и 
частных инвестиций за период 19631968 гг. 

(в млн. кр.) 

1965 1964 1965 1966 Ī967 1968 

Частные вало
вые инвестиции 12515" I357I 146 22 16506 I7I3I 16770 
Государственные 
валовые инвести
ции 5141 6146 7224 7722 9359 10347 

Как выдно из таблицы, частные валовые инвестиции за этот пе
риод выросли на 37%, в то время как суына валовых инвестиций 
государства л коммун  на 101%. Кравда, данные таблицы включают 
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в ofiKjv сумму частных и государственных инвестиций такяе в жи
лищное строительство, размер которых был в государственном сек
торе очень значительным. Если же рассмотреть динамику государст
венных и частных инвестиций без инвестиций в строительство жилья, 
то пологение будет следующим. 

Динамика государственных и частных инвестиций 
без инвестицийв квартирное строительство за 
период 19591967 гг. { в процентах) ̂  

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 Ж 1 

Частные 
инз ести
ции 100 132 135*7 150,1 129^ 146,1 164>4 167,6 154,2 
Государст
венные 
инвести
ция 100 98*5 99*8 108,5 115*7 124,3 127,5 133,4 138,? 

Из таблицы видно, что государственные инвестиции показываю* • 
устойчивую тенденцию к росту, которая особенно характерна для 
последнего времени, однако, Teisn роста государственных инвести
ций меньше, чем частных инвестиций, что приводит К относительно 
более медленному развитЩ государственной собственности по ерав* 
нению с частнокапиталистической. 

Новым шагом В дальнейшем переплетеней интересе® государства 
и монополий й их слияние" з единую функционально'произведствев
ную деятельность стало в Швеции, содоЛно другим странам Северной 
Европы, форсированное освоение приполярных районовл Лат госу
дарственного сектора в промышленном проибзодстве, рзвцещеннои 
в районах Принодярья Швеции, значительна выше, чем в ц е л о м п о 
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стране. Освоение и заселение приполярных районов Швеции не 
ограничивалось только созданием отдельных предприятии. Оно тре
бовало широких комплексных мероприятий и крупных капиталовложе
ний, срок окупаемости которых растягивается на довольно продол
жительны!: период времени. Ввиду этого частные 1ирмы не шли на 
большие капитэловлонения, поскольку они не могли быстро принес
ти им достаточно высокую прибыль. Им было не под силу тем более 
создание крупных территориально производственных комплексов. 

В этой связи шведское правительство взяло ап себя создание и 
совершенствование инфраструктуры хозяйства ( энергетической ба
зы, транспортной сети и линии связи). 

Важной особенностью освоения приполярных районов являются 
интенсивные методы осуществления на базе новейших достижений 
науки и техники с использованием прогрессивных методов организа
ции производства и квалифицированного труда. Такой путь решения 
этой экономической проблемы означает одновременно и создание 
благоприятного хозяйственного "климата", который должен обеспе
чить приток в эти районы и частного капитала. Для окупаемости 
капиталовложений и достижения наиболее высоких границ рентабель
ности здесь сооружаются предприятия большой мощности (металлур
гические заводы, рудники и обогатительные фабрики, целлюлозно
бумажные комбинаты). 

В последнее время существенной особеностью индустриализации 
полярных районов стало создание в небольших населенных пунктах 
.предприятий обрабатывающей промышленности с участием государст
венного и частного капитала. 

Создание таких предприятий пользовалось поддержкой со сторо
ны правительства, представляющего льготы предпринимателям и 
финансирующего из фонда госудерственного бюджета производстве
нен обучение рабочих. Особенно большую поддержку государства 
оказывало предприятиям машиностроительной промышленности и 
металлообрабатывающей промышленности. В 19631968 годах из общей 
сукны в 664,5 или. крон, выделенных правительством для оказания 
помощи предприятиям Норданда, 218,1 млн. крон, то есть цочти одна 
треть, было предоставлено предприятиям именно этих отраслей,^ 
хотя их доля в промышленном производстве Норланда составляет 
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значительно меньшую долю, чем, например, железнорудная • 
целлюлозно- бумажная промышленность. Стимулирование развития 
машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности .т; л -
полярных районов обусловлено не только стремлением Ķ созданию 
оптимальной хозяйственной структуры в новых районах, что спо
собствует достижению сравнительно высокой занятости.! населения 
и повышению нормы прибыли создаваемых здесь фирм. Зто обзясняе 
ся также общим направлением хозяйственной политики шзедского 
государства, имеющей целью в данном случае децентрализовать 
размещение промышленности, в выработке которого немалую роль 
играют • военно стратегические соображения по укреплению от
дельных экономических районов страны. 

Создание и усиление государственного секторе северных райо
нов и развиваемых там отраслей экономики, недостаточно прибыль 
ных или слппкои капиталоемких для частного капитала, объектив 
но способствует более сатимальноау развитию экономики, уменьве 
кию зависимости от импорта, поддержанию относительно высокого 
уровня занятости. 

Однако шведское государство, создав инфраструктуру во вноз* 
о с в а е ш х районах, предоставляет частяаьг монополиям льготные 
условия ее использования. По льготным тарифам, например, они 
получают здесь электроэнергию, металл, изделия деревообрабаты

вающей промышленности и средства транспорта. Это позволяет 
частным капиталистический, предприятинн создавать здесь узко

специализированные предприятия, рассчитанные на использование 
сравнительно малоквалифицированной как мукской, так к яенсаой 
рабочей силы и предназначенные для производства нескольяих де
талей. Такие предприятия создали в приполярных районах Швеции 
всемирно известные электротехнические концерны "ЬСЕА" я "Эрике 
сов". , 

Растущая роль государства з хозяйственном освоении новых 
районов Швеция подтверждает марксистсколенинское положение 
о том, что всякий новый этап развития производительны? сил 
капнтчличка в то же время означает все большее и большее 
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обобществление хозяйства. При этом это дальнейшее обобществление 
производства осуществляется государстзенномоно юлистическими 
методами в общих интересах йкнанссвопромышленнух групп в Еве
ции. 

Из анализа некоторых особенностей развития государственно
монополистической собственности в Швеции модно сделать ряд выво
дов . 

1. Чесиотря на усилия прежних социалдемократических правитель
ств, и на широкий охват отраслей экономики государственным пред
принимательством, особенно в северных районах, государственно
монополистическая собственность не играет решвг. щей роли в эконо
мической жизни страны. 

2. Возникновение государственной собственности в Швеции, как 
одно из проявлений государственномонополистического капитализ
ме! определялось конкретными задачами, которые были продикто

ваны экономическими и социальными потребностями капиталистичес
кого развития. Если социалдемократы и предпринимали некоторые 
шаги на пути национализации, то они, как правило, носили вынуж
денный характер, главным образом преследуя цель повышения прибы
лей монополистической буржуазии. 

3 . Само же шведское государство во главе с социалдемократи
чееким правительством выступало как совокупный капиталист, непо
средственно эксплуатируя в интересах монополий большое числа 
рабочих. Поэтому государственная собственность в условиях 

современной Швеции при экономическом и политическом господстве 
монополистической буржуазии является общей монополистической 
собственностью. 

4J Что же касается буржуазии, то, допустив ка известкой сту
пени ж при определенной критической обстановке создание госу
дарственных предприятий и извлекая от предпринимательской деятель
ьсстя государства определенные выгоды, она, как правило, относится 
отрицательно в этой форме капиталистического огосударствления, 
усматривая в вем подрыв священного принципа частной собствен
ности. 
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Состоявшиеся в сентябре 1976 года выборы в шведский риг
сдаг (парламент), как известно, закончились для этой скандинав
ской страны неожиданный исходом  прекращение1

* почти полувеко
вого правления Социалдемократической партии Швеции (СДПШ) и 
приходом к власти блока трех буржуазных партий: умереннокоали
ционной, народной и партии Центра. 

Естественно возникает вопрос, каковы причины, приведшие к 
поранении шведских социалдемократов, побивших в Западной Евро
пе все рекорды долголетия управления страной? На втот вопрос 
нельзя дат* однозначный ответ. Они были обусловлены рядоа весь
ма противоречивых факторов. 

Некоторое на Западе и в самой Швеции пытались объяснить 
поражение СДШ ростом экономических трудностей. Не вызывает 
никаких сомнений, что кризис 19741975 гг., охвативший мир ка
питализма, в той числе и Швецию, спосоЭствовал росту инфляции» 
повыаеиию пен, замедлению темпов экономического развития и уве
личению числа безработных в этой крупнейшей скандинавской отра
не. " 

Однако падение социалдемократического правительства нельзя 
объяснять только одним спадом в зхононихе. 

Причину падения авторитета СДПШ следует искать з других 
Областях, прежде всего в кризисе ее реформистской идеологии, в 
ее попытках разрешить классовые противоречия путем "взаимного 
приспособления" труда и капитала. D действительности это озна
чает уступку крупному финансовому капиталу. 

Смысл всей послевоенной экономической политики СДПШ оостоял 
в стремлений усилить экономическую роль государства без прямого 
наступления на частную собственность. 

Именно отказ от классового анализа современного шведского 
общества социалдемократией повлек зз собой все больший отход от 
партии многих ее сторонников, особенно из числа трудящихся я 
молодежи. Об этом свадетальстзугот трижды прсводившиеоп парламент
ские выборы в 70х годах, в которых социалдемократы постепенно 
лишались своего бол^шиаст^а в законодательном органе, и только 
при поддержке депутатовьимыунистОБ им удавалось удержаться у 
власти, 
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Перед социалдемократами, находящимися ныне в оппозиция 
буржуазному правительству, жизнь все более настоятельно выдви

гает подлинную дилемму: изыскивать ли "новые пути" социального 
лавирования и сотрудничества с монополистической буржуазией, 
рискуя еще больше потерять поддержку масс, или же действитель

но встать на путь борьбы за коренные интересы трудящихся, объе

диняясь на антимонополистической платформе со всеми прогрессивны

ми силами страны. 
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