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I S K Y R I U S

KĄ TIRIA POLITINĖ EKONOMIJA

Klausimas, kaip vystosi žmonių visuomenė, seniai trau
kia žmonių dėmesį. Tai ir suprantama: visuomenės prob
lemos gyvai liečia kiekvieną žmogų, jo esminius materia
linius ir dvasinius interesus. Kodėl daugelyje Žemės ru
tulio šalių dar viešpatauja kapitalistinė santvarka, tuo 
tarpu trečdalis žmonijos yra nusikratęs kapitalizmo jun
gu ir kuria naują visuomenę? Kodėl socialistinėse šalyse 
materialinės gėrybės skirstomos ne lygiai, o pagal darbo 
kiekybę ir kokybę? Tokių klausimų daugybė. Į juos at
sako visuomenės mokslai, kuriems priklauso ir politinė 
ekonomija.

Kiekvienas visuomenės mokslas — istorinis materia
lizmas, politinė ekonomija, istorija, filosofija ir kt.— tu
ri savo objektą, kuriuo jis skiriasi nuo kito.

Ką gi tiria politinė ekonomija? Į šį klausimą teisingai 
atsako marksizmas-leninizmas. Norint gerai suvokti šio 
atsakymo prasmę, pirma reikia susipažinti su kai kurio
mis pagrindinėmis ekonominio mokslo sąvokomis, pavyz
džiui, su tokiomis, kaip darbas, gamyba, gamybinės jė
gos, gamybiniai santykiai, ekonominiai dėsniai ir t. t.

1. Kas yra visuomeninė gamyba

Darbas yra tikslinga žmogaus veikla, 
žmogaus gyvenime birios dėka jis pritaiko gamtos daiktus 

savo poreikiams tenkinti. Bet kurio dar
bo procese naudojama fizinė, nervinė ir protinė žmogaus 
energija. Darbo rezultatas yra sukurti naudingi produk
tai. ,,Be darbo,— sako sena rusų patarlė,—■ nesugausi ir 
žuvelės iš tvenkinio".
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Tačiau darbo vaidmuo toli gražu neapsiriboja tuo, 
kad darbas yra būtina žmonių visuomenės egzistavimo 
ir vystymosi sąlyga, jų turto augimo šaltinis. Savo dar
bu veikdamas gamtą, žmogus kartu keičia ir patį save, 
vysto savo fizinius ir dvasinius gabumus. Tik darbo dė
ka žmogaus ranka pasiekė tokį aukštą tobulumo laipsnį, 
kad ji galėjo, kaip sako F. Engelsas, tarsi burtų jėga, su
kurti Rafaelio paveikslus, Torvaldseno statulas, Pagani
nio muziką.

Bendra darbinė žmonių veikla reikalavo iš jų ką nors 
pasakyti vienas kitam. Taip atsirado ir ėmė vystytis arti
kuliuota kalba. Žmonėms bedirbant ir bebendraujant vie
nam su kitu, tobulėjo žmogaus mąstymo sugebėjimai. 
Dabar jie yra pasiekę tokį iš tikrųjų fantastišką lygį, ku
riam esant žmogus kuria elektronines skaičiavimo maši
nas, atominius reaktorius, kosminius laivus — žodžiu, įgy
vendina drąsiausias svajones.

Paviršutiniškai lyginant, žmonių darbinė veikla at
rodo panaši į kai kurių gyvūnų, pavyzdžiui, skruzdėlių, 
bičių, bebrų, paukščių, „darbą". Bet iš esmės žmogaus 
darbas ir gyvulių „darbas“ labai skiriasi. Žmogaus dar
bas — visada prasminga, tikslinga veikla, o gyvuliai pa
sikliauja instinktu. Blogiausias architektas, rašė K. Mark
sas, skiriasi nuo geriausios bitės tuo, kad, prieš statyda
mas narvelį iš vaško, jis jau yra pastatęs jį savo galvoje.

Kita būdinga žmogaus darbo ypatybė yra ta, kad jis 
produktams gaminti naudoja savo paties pasigamintus 
darbo įrankius. Atskiros gyvulių rūšys naudoja natūra
lius daiktus, pavyzdžiui, beždžionė nuo savo priešų 
ginasi lazda bei akmeniu. Bet nė vienas gyvulys ne
kuria darbo įrankių. Darbo dėka žmogus įsisavina gam
tos jėgas, priverčia jas tarnauti jo tikslams, tuo tarpu 
kai gyvuliai tik prisitaiko prie gamtos jėgų ir negali 
sąmoningai jų veikti arba jas valdyti. Tai esmingiau
sias žmogaus skirtumas nuo gyvulio. Ir šį skirtumą 
taip pat sukelia darbas.

Tie daiktai, kuriais žmogus veikia gam-
Gamybmes jėgos ц  jr pritaiko j os daiktus savo paties var

santykiai tojimui, vadinami darbo priemonėmis.
Tarp darbo priemonių ypatinga vieta 

priklauso jų aktyviajai daliai — gamybos įrankiams: ins
trumentams, mašinoms, prietaisams. Gamybos įrankius ga
lima pavadinti gamybos kaulų ir raumenų sistema. Jos
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ypatybės yra svarbiausias skiriamasis kiekvienos istori
nės epochos požymis. Antai rankų darbas ir nesudėtin
gos mašinos buvo būdingi ikikapitalistiniams laikams; 
garo varomų mašinų atsiradimas atitinka kapitalizmo 
atsiradimo laikotarpį; elektronika, automatinės mašinos 
būdingos kapitalizmo žlugimo, socializmo atsiradimo ir 
vystymosi epochai.

Kitą darbo priemonių dalį sudaro vamzdžiai, indai, 
cisternos ir t. t., t. y. vadinamoji gamybos indų sistema. 
Gamybiniai pastatai, įrenginiai, vėdinimo įtaisai, geležin
keliai, plentai ir kiti keliai, kanalai taip pat yra svarbios 
darbo priemonės.

Darbo priemonės vaidmenį atlieka ir žemė, kaip vie
ta, kurioje vyksta darbo procesas, kaip naudingųjų iš
kasenų lobynas ir žemės ūkio produkcijos gamyboje nau
dojamų gamtinių savybių nešėja. Mūsų laikais vis dides
nę reikšmę įgauna tokios žmogaus naudojamos jėgos, 
kaip elektra, cheminės ir branduolinės reakcijos.

Būtinas darbo proceso elementas, be tikslingos žmo
gaus veiklos ir darbo priemonių, yra darbo objektai, 
t. y. apdirbamos medžiagos. Dalis darbo objektų, pavyz
džiui, akmens anglies klodai, naftos, rūdos, deimantų tel
kiniai, miškų masyvai ir t. t., randama pačioje gamtoje. 
Kita dalis iš anksto apdorojama, pavyzdžiui, miltai, nau
dojami duonos kepykloje, koksas, naudojamas meta
lui lydyti, ir t. t. Tokie darbo objektai vadinami žaliavo
mis arba žaliomis medžiagomis. Be to, gamybos procese 
naudojamos įvairios pagalbinės medžiagos (kuras, tepa
lai ir t. t.).

Darbo priemonės ir darbo objektai, su kurių pagalba 
žmonės gamina jiems reikalingus daiktus, vadinami ga
mybos priemonėmis.

Tačiau mašinos, metalas ir kitos gamybos priemonės 
pačios savaime negali kurti materialinių gėrybių. Todėl 
jos turi susijungti su žmogaus darbo jėga. Darbo jėga — 
tai fiziniai ir protiniai žmogaus sugebėjimai, jo profesi
niai įgūdžiai ir patirtis, kuriuos jis naudoja, gamybos 
priemonėmis kurdamas materialines gėrybes, tenkinan
čias įvairius žmonių poreikius.

Gamybos priemonės ir žmonių darbo jėga kartu su
daro visuomenės gamybines jėgas. Gamybinių jėgų au
gimas bei tobulėjimas didina žmogaus valdžią gamtos jė 
goms, yra žmonių visuomenės vystymosi pagrindas.

6



Lemiamas vaidmuo gamyboje priklauso žmonėms. Jie 
ne tik naudoja, bet ir kuria gamybos priemones. Žmo
nės, sugebantys dirbti, naudojantys gamybos priemones, 
yra svarbiausias gamybinių jėgų elementas. „Visos žmo
nijos pirmoji gamybinė jėga,— sakė V. Leninas,— yra 
darbininkas, darbo žmogus“.

Žmonės niekada pavieniui negamino materialinių gė
rybių. Dar pirmykštėje visuomenėje jie medžiojo drau
ge, žemę dirbo bendrai. Šiuolaikinėse įmonėse neretai 
dirba po kelis tūkstančius darbininkų. Kiekviena įmonė 
gauna žaliavas ir medžiagas iš dešimčių, o dažnai ir šim
tų kitų įmonių. Pavyzdžiui, automobilių gamyklas aptar
nauja šimtai tiekėjų. Žmonių darbas visada yra visuo
meninis.

Kartais sakoma, kad darbas ne būtinai savo pobū
džiu turįs būti visuomeninis, ir tokiu atveju remiamasi 
literatūriniu personažu — Robinzonu, beveik 30 metų iš
gyvenusiu negyvenamoje saloje. Bet juk Robinzonas 
naudojosi instrumentais bei įnagiais, atsigabentais iš su
dužusio laivo, savo drabužių kišenėse jis rado duoninių 
javų grūdų. O visa tai — kitų žmonių darbo produktai. 
Be to, žinomo D. Defo romano herojus turėjo gamybinių 
įgūdžių, kuriuos jis buvo įgijęs tada, kai gyveno žmonių 
visuomenėje. Beje, visiška vienatvė truko neilgai: saloje 
pasirodė Penktadienis. Vadinasi, Robinzono istorija anaip
tol nepaneigia teiginio, kad žmonės savo pragyvenimo 
reikmenis įgyja ne pavieniui, o bendromis jėgomis.

Materialinių gėrybių gamybos, mainų ir paskirstymo 
procese žmonės neišvengiamai ir nepriklausomai nuo sa
vo valios bei sąmonės susisaisto tam tikrais visuomeni
niais santykiais, kurie vadinami gamybiniais, arba eko
nominiais, santykiais. „Gamyboje,— rašė K. Marksas,—• 
žmonės veikia ne tik gamtą, bet ir vienas kitą. Jie negali 
gaminti nesusijungę tam tikru būdu bendram veikimui 
ir tarpusavio pasikeitimui savo veikimu. Kad galėtų ga
minti, žmonės sueina į tam tikrus ryšius ir santykius, ir 
tik su tų visuomeninių ryšių ir santykių pagalba tevyks
ta žmonių santykiavimas su gamta, vyksta gamyba".

Bet kurios visuomenės gamybinių santykių pagrindą 
sudaro gamybos priemonių nuosavybė. Kapitalizmo sąly
gomis toks pagrindas yra privatinė kapitalistinė gamybos 
priemonių nuosavybė. Iš tikrųjų buržuazinėje visuomenė
je viena žmonių grupė — kapitalistai — turi gamybos prie
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mones — fabrikus, gamyklas. Kita grupė — proletarai —■ 
neturi nieko, išskyrus savo darbo jėgą. Norėdami gyven
ti, proletarai yra priversti parsisamdyti kapitalistams. 
Taip atsiranda kapitalistinio išnaudojimo santykiai, ku
riems esant kapitalistai neatlyginamai pasisavina žymią 
darbininkų darbo rezultatų dalį. Štai kodėl buržua, kaip 
pažymėjo dar A. Gercenas, turi vieną religiją —  priva
tinę nuosavybę, kurią jie paskelbė šventa ir neliečiama. 
Socialistinėje visuomenėje gamybos priemonių nuosavy
bė yra ne privatinė, o visuomeninė. Todėl čia nėra išnau
dotojų ir išnaudojamųjų, o gamybiniai santykiai tarp 
žmonių grindžiami savitarpio pagalba ir draugiškumu.

Nuo gamybos priemonių nuosavybės pobūdžio pri
klauso ir darbo produktų paskirstymas. Kapitalizmo są
lygomis jie paskirstomi pirmiausia kapitalistų interesais, 
o socializmo sąlygomis — visos liaudies interesais.

Žmonės, kadangi jų darbas yra visuomeninis, maino 
darbo produktus. Mainų pobūdis, kas ir ką maino — visa tai 
priklauso nuo nuosavybės formos, nuo darbo rezultatų 
pasisavinimo pobūdžio. Pagaminti darbo produktai, juos 
paskirstant ir mainant, patenka į vartojimo sferą.

Taigi gamybinius santykius sudaro žmonių santykiai 
materialinių gėrybių gamybos, paskirstymo, mainų ir var
tojimo procese. Šių santykių pagrindą sudaro gamybos 
priemonių nuosavybė.

Politinė ekonomija kaip tik ir tiria visuomeninę gamy
bos santvarką, jos ekonominius, gamybinius santykius.

Gamybiniai santykiai yra neatskiriamai susiję su ga
mybinėmis jėgomis, kartu su jomis sudarydami materia
linių gėrybių gamybos būdą.

Gamybinių jėgų vystymasis, visų pirma darbo įrankių 
tobulėjimas, neišvengiamai veda į tai, kad senieji gamy
biniai santykiai pakeičiami naujais. Savo ruožtu gamy
biniai santykiai daro poveikį gamybinėms jėgoms: jeigu 
šie santykiai besivystydami atsilieka, jie stabdo gamybos 
augimą ir jos tobulėjimą: jeigu jie yra pažangūs, tai jie 
varo pirmyn gamybą, spartindami jos raidą.

Gamybinių santykių visuma, jų sistema yra visuome
ninė gamybos santvarka, visuomenės ekonominė bazė. 
Ant tos bazės atsiranda ir vystosi įvairiapusiški visuo
meniniai santykiai, idėjos, institucijos. Visuomenės idė
jos (politinės, teisinės, mokslinės, religinės ir t. t.) ir jas 
atitinkančios organizacijos bei institucijos sudaro visuo
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menės antstatą. Gamybos būdas, jos visuomeninė san
tvarka ir antstatas yra neatskiriamai susiję tarpusavyje. 
Todėl kiekviena visuomenė yra vientisas organizmas, va
dinamoji visuomeninė-ekonominė formacija.

Visuomenės organizmo anatomija parodyta sąlygi
ne schema (žr. p. 10).

Ilgaamžei žmonijos istorijai žinomos
Pagrindimai penkios visuomeninės-ekonominės for-

gamybinių santykių x . . . . . .  .
tipai macuos, penki pagrindiniai gamybos

būdai ir gamybinių santykių tipai: pir
mykštis bendruomeninis, vergovinis, feodalinis, kapitalis
tinis ir komunistinis.

Buržuazijos ideologai porina pasakėlę, kad privatinė 
gamybos priemonių nuosavybė gyvuoj anti nuo amžių 
amžių. Iš tikrųjų pirmykštės bendruomeninės santvarkos 
gadynėje, toje pirmojoje žmonių visuomenės raidos pa
kopoje, privatinės nuosavybės nebuvo. Pirmykščio žmo
gaus naudoti gamybos įrankiai buvo labai primityvūs: 
lazda ir akmeninis kirvukas medžioklei, kauptukas že
mės dirbimui. Dirbdami tokiais įnagiais, žmonės galėjo 
šiaip taip pragyventi tuo atveju, jeigu jie veikė išvien. 
Darbo produktų skirstymas buvo lygiavinis. Privatinei 
nuosavybei atsirasti toje epochoje nebuvo sąlygų. Pavyz
džiui, yra žinoma, kad senieji Australijos gyventojai tuo 
metu, kai tą žemyną pradėjo kolonizuoti europiečiai, gy
veno pirmykštės santvarkos stadiją ir nežinojo nuosavy
bės teisės. Jie medžiodavo namines avis, kurias ten at
sigabeno europiečiai. Už tai jie būdavo žiauriai baudžia
mi. Bet australiečiai niekaip negalėjo suprasti, kuo jie 
kalti.

Pirmykštėje visuomenėje nebuvo žmogaus išnaudoji
mo. Tai lengva suprasti: tuo metu nebuvo gamybos prie
monių privatinės nuosavybės, o darbo našumo lygis buvo 
toks žemas, jog darbininkas vos galėdavo išmaitinti tik 
patį save.

Pirmykštės visuomenės gamybinės jėgos, nors ir lė
tai, bet vystėsi. Žmonės išmoko lydyti metalą. Vietoj ak
meninių ir medinių įrankių pradedami naudoti metali
niai. Atsiranda visuomeninis darbo pasidalijimas: gyvu
lininkystė atsiskiria nuo žemdirbystės, atskira darbinės 
veiklos rūšimi tampa amatai, išsivysto darbo produktų 
mainai. Darbo našumas pakyla į naują pakopą. Dabar
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VISUOMENĖS ORGANIZMO ANATOMIJA 
(Sąlyginė schema)



darbininkas jau galėjo pagaminti daugiau produktų, negu 
jų reikėjo jo darbo jėgai atkurti.

Susidaro sąlygos atsirasti privatinei gamybos priemo
nių nuosavybei, kuri leidžia vieniems neatlyginamai pa
sisavinti kitų darbo produktus. Pirmykštę bendruomeninę 
santvarką pakeičia vergovinė santvarka. Tai — pirmoji 
žmonijos istorijoje klasinė visuomenė, pagrįsta privatine 
gamybos priemonių nuosavybe ir žmogaus išnaudojimu. 
Šiai santvarkai būdinga privatinė vergvaldžių nuosavy
bė, apimanti tiek gamybos priemones, tiek pačius dar
buotojus — vergus.

Gamybos išsivystymo lygis toje epochoje jau įgalin
davo susidaryti pridedamajam produktui, gaminamam 
virš minimalių vergo poreikių. Tačiau kartu pridedamąjį 
produktą buvo galima gauti tik su sąlyga, jeigu gamy
bos darbuotojų vartojimas apsiribodavo bado minimumu. 
Štai kodėl išnaudotojai atimdavo iš gamybos darbuotojų 
žmogaus teises, paversdavo juos vergais, prieš kuriuos 
buvo naudojamos žiauriausios prievartos priemonės. Iš
naudotojai nelaikė vergų žmonėmis, vadindavo juos „kal
bančiais įrankiais", skirtingai nuo „baubiančių įrankių", 
t. y. nuo darbinių gyvulių.

Vergovės epochoje visuomenės gamybinės jėgos žen
gė didelį žingsnį pirmyn. Pagilėjo visuomeninis darbo pa
sidalijimas— tarp žemdirbystės ir miesto amatų, taip pat 
tarp įvairių amatų šakų. Pavyzdžiui, Senovės Romoje 
amatinė gamyba aprėpdavo daugybę įvairių specialybių. 
Tai — audėjai, šilko verpėjai, dažytojai, velėjai, batsiu
viai, dailidės, kalviai, auksakaliai ir t. t. Žemės ūkyje 
susidarė naujos šakos: daržininkystė ir vaisininkystė.
Vergų darbas buvo plačiai naudojamas statyboje ir kalna
kasyboje. Vergų darbu buvo pastatyti tokie tais laikais 
milžiniški įrenginiai, kaip kanalai, vandentiekiai, Egipto 
piramidės, rūmai, teatrai, cirkai, triumfo arkos. Karo 
tikslams buvo statomi laivai, apsiausties įrenginiai. Augant 
gamybai, tobulėjo ir darbo įrankiai.

Tačiau gamybinių jėgų vystymo galimybės vergovi
nės santvarkos laikais buvo ribotos. Vergai plušėjo čai
žomi prižiūrėtojų rykščių. Vergams, dirbusiems malūnuo
se, ant kaklo buvo uždedamas jungas, kad jie negalėtų 
paimti į bumą saujelės grūdų arba miltų. Baisiai neap
kęsdami vergvaldžių ir biaurėdamiesi savo vergišku dar
bu, vergai ne tik negalvojo tobulinti darbo įrankių, bet,
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atvirkščiai, juos gadindavo. Patys vergų savininkai dar
bą laikė gėdingu dalyku, nederamu laisvajam žmogui. 
Vergovinės santvarkos gamybiniai santykiai tapo gamy
binių jėgų vystymosi stabdžiu.

Dėl to klasių kova aštrėja. Prieš viešpataujančias kla
ses sukyla vergai ir vargingiausioj i laisvųjų gyventojų 
dalis. Nuo engiamųjų klasių ir kaimyninių barbariškų 
genčių jungtinių smūgių vergovinė santvarka irsta.

Vietoj vergovės atsirado feodalizmas. Pati sąvoka 
„feodalizmas" yra kilusi iš lotyniško žodžio „feod". Taip 
buvo vadinamos žemės, kurias karaliai išdalydavo savo 
artimiesiems už jų pasižadėjimą eiti karinę tarnybą. Feo
dalai buvo žemės bei kitų gamybos priemonių savininkai 
ir nepilni jų žemes dirbusių baudžiauninkų savininkai. 
Baudžiauninkas nuo vergo skyrėsi tuo, kad jis turėjo savo 
skirtinį žemės sklypą, savo asmeninį ūkį. Šio ūkio pro
duktai, valstiečiui atlikus prievoles, atitekdavo jam. Svar
biausias feodalizmo pranašumas, palyginus su vergovine 
santvarka, ir yra tas, kad betarpiškas gamintojas — vals
tietis buvo materialiai suinteresuotas savo darbo rezulta
tais, kad jis dirbo jam priklausiusiame žemės sklype. Tam 
tikras ekonominis baudžiauninko savarankiškumas pa
reikalavo susilpninti ir teisinį priklausomumą nuo pono: 
feodalas, skirtingai nuo vergvaldžio, jau negalėjo nebau
džiamas užmušti jam priklausiusį darbuotoją, nors turėjo 
teisę jį padovanoti, parduoti, nubausti.

Feodaliniai gamybiniai santykiai atvėrė naujas gali
mybes gamybinėms jėgoms vystytis. Atsiranda trilaukė 
žemdirbystės sistema, tobulėja metalo apdirbimas, laivų 
statyba; išrandami kompasas, knygų spausdinimas, me
chaninis laikrodis. Žmogaus ir gyvulių raumenų energi
ja papildoma, vis plačiau naudojant vėjo ir krintančio 
vandens jėgą.

Tačiau, vystantis žemės ūkiui ir amatinei gamybai, 
plečiantis prekybai, vis labiau reiškėsi feodalinio išnau
dojimo santykių, stabdžiusių gamybinių jėgų augimą, ri
botumas. Svarbiausias darbo našumo kėlimo akstinas — 
materialinis suinteresuotumas — veikė tik asmeniniame 
valstiečio ūkyje. O juk didelę laiko dalį baudžiauninkas 
dirbdavo feodalo žemėje ir už tai jis negaudavo jokio 
atlyginimo.

Palaipsniui feodalizmo gelmėse ėmė atsirasti įmonės, 
naudojančios samdomąjį darbą, pradėjo formuotis kapi
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talistiniai gamybiniai santykiai. Jie sudarydavo naujas 
galimybes gamybai vystytis.

Klasių kova feodalinėje visuomenėje pasidaro dar 
aštresnė, negu vergovinėje visuomenėje. Baudžiauninkų 
sukilimai sukrėsdavo feodalines valstybes. Klase, labiau
siai suinteresuota likviduoti feodalinę santvarką, tampa 
buržuazija, t. y. samdomąjį darbą naudojančių įmonių 
savininkai. Ji telkia visas klases ir tarpsluoksnius, nepa
tenkintus feodaline santvarka. Prasideda epocha buržua
zinių revoliucijų, kurios feodalinę santvarką pakeičia ka
pitalistine.

Kapitalizmui būdinga privatinė kapitalistinė gamybos 
priemonių nuosavybė ir tai, kad betarpiški gamintojai — 
samdomieji darbininkai — jų neturi. Skirtingai nuo ver
go ir baudžiauninko, samdomasis darbininkas — proleta
ras — asmeniškai yra laisvas. Jis savo sugebėjimą dirbti — 
darbo jėgą — parduoda kapitalistui ir gauna už ją darbo 
užmokestį. Samdomojo darbininko laisvę sudaro tai, kad 
jis gali išeiti iš vienos kapitalistinės įmonės į kitą. Bet 
jis niekaip negali ištrūkti iš visos kapitalistų klasės vyk
domo išnaudojimo jungo.

Kapitalizmo gamybiniai santykiai atvėrė žymiai dides
nes galimybes gamybinėms jėgoms sparčiai augti, negu 
visi ankstesni gamybos būdai. Kapitalizmo sąlygomis at
siranda ir vystosi stambioji mašininė gamyba. Žmogus 
vis labiau įvaldo gamtą. Darbo pasidalijimas pasiekė 
aukštą laipsnį. Atsirado stambios specializuotos įmonės. 
Smarkiai išsivystė tarptautinė prekyba. Susiformavo pa
saulinė rinka ir pasaulinė kapitalistinio ūkio sistema.

Kapitalizmas per palyginti trumpą laikotarpį sugebė
jo sukurti tokias galingas gamybines jėgas, kurioms pa
sidarė ankšta senųjų gamybinių santykių rėmuose. Bur
žuazinė visuomenė panaši į burtininką, kuris nebeįsten
gia suvaldyti savo paties burtų iššauktų požeminių jėgų. 
Iš tikrųjų, gamyba kapitalizmo sąlygomis turi visuome
ninį pobūdį: visas įmones visuomeninis darbo pasidaliji
mas sieja į vieningą visumą, kiekviena prekė yra daugy
bės įvairiose jos gaminimo stadijose dirbančių darbuoto
jų darbo rezultatas. Bet gamybos priemones ir darbo 
rezultatus pasisavina ne visuomenė, o privatūs asmenys — 
kapitalistai. Dėl to išlaidžiai, neracionaliai naudojami ga
mybos ištekliai, neefektyviai paskirstomos materialinės 
ir dvasinės gėrybės.
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Taigi kapitalizmo sąlygomis yra prieštaravimas tarp 
visuomeninio gamybos pobūdžio ir privatinės kapitalis
tinės pasisavinimo formos.

Galutinė priežastis, dėl kurios vieną gamybos būdą 
pakeičia kitas, kaip aukščiau parodyta, yra gamybinių 
jėgų augimas. Bet šis pasikeitimas įvyksta ne automatiš
kai, o per klasių kovą, per socialines revoliucijas. Bet 
kuri visuomenė, kurios ekonomika remiasi privatine ga
mybos priemonių nuosavybe, susideda iš klasių su prie
šingais interesais — iš išnaudotojų ir išnaudojamųjų. Ver
govinėje visuomenėje pagrindinės klasės yra vergvaldžiai 
ir vergai, feodalinėje — feodalai-dvarininkai ir valstiečiai 
baudžiauninkai, kapitalistinėje — buržua ir proletarai.

Išnaudotojų klasės, būdamos gamybos priemonių 
savininkai, neatlyginamai pasisavina išnaudojamųjų 
pridedamojo darbo rezultatus. Jų interesai yra nesutaiki
nami. Štai kodėl klasių kova vyksta per visą išnaudoto
jiškos visuomenės istoriją. Ši kova yra svarbiausia 
varomoji istorijos jėga. Aukščiausią įtampą ji pasiekia 
revoliucijų laikotarpiais, kai viena visuomenės santvarka 
pakeičiama kita, pažangesne. Revoliucijų laikotarpiais su 
ypatinga jėga pasireiškia kūrybinė liaudies masių ener
gija.

Proletariato ir jo vadovaujamų visų kitų darbo žmonių 
klasinė kova neišvengiamai veda į tai, kad kapitalizmas 
revoliuciniu būdu pakeičiamas socializmu. Socializmo 
pagrindą sudaro visuomeninė pagrindinių gamybos 
priemonių nuosavybė. Socialistinėje visuomenėje nėra 
žmogaus išnaudojimo. Ši visuomenė susideda iš dviejų 
draugiškų klasių — darbininkų klasės ir valstietijos — 
ir liaudies inteligentijos. Socialistinė santvarka yra nepa
lyginamai efektyvesnė už kapitalistinę. Tatai paaiškinama 
tuo, kad socialistinėje visuomenėje ekonomika vystoma 
planingai, o visuomeninio darbo produktai skirstomi ir 
naudojami ne išnaudotojų interesais, o visos visuomenės 
ir jos narių interesais. Socializmo sąlygomis darbo žmo
nės yra gyvybiškai suinteresuoti didinti visuomeninio 
darbo našumą, nes jie dirba ne išnaudotojams, o sau ir 
savo visuomenei. Socialistinė santvarka atveria neribo
tas galimybes gamybinių jėgų vystymuisi, pažangai v i
sose visuomenės gyvenimo sferose.
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2. Ekonominiai visuomenės vystymosi dėsniai

Aukščiau buvo nurodyta, kad politinė ekonomija ti
ria žmonių gamybinius santykius, ekonominę visuome
nės santvarką. Bet šis apibrėžimas, nors ir teisingas, yra 
nepilnas. Kiekvieno mokslo uždavinys yra pažinti, at
skleisti dėsnius, veikiančius gamtoje arba visuomenėje, 
kad juos būtų galima panaudoti žmonių labui. Politinė 
ekonomija užsibrėžia tikslą atskleisti ekonominius dės
nius, ištirti jų veikimo mechanizmą ir panaudoti juos 
praktinėje veikloje.

Ekonominiai dėsniai išreiškia tvirtą, 
Kas yra nuolat pasikartojantį, būtiną ekonomi-
dėsniai nių reiškinių ryšį bei sąryšį, t. y. eko

nominio gyvenimo procesų esmę; jie 
išreiškia gamybinių santykių vystymąsi. Iš to išeina, kad 
politinė ekonomija kaip mokslas apie žmonių gamybinius 
santykius negali netirti ir ekonominių dėsnių.

Negalima suplakti dėsnių, sakysime, lemiančių vienos 
ar kitos gamybos technikos vystymąsi, su dėsniais, val
dančiais santykius, susidarančius tarp žmonių gamybos 
procese. Pirmuosius tiria įvairūs gamtos ir technikos 
mokslai: fizika, chemija, agronomija, mechanika ir t. t. 
Antrieji yra objektas, kurį tyrinėja politinė ekonomija.

Gamybiniai žmonių santykiai įvairiuose visuomenės 
vystymosi etapuose iš esmės skiriasi vieni nuo kitų. To
dėl dauguma ekonominių dėsnių veikia tik vieno ar ki
to gamybos būdo ribose. Tokie dėsniai vadinami speci
finiais. Dėsniai, veikiantys keliuose gamybos būduose, 
vadinami bendraisiais.

Vienas iš bendrųjų ekonominių dėsnių yra, pavyz
džiui, gamybinių santykių atitikimo gamybinių jėgų po
būdžiui dėsnis. Jis išreiškia tai, kad, vystantis gamybi
nėms jėgoms, senieji gamybiniai santykiai neišvengiamai 
pakeičiami naujais, pažangiais. Bendrais bruožais šio dės
nio vaidmuo, pereinant iš vienos visuomenės santvarkos 
į kitą, išaiškintas aukščiau.

Gamtos dėsniai, pavyzdžiui, dangaus 
Objektyvus kūnu judėjimo dėsniai, veikia nepri- 

pobūdis klausomai nuo žmonių valios ir sąmo
nės, t. y. objektyviai.

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad ekonominių dės
nių veikimas, skirtingai nuo gamtos dėsnių, priklauso
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nuo žmonių valios ir sąmonės. Juk jeigu nebūtų žmonių 
ir santykių tarp jų, tai nebūtų ir ekonominių dėsnių, at
spindinčių tuos santykius. Tačiau, šį klausimą giliau pa
svarsčius, galima įsitikinti, kad ir ekonominiai dėsniai 
taip pat turi objektyvų pobūdį.

Žinoma, ekonominiai dėsniai veikia ne automatiškai, 
ne patys savaime, tartum žaibas arba audra gamtoje. Eko
nominiai dėsniai — žmonių ūkinės veiklos dėsniai. Jie 
išreiškia šios veiklos esmę, svarbiausią turinį, apspren
džia bendrą jos kryptį. Be subjektyvios žmonių veiklos 
ekonominių dėsnių nėra ir negali būti.

Tačiau, nors ekonominiai dėsniai reiškiasi per subjek
tyvią žmonių veiklą, jų veikimą sąlygoja objektyvios 
aplinkybės. Žmonės negali veikti bet kaip, nesiskaityda
mi su aplinkinėmis sąlygomis. Jų valią ir sąmonę diktuo
ja materialinės gyvenimo sąlygos, kuriomis jie veikia. 
Žmonės gali sėkmingai spręsti tik tokius gamybinius už
davinius, kuriems realizuoti yra reikiamos objektyvios 
sąlygos. Priešingu atveju jų pastangos bus nesėk
mingos. Pavyzdžiui, „didžiojo šuolio" ir „liaudies ko
munos" politika Kinijoje sužlugo todėl, kad ji buvo 
mėginimas kurti komunistinę visuomenę, išvengiant 
socialistinės vystymosi stadijos, ignoruojant objektyvius 
ekonominius visuomenės vystymosi dėsningumus.

Ir atvirkščiai, tais atvejais, kai žmonės išnagrinėja 
materialines sąlygas, objektyvių ekonominių dėsnių rei
kalavimus ir į juos atsižvelgia savo praktikoje, jų pastan
gos duoda reikiamą efektą. Tarybų Sąjungoje ir eilėje 
kitų socialistinių šalių vykdomų ūkinių reformų sėkmės 
laidas yra tai, kad jos daromos, blaiviai atsižvelgiant 
į realias gamybos sąlygas, objektyvius ekonominius dės
nius, veikiančius socializmo stadijoje.

Visuomenė negali savo noru panaikinti ekonominių 
dėsnių, negali pasiekti laimėjimo, jeigu užsibrėžia tokius 
uždavinius, kuriems spręsti nėra materialinių sąlygų. Pa
vyzdžiui, negalima bet kaip nustatinėti pagrindines liau
dies šakų vystymo proporcijas; tik žinant objektyvias 
proporcijas ir jų kitimo tendencijas, galima teisingai jas 
planuoti. O teisingas proporcijų planavimas — viena iš 
svarbių sąlygų gamybos vystymo tempams spartinti. Tą 
patį galima pasakyti ir apie kitų socializmo ekonominių 
dėsnių naudojimą.
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Buržuaziniai marksizmo kritikai nesupranta, arba de
dasi nesuprantą, kad objektyvūs ekonominiai dėsniai ap
sprendžia istorijos eigą tik per kryptingus milijonų žmo
nių veiksmus ir organizuotą kovą. Jie samprotauja maž
daug taip: štai jūs, marksistai, sakote, kad ekonominių 
ir kitų socialinių dėsnių veikimas neišvengiamai veda 
į kapitalistinės santvarkos pakeitimą socialistine. Tarki
me, kad taip ir yra. Tačiau kam gi tuomet jūs kuriate 
politines partijas kovai už socializmą? Juk niekam neat
eina į galvą steigti partiją kovai už Saulės užtemimo 
įgyvendinimą, jeigu žinoma, kad jis vis tiek įvyks.

Šių nelabai gudrių samprotavimų nepagrįstumas aiš
kus. Juk Saulės užtemimas vyksta be jokio žmonių da
lyvavimo, o perėjimas iš kapitalizmo į socializmą — v i
suomeninis procesas, kuris iš viso negali vykti savaime, 
žmonėms nedalyvaujant.

Kai marksistai tvirtina, kad ekonominiai dėsniai yra 
objektyvūs, kad jie vis vien prasiskins kelią, įveiks kliū
tis visuomenės ekonominio vystymosi kelyje, tai galvo
je turima tik tai, kad anksčiau ar vėliau atsiras visuome
ninės jėgos, kurios kovodamos pasieks, kad būtų įgyven
dinti ekonominių dėsnių reikalavimai.

Norint teisingai suprasti objektyvų ekonominių dėsnių 
pobūdį, labai svarbu išsiaiškinti, kad visi jie yra lyg įvai
rių klasių, klasinių grupių ir atskirų žmonių, turinčių 
skirtingus materialinius ir dvasinius interesus, pastangų 
atstojamoji. Kitaip tariant, ekonominiai dėsniai veikia 
kaip tendencijos, apsprendžiančios bendrą tam tikrų ga
mybinių santykių vystymosi kryptį, esant priešingai vei
kiantiems veiksniams.

Dabar, kai išaiškinta eilė svarbiausių 
Politinės ekonomijos marksistinės-lenininės politinės ekono- 
objektas ir metodas mijos sąvokų, galima duoti pilną jos 

objekto apibrėžimą.
Politinė ekonomija yra mokslas, tiriantis žmonių ga

mybinius santykius jų sąveikoje su gamybinėmis jėgo
mis. Ji išaiškina dėsnius, pagal kuriuos vyksta materia
linių gėrybių gamyba, mainai, paskirstymas ir vartoji
mas įvairiose žmonių visuomenės vystymosi pakopose.

O kokiu gi būdu politinei ekonomijai pavyksta pa
žinti ekonominius dėsnius, slypinčius sudėtinguose san
tykiuose tarp milijonų žmonių, kurie susiskirstę į kla
ses bei socialines grupes ir turi skirtingus materialinius
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bei dvasinius interesus? Politinė ekonomija savo tyri
muose vadovaujasi marksistinės-lenininės teorijos paruoš
tu visuomenės vystymosi ekonominių reiškinių bei pro
cesų tyrimo metodu.

Marksistinės-lenininės politinės ekonomijos tyrimo 
metodo pagrindą sudaro faktai. Tačiau faktų, su kuriais 
susiduria ekonomikos mokslas, yra labai daug — mili
jonai ir milijardai. Buržuaziniai ekonomistai neretai iš
pučia vienų faktų reikšmę ir nutyli kitus faktus. Tokiu 
nesąžiningu būdu jie klastoja tiesą, norėdami padailinti 
kapitalizmą ir klaidingai pavaizduoti socialistinę ekono
miką.

Marksistinis ekonomikos mokslas atsižvelgia į visus 
svarbius faktus, liečiančius vieną ar kitą ekonominį pro
cesą. Renkant, sisteminant šiuos faktus ir išaiškinant jų 
vaidmenį liaudies ūkio vystymesi, didelę reikšmę turi 
ekonominė statistika. Politinės ekonomijos daroma ana
lizė drauge su statistikos duomenimis įgalina atskleisti 
būdingiausius tam tikro gamybos būdo bruožus ir prieš
taravimus.

Kad tyrinėjimas būtų sėkmingas, mokslas atsisieja, 
abstrahuojasi nuo antraeilių, mažareikšmių faktų bei reiš
kinių, apsunkinančių svarbiausio dalyko tyrimą, Tokį bū
dą taip pat naudoja ir politinė ekonomija, nes galimybės 
daryti specialius eksperimentus čia, skirtingai nuo gam
tos mokslų, yra labai ribotos. Pavyzdžiui, K. Marksas, tir
damas kapitalizmą, iš pradžių sąlyginai darė prielaidą, 
kad visuomenėje yra tik dvi klasės: buržua ir proleta
rai. Tai ir suprantama: juk kapitalistų ir darbininkų tar
pusavio santykiai yra svarbiausias kapitalizmo gamybi
nių santykių turinys. Taigi K. Marksas kuriam laikui ab- 
strahavosi nuo to, kad kapitalistinėje visuomenėje yra 
kitos klasės bei grupės. Tai palengvino jam tirti kapi
talizmo ekonominių dėsnių veikimą. Abstrahavimo me
todą, paprastų ekonominio vystymosi modelių sudarinėji- 
mą ekonomistai naudoja ir socialistinio ūkio tyrimui.

Dėsnių tyrimas gali pasiekti šiuolaikinį mokslinį lygį 
tik tada, kai jų veikimas tam tikru būdu išreiškiamas kie
kybiškai. Štai kodėl politinė ekonomija, sekdama kitų 
mokslų pavyzdžiu, savo tyrimams vis plačiau naudoja 
šiuolaikinės matematikos ir skaičiavimo technikos prie
mones.
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3. Kodėl reikia studijuoti politinę ekonomiją

Politinė ekonomija yra sudėtinė revoliucinio marksis- 
tinio-lenininio mokymo dalis. Marksizmas-leninizmas va
dovaujasi tuo, kad visuomenės gyvenimo pagrindas yra 
materialinių gėrybių gamyba. Norėdamas gyventi, žmo
gus turi turėti maisto, drabužių, pastogę ir kitus gyveni
mo reikmenis. Prieš užsiimdami mokslais, politika, prieš 
imdami rašyti eilėraščius, žaisti šachmatais, žmonės turi 
tenkinti savo materialinius poreikius. Bet kuri visuome
nė žūtų, jeigu ji liautųsi gaminusi ilgesnį ar trumpesnį 
laikotarpį.

Politinė ekonomija kaip tik ir tiria, atskleidžia dės
nius, valdančius visuomeninės gamybos vystymąsi. To
dėl ji duoda raktą, padedantį išaiškinti giliai slypinčias 
viso visuomenės vystymosi proceso spyruokles. Politinė 
ekonomija yra svarbiausias marksizmo-leninizmo turinys. 

Marksas, Engelsas P°litinė ekonomija atsirado labai seniai, 
Ir Leninas — tikrai dar vergovės epochoje. Mokslinį pobu- 
mokstinės politinės dį ji įgavo buržuazinio ekonomikos 

ekonomijos mokslo klasikų •— V. Pečio, A. Smito,
pradininkai p> Rikardo — veikaluose. Jau nuo

XIX a. pradžios, vykstant revoliuciniams proletariato 
veiksmams prieš buržuaziją, šis-ekonomikos mokslas ėmė 
šališkai ginti kapitalizmą ir nuolankiai tušuoti aštrius jo 
prieštaravimus. Jis liovėsi nesavanaudiškai tarnauti tie
sai, prarado savo mokslinį pobūdį. Buržuazinė politinė 
ekonomija kapitalizmą laiko geriausia, amžina ir nepa
keičiama visuomenės santvarka, kuri neva atitinkanti pa
čią žmogaus prigimtį. Toks įvertinimas, duotas dabarti
niam buržuaziniam ekonomikos mokslui, neneigia, kad 
kai kurių jo atstovų tyrinėjimai atskirais ekonomikos vys
tymosi klausimais gali turėti tam tikrą mokslinę vertę.

Tikrai mokslinį pobūdį turi proletarinė politinė eko
nomija. Jos pradininkai — K. Marksas, F. Engelsas. Jie 
įrodė, kad nesutaikinamų kapitalizmo prieštaravimų vys
tymasis, įvykstant proletarinei revoliucijai, neišvengiamai 
sužlugdys šią išnaudotojišką santvarką ir kad ji bus pa
keista socializmu. Šią mokslinę didžiųjų proletariato mo
kytojų prognozę puikiai patvirtino visa istorijos eiga.

Buržuaziniai ideologai kaltina marksizmą tuo, kad jis, 
gindamas darbininkų klasės interesus, atsisakąs moksliš
kumo. Iš tikrųjų, marksistinė politinė ekonomija nuosek
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liai gina darbininkų klasės interesus. Ir ta prasme ji yra 
klasinis, vadinasi, ir partinis mokslas. Bet kaip tik ši ap
linkybė ir apsprendžia jos tikrai mokslinį pobūdį.

Mat, darbininkų klasės — pažangiausios šių laikų 
klasės — interesai sutampa su pažangaus visuomenės 
vystymosi interesais. Šiuolaikinės epochos centre yra 
tarptautinė darbininkų klasė ir jos svarbiausias kūdikis — 
pasaulinė socializmo sistema. Darbininkų klasė yra gyvy
biškai suinteresuota giliai pažinti visuomenės vystymosi 
dėsnius. Marksizme yra tvirtai sulydyti didžiausias moks
liškumas ir revoliucinis aistringumas kovoje prieš išnau
dojimą, už teisingiausios visuomenės santvarkos — komu
nizmo — įtvirtinimą.

Marksistinė politinė ekonomija pakelta į naują, aukš
tesnę pakopą V. Lenino veikaluose. Giliai išanalizavęs eko
nominės statistikos duomenis, daugybę literatūrinių šalti
nių, žodžiu, moksliškai ištyręs naujus reiškinius ekonomi
niame visuomenės gyvenime, V. Leninas išvystė bendrą
ją kapitalizmo teoriją ir paruošė mokymą apie aukščiau
sią ir paskutinę jo stadiją — imperializmą. V. Lenino 
veikaluose ekonomiškai pagrindžiami proletarinės revo
liucijos vystymosi dėsningumai imperializmo sąlygomis.

K. Marksas ir F. Engelsas neišgyveno iki socializmo 
pergalės. Ir vis dėlto jų pasisakymai apie pagrindinius 
socialistinės ir komunistinės visuomenės bruožus turi ne
paprastai svarbią reikšmę socializmo ir komunizmo sta
tybos teorijai ir praktikai.

V. Leninas, vystydamas K. Markso ekonominį moky
mą ir apibendrindamas pirmųjų socializmo statybos mū
sų šalyje metų patyrimą, išnagrinėjo labai svarbius per
einamojo iš kapitalizmo į socializmą laikotarpio klausi
mus ir sukūrė socializmo politinės ekonomijos pagrindus.

Po V. Lenino mirties praėjo beveik pu- 
„ .... . sė amžiaus. Per tuos metus pasauli-

vystymas TSKP, neJe ekonomikoje ir politikoje, visame 
broliškų ' visuomenės gyvenime įvyko didžiuliai 

komunistų pakitimai. Kartu su pasauline kapitaliz- 
ir darbmmkų partijų mo sįstema dabar gyvuoja pasaulinė 

socializmo sistema. Tarybų Sąjungoje 
sukurta socialistinė visuomenė, iš socia

lizmo palaipsniui pereinama į komunizmą. Socializmas 
baigiamas statyti eilėje kitų šalių. Žlugo kolonijinė im
perializmo sistema, likviduojami paskutiniai jos likučiai.
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Padidėjo kapitalizmo ekonominio ir politinio vystymosi 
netolyginumas, aštrėja jo prieštaravimai. Nuostabius lai
mėjimus pasiekė mokslas ir technika. Žmonija pradėjo 
laikotarpį naujos mokslinės-techninės revoliucijos, kuri 
iš pagrindų keičia techninį gamybos pagrindą.

Marksistinė-lenininė politinė ekonomija, kaip ir visas 
marksizmas-leninizmas apskritai,— tai ne sustingusių for
mulių kolekcija, ne pageltusių citatų herbaras, o amžinai 
gyvas mokymas, nuolat praturtinamas revoliucinės ko
vos patirtimi ir komunizmo statybos praktika. Todėl pa
kitimai, vykstantys visuomenės gyvenime, ekonomikoje, 
atsispindi marksistinėje politinėje ekonomijoje.

Marksistinė-lenininė ekonominė teorija vystoma Ta
rybų Sąjungos Komunistų partijos, kitų šalių komunistų 
ir darbininkų partijų nutarimuose, mokslininkų ekono
mistų veikaluose. Marksistinės-lenininės partijos paruo
šė teiginius apie bendruosius pasaulinės socialistinio ūkio 
sistemos vystymosi dėsningumus, konkretizavo naujomis 
istorinėmis sąlygomis kolonijinį jungą nubloškusių šalių 
nekapitalistinio vystymosi formas bei metodus. Didelį in
dėlį įnešė Tarybų Sąjungos Komunistų partija, gvilden
dama socializmo ir komunizmo materialinės-techninės ba
zės kūrimo, socialistinių gamybinių santykių tobulinimo 
problemas. Ypač svarbią reikšmę kūrybiškam marksisti
nės-lenininės politinės ekonomijos vystymui turi TSKP 
Programa, TSKP suvažiavimų, komunistų ir darbininkų 
partijų pasitarimų dokumentai.

Marksistinė-lenininė politinė ekonomija vystoma, ko
vojant su buržuazinėmis ekonominėmis teorijomis, revi
zionistiniais ir dogmatiniais teiginiais. Buržuaziniai eko
nomistai piešia kapitalizmą rausvais dažais, o socializmą 
dažo tamsiais tonais. Revizionistai, dėdamiesi kūrybiškai 
vystą teoriją, laiko pasenusiais tokius jos teiginius, kurie 
iš tikrųjų tebegalioja. Dogmatikai garsiau už kitus rek
lamuoja ištikimybę marksizmui, bet iš tikrųjų jie yra 
atsidavę tik marksizmo raidei, o ne kūrybinei jo dvasiai.

Politinė ekonomija turi didžiulę reikš
mę klasinei proletariato kovai kapitalis
tiniame pasaulyje ir ūkinei statybai so
cialistinėse šalyse.

Ji išaiškina išnaudotojišką kapitalis
tinės santvarkos esmę, parodo, kad kapitalistų klasė eg
zistuoja, pasisavindama darbininkų darbo rezultatus. Pa

Ką duoda 
politinės 

ekonomijos 
studijavimas
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rodydama nesutaikinamus kapitalizmo prieštaravimus, po
litinė ekonomija pagrindžia teiginį, kad ši santvarka ne
išvengiamai žlugs ir bus pakeista socializmu.

Politinė ekonomija moko, kad klasinė proletariato ko
va kapitalistinėse šalyse už gyvenimo lygio pakėlimą, už 
demokratines teises telkia darbininkų klasę ir ruošia ją 
lemiamiems klasiniams mūšiams už kapitalistinės santvar
kos nuvertimą.

Ji atsako ir į klausimą, kokiais keliais turi vystytis jau
nos nacionalinės valstybės, nusikračiusios kolonializmo 
jungo. Pažangaus šių valstybių vystymosi laidas yra kapi
talistinių monopolijų įtakos jų ekonomikai bei politikai 
likvidavimas ir draugystės su socialistinės sistemos šalimis 
stiprinimas.

Ne mažesnę reikšmę politinės ekonomijos studijavi
mas turi ir socialistinių šalių darbo žmonėms. Socialistinis 
ūkis yra pagrįstas visuomenine gamybos priemonių nuo
savybe, todėl jis vystosi planingai. Kapitalizmo sąlygo
mis ekonominiai dėsniai veikia gaivališkai, jie viešpatau
ja žmonėms. Žmonės gali pažinti ir pažįsta tuos dėsnius, 
bet jie negali pajungti juos sau, juos valdyti. Tai pada
ryti kliudo privatinė gamybos priemonių nuosavybė ir 
kapitalistinis darbo išnaudojimas. Todėl visuomeninė ga
myba vystosi per žiaurią konkurencinę kovą, yra rinkos 
stichijos reguliuojama.

Socialistinėje visuomenėje ekonominiai dėsniai nepra
randa savo objektyvaus pobūdžio, nors čia jie veikia ne 
stichiškai, o planingai. Žmonės pažįsta tuos dėsnius ir 
gamybos priemonių visuomeninės nuosavybės dėka nau
dojasi jais, vadovaudami ekonomikai bendravalstybiniu 
mastu visos visuomenės labui.

Politinė ekonomija svarbi tuo, kad ji padeda socia
listinių šalių darbo žmonėms pažinti objektyvius ekono
minius dėsnius ir moko jais naudotis. O šių dėsnių įsisa
vinimas — būtina sąlyga ūkiui sumaniai, efektyviai tvar
kyti, geriausiems rezultatams pasiekti kuo mažiausiomis 
sąnaudomis.

Aktualiausias socializmo statybos teorijos ir praktikos 
klausimas šiuo metu yra ūkinė reforma, kuri turi suda
ryti sąlygas visuomeninės gamybos efektyvumui žymiai 
padidinti. Tuo tikslu, vadovaujant liaudies ūkiui, ypatin
gas dėmesys skiriamas ekonominio skatinimo metodams,
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įgalinantiems atsižvelgti į objektyvių ekonominių socia
lizmo dėsnių veikimą ir pilnai juos panaudoti.

Kyla mokslinis centralizuoto planavimo lygis, didėja 
prekinių-piniginių santykių reikšmė, stiprėja ūkiskaita, 
vadovaujančiųjų ir planavimo organizacijų, įmonių bei 
kiekvieno darbuotojo materialinis suinteresuotumas ir at
sakomybė kovoje už darbo našumo ir gamybos rentabi
lumo augimą.

Naujomis ūkininkavimo sąlygomis svarbu mūsų kad
rams nuo viršaus iki apačios įsisavinti ne tik technines 
žinias, bet ir gamybos ekonomiką. Planavimo darbuoto
jams, inžinieriams ir technikams, darbininkams ir kolūkie
čiams reikia mokėti daryti ekonominę analizę, ekonomi
nius apskaičiavimus, pagrįstus ūkinius sprendimus. Šioje 
srityje didelę pagalbą gali suteikti politinė ekonomija 
ir kiti ekonominiai mokslai.

KLAUSIMAI PAŠNEKESIUI

1. Koks yra gamybos ir darbo vaidmuo visuomenės 
gyvenime?

2. Kas vadinama gamybinėmis jėgomis ir gamybiniais 
santykiais?

3. Kokie yra būdingieji įvairių gamybos būdų bruožai?
4. Kokį pobūdį turi ekonominiai dėsniai?
5. Kas yra politinės ekonomijos tyrimo objektas?
6. Kodėl reikia žinoti politinę ekonomiją?



KAPITALISTINIS GAMYBOS BUDAS

II S K Y R I U S

PREKINĖ GAMYBA KAPITALIZMO SĄLYGOMIS

1. Kas yra prekinė gamyba

Norint atskleisti kapitalistinio gamybos būdo esmę ir 
jam būdingus ekonominius dėsnius, reikia moksliškai 
išanalizuoti tipiškiausius ir labiausiai paplitusius buržua
zinės ekonomikos reiškinius. Jiems pirmiausia priklau
so tai, su kuo žmonės nuolat susiduria gyvenime,— 
prekių mainai, jų pirkimas-pardavimas. Kitaip tariant, 
reikia išnagrinėti prekinį ūkį ir jam būdingus ekonominius 
dėsnius bei kategorijas.

Prekinė gamyba yra tokia ūkininkavi- 
Prekinės gamybos mo form a kuriai esant produktai gami-

sąlygos narni ne savo vartojimui, o rinkai, par
davimui. Ekonominiai santykiai tarp 

žmonių čia reiškiasi per prekių mainus, rinką. Prekinės 
gamybos priešybė yra natūralinis ūkis, t. y. produktų 
gaminimas vartojimui, jų neparduodant rinkoje.

Žmonės negali laisvai pasirinkti ūkininkavimo formos, 
nes ji priklauso nuo objektyviai susidarančių sąlygų. An
tai prekinei gamybai atsirasti ir egzistuoti reikalingos dvi 
sąlygos: pirma, visuomeninis darbo pasidalijimas, kuriam 
esant gamintojai specializuojasi gaminti tam tikrus ga
minius, ir, antra, ekonominis gamintojų atskirumas. Jei
gu nėra šių sąlygų, prekinė gamyba negali atsirasti.

Pavyzdžiui, patriarchalinėje valstiečio šeimoje buvo 
gaminama viskas, ko reikėjo jai gyventi: ir maisto pro
duktai, ir drabužiai, ir paprasčiausi amatiniai gaminiai. 
Norint gyventi, tokiai šeimai nereikėdavo eiti į turgų, 
mainyti savo darbo produktus į kitų darbo produktus.
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Pirkimas-pardavimas nebuvo reikalingas ir pirmykštėje 
bendruomenėje, kurioje jau buvo darbo pasidalijimas, 
bet nebuvo atskirų gamybos priemonių ir produkcijos 
savininkų. Ir žemdirbys, ir medžiotojas, ir puodžius savo 
produktus perduodavo bendram vartojimui nemokamai. 
Taip pat nemokamai jie gaudavo iš bendruomenės tai, 
ko jiems reikėdavo gyvenimui.

Prekinė gamyba užuomazgos pavidalu atsirado dar 
pirmykštės bendruomeninės santvarkos gelmėse. Iš pra
džių produktų mainai vykdavo tarp genčių ir gimininių 
bendruomenių. Vėliau, irstant bendruomeninei santvar
kai ir atsirandant privatinei nuosavybei, mainai pradėjo 
vykti tarp atskirų asmenų. Tolesnis prekinių-piniginių 
santykių vystymasis buvo susijęs su darbo visuomeninio 
pasidalijimo gilėj imu ir gamybos priemonių privatinės 
nuosavybės vystymusi.

Tačiau ūkis iki pat kapitalistinės epochos turėjo dau
giausia natūralinį pobūdį. Į rinką, į mainų sferą patek
davo tik nedidelė produkcijos dalis. Šis faktas paaiškina
mas tuo, kad vergovinėje ir feodalinėje visuomenėse 
gamybinės jėgos menkai tebuvo išsivysčiusios. Tik kapita
listinėje visuomenėje prekinė gamyba tampa visuotine 
ūkio forma. Čia viskas skiriama rinkai, viskas perkama 
ir parduodama: ne tik materialinės gėrybės, bet ir dvasi
nės vertybės. Pirkimo-pardavimo objektu tampa ir pati 
žmogaus darbo jėga.

Ypatinga, specifiška forma prekinė gamyba egzistuo
ja pirmojoje komunistinės visuomenės stadijoje — socia
lizme (žr. XI skyrių). Iš to matyti, kad prekinė gamyba 
su vienomis ar kitomis ypatybėmis gali egzistuoti, esant 
įvairiausiems gamybos būdams.

Kapitalistinė prekių gamyba yra pagrįs- 
Paprasioji ta privatine nuosavybe ir samdomųjų
(smulkioji) darbininkų išnaudojimu. Jos varomasis

ir kapitalizmas stimulas yra pasipelnymas. Ikikapitalis
tinėse visuomenėse ir kapitalistinėje 

visuomenėje, taip pat pereinamuoju iš kapitalizmo 
į socializmą laikotarpiu žymią vietą ekonomikoje užima 
vadinamasis paprastasis prekinis ūkis (smulkioji prekių 
gamyba). Jam atstovauja darbo valstiečių ir amatininkų 
ūkiai, neišnaudojantieji svetimo darbo ir gaminantieji 
produktus rinkai (pilnai arba iš dalies).
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Savo ekonomine prigimtimi smulkioji prekinė gamy
ba yra dvilypė. Viena, tai yra privačiasavininkiškas ūkis. 
Privatinė nuosavybė daro smulkiąją prekinę gamybą ar
timą kapitalizmui, daro juos vieno tipo ūkio formomis. 
Smulkioji prekinė gamyba, esanti buržuazinėse šalyse, 
gaivališkai eina kapitalistinio vystymosi keliu, ji yra pa
lanki dirva kapitalizmui. Kiekvienas prekių gamintojas — 
valstietis, fermeris, amatininkas — visomis išgalėmis sie
kia „prasimušti į žmones": sustambinti ir pagerinti savo 
ūkį, sustiprinti savo padėtį rinkoje. Tačiau tai pasiekti 
pavyksta nedaugeliui, o pagrindinė smulkiųjų gaminto
jų masė kapitalizmo yra pasmerkta pergyventi ilgą ir 
skaudų nusigyvenimo ir proletarizacijos procesą.

Antra vertus, paprastasis prekinis ūkis remiasi asme
niniu prekių gamintojų darbu, Tai iš esmės skiria jį nuo 
kapitalistinės gamybos, besiremiančios samdomojo darbo 
išnaudojimu. Valstiečio ir amatininko nuosavybė, skir
tingai nuo kapitalisto nuosavybės, yra jų pačių asmeninio 
darbo rezultatas, t. y. darbu įgyta nuosavybė. Dar 
daugiau, darbo valstiečių ir amatininkų masės, neįsteng
damos sudurti galų su galais, vis labiau patenka į kapi
talistinę vergiją. Ši aplinkybė darbo valstiečius ir 
amatininkus daro natūraliais proletariato sąjungininkais, 
o darbininkų klasei iškovojus politinę valdžią, įgalina 
masę smulkiųjų gamintojų perkelti iš kapitalistinio vys
tymosi kelio į socialistinį vystymosi kelią.

2. Prekė ir jos savybės

Kasdieniniame gyvenime neretai susi- 
Kas yra prekė. duriama su nuomone, kad prekė ir 

Prekes produktas — viena ir tas pat. Mokslo,
vertė ir vertė politines ekonomijos požiūriu, tokia 

nuomonė yra neteisinga. Ne bet kuris 
produktas yra prekė. Ja nebus produktas, skirtas paties 
gamintojo reikalams (pavyzdžiui, duona, bulvės, mėsa, 
gaminami ir vartojami valstiečio rikyje). Produktas tampa 
preke tik tuo atveju, kai jis gaminamas ne sau, o par
davimui. Vadinasi, prekė yra produktas, pagamintas par
davimui, mainams per rinką.

Prekė turi dvi puses: vartojamąją vertę ir vertę. Var
tojamoji vertė — tai daikto naudingumas, jo sugebėjimas
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savo mechaninių, fizinių, cheminių ir kitokių savybių dė
ka tenkinti vienokius ar kitokius žmonių poreikius. Nie
kam nereikalingas, nenaudingas daiktas, žinoma, negali 
būti prekė: jo niekas nepirks.

Priklausomai nuo naudojimo pobūdžio vartojamosios 
vertės skirstomos į dvi dideles grupes: asmeninio varto
jimo reikmenis ir gamybos priemones. Pirmieji tenkina 
asmeninius žmonių poreikius, o antrosios naudojamos ga
mybos reikalams. Vartojimo reikmenys savo ruožtu gali 
tenkinti materialinius žmonių poreikius (maistas, drabu
žiai, avalynė, butas ir t. t.) ir dvasinius žmogaus porei
kius (knyga, laikraštis, televizorius ir t. t.). Vis platesnis 
gamtos pajungimas žmogui padeda atrasti vis naujas 
naudingas daiktų savybes, naujus būdus gamtos daik
tams keisti ir panaudoti. Todėl vartojamosios vertės da
rosi vis įvairesnės.

Vartojamosios vertės vaidina svarbų vaidmenį žmo
nių visuomenės gyvenime. Jos bet kurioje visuomenėje 
sudaro medžiaginį turto turinį. Bet vartojamoji vertė sa
vaime yra tik materialinė-daiktinė prekės pusė, neutrali 
ekonominiams santykiams tarp žmonių, socialinių grupių, 
klasių. Tikrai, pavyzdžiui, iš kviečių skonio negalima 
nustatyti, kokiems visuomeniniams santykiams esant jie 
išauginti: ar jie išauginti priverstiniu vergo, valstiečio 
baudžiauninko, samdomojo darbininko darbu ar laisvo, 
neišnaudojamo darbuotojo darbu Automatinės staklės, 
laivas, neilono pluoštas kaip tokie nėra nei „kapitalis
tiniai", nei „socialistiniai", jie gali būti gaminami ir ka
pitalistinėse, ir socialistinėse šalyse.

Prekinės gamybos sąlygomis vartojamoji vertė yra 
daiktinė kitos prekės savybės — jos vertės — nešiotoja.

Rinkoje, prekių mainų procese, paaiškėja, kad visos 
prekės, besiskiriančios kaip vartojamosios vertės, turi 
kažkokią bendrą savybę, leidžiančią prilyginti jas vieną 
kitai ir mainyti tam tikromis proporcijomis.

Kai kurie buržuaziniai ekonomistai mėgina įrodyti, 
kad prekių mainų santykiai (proporcijos) paaiškinami pa
klausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos svyravimai tikrai 
daro esminę įtaką mainų proporcijoms. Kuo didesnė ku
rios nors prekės paklausa, tuo pelningiau galima ją par
duoti rinkoje. Bet paklausos ir pasiūlos svyravimai gali 
paaiškinti tik šių proporcijų nukrypimą nuo kažkokio v i
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dutinio, normalaus lygio ir negali paaiškinti paties to 
lygio. Ši teorija neatsako į klausimą, kas gi sudaro 
mainų pagrindą, jeigu paklausa ir pasiūla tarpusavyje 
išsilygina.

Pagal kitą buržuazinę teoriją, prekių mainų proporci
jos aiškinamos jų naudingumo laipsniu. Bet lyginti ga
lima tik vienarūšių arba vienas kitą pakeičiančių pro
duktų naudingumą. Kitais atvejais toks lyginimas neturi 
jokios prasmės. Argi galima lyginti, pavyzdžiui, hidrauli
nės turbinos naudingumą ir buitinio šaldytuvo naudingu
mą? Žinoma, ne, nes tokia turbina ir toks šaldytuvas turi 
visiškai skirtingą paskirtį.

Matyti, prekės turi vieną bendrą savybę: visos jos 
yra žmonių darbo produktai. Norėdami pagaminti prekę, 
žmonės turi sunaudoti tam tikrą darbo kieki. Natūralu, 
kad, mainydami prekes, jie orientuojasi į jį. Darbas, su
naudotas prekei pagaminti, ir sudaro jos vertę. Vadinasi, 
prekės vertė — tai joje sudaiktintas visuomeninis prekių 
gamintojų darbas.

Bet kurioje gamyboje, be gyvojo žmonių darbo, nau
dojamos gamybos priemonės (mašinos, įrankiai, žaliavos, 
medžiagos, kuras). Tačiau gamybos priemonėms pagamin
ti savo metu taip pat buvo sunaudota darbo. Jis taip pat 
įeina į prekės vertę. Antai kostiumo vertė įkūnija dar
bą, sunaudotą ne tik kostiumui pasiūti, bet ir audiniui, 
pluoštui ir t. t. pagaminti. Vertę sudaro darbas, sunau
dotas visose prekės gaminimo stadijose.

Kaip vartojamosios vertės visos prekės yra skirtin
gos, o kaip vertės — visos jos yra visiškai vienodos, o tai 
ir leidžia mainų procese prekes lyginti vieną su kita. 
Skirtingai nuo vartojamosios vertės, prekės vertė netu
ri nė atomo gamtos medžiagos. Tai — grynai visuomeni
nė, socialinė-ekonominė prekės savybė. Marksas ne kar
tą pabrėždavo, kad vertė išreiškia žmonių ekonominį 
tarpusavio santykį, tik pridengtą daiktiniu apvalkalu. Iš 
tikrųjų, už bet kurios prekės, mainomos rinkoje, slepiasi 
gyvas asmuo. Tik išoriškai prekių mainai atrodo kaip 
santykis tarp daiktų. Atidžiau į juos įsižiūrėjus, paaiškė- 
j a, kad už daiktų santykio slypi santykis tarp žmonių — 
prekių savininkų. Taigi išeina, kad prekių vertė yra vi
suomeninis prekių gamintojų santykis, pasireiškiantis 
per rinką.
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Prekės vertės 
dydis 

ir darbo 
našumas. 

Individualinis 
ir visuomeniškai 
būtinas darbas

Mes jau žinome, kad prekės vertė yra 
toje prekėje sudaiktintas darbas. Vadi
nasi, ir jos dydį apsprendžia prekei pa
gaminti sunaudoto darbo kiekis. Savo 
ruožtu darbo kiekis matuojamas darbo 
laiko dydžiu. Šią priklausomybę patvir
tina masiniai, tipiniai faktai. Kuo dau
giau darbo reikia sunaudoti prekės pa

gaminimui, tuo didesnė ir jos vertė, ir, priešingai, kuo 
mažesnėmis darbo sąnaudomis gaminama prekė, tuo pi
giau ji atsieina. Kilogramas aukso atsieina daug kartų 
brangiau, negu kilogramas vario. Ir svarbu ne patsai auk
so retumas, o tai, kad aukso telkinių ieškojimui, jų įsisa
vinimui, jo gavybai žmonės turi sunaudoti nepalygina
mai daugiau darbo, negu vario išlydymui. Savo ruožtu 
vario tona dėl tos pačios priežasties atsieina žymiai bran
giau, negu ketaus tona. Duona — žmogui reikalingiausias 
produktas — yra žymiai pigesnė, negu, pavyzdžiui, toks 
pat mėsos ar obuolių kiekis. Ir vėl priežastis yra darbo 
sąnaudos. Materialinės gėrybės, kurias gamta teikia žmo
gui ir kuriose nėra įdėta darbo (oras, laukiniai vaisiai 
ir t. t.), neturi jokios vertės.

Prekės vertės dydžiui daro įtaką ne tik darbo kiekis, 
bet ir jo kokybė. Todėl skiriamas paprastas darbas ir su
dėtingas darbas. Paprastas darbas nereikalauja didelio iš
ankstinio pasiruošimo. O sudėtingas, kvalifikuotas dar
bas neįmanomas be darbuotojo ilgesnio ar trumpesnio 
mokymosi. Sudėtingo darbo produktas turi didesnę ver
tę, negu paprasto darbo produktas, nors laikas jiems pa
gaminti gali būti vienodas. Vadinasi, sudėtingas darbas 
per laiko vienetą sukuria didesnę vertę, negu paprastasis.

Prekės vertės dydis nėra pastovus. Jis kinta priklau
somai nuo darbo našumo. Darbo našumas matuojamas 
produkcijos kiekiu, pagaminamu tomis pačiomis darbo 
sąnaudomis. Jis priklauso nuo naudojamų gamybos prie
monių tobulumo, darbuotojo įgudimo, jo kvalifikacijos, 
(l.u'bo organizavimo ir kai kurių kitų veiksnių. Visuome
ne:; gamybinių jėgų vystymosi išraiška yra darbo našu- 
.........girnas, t. y. vienodomis darbo sąnaudomis pagami
namo:; produkcijos kiekio didėjimas. Produkcijos viene
tui pagaminti sunaudojama vis mažiau ir mažiau gyvojo 
darbo. Karlu mažėja ir ankstesniojo darbo sąnaudos, ten
kančios produkcijos vienetui. Mažėjant lyginamosioms
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gyvojo ir sudaiktinto darbo sąnaudoms, dėsningai mažė
ja prekės vieneto vertė. Paaiškindamas šį dėsningumą, 
K. Marksas pažymėjo: jei, sunaudojant nedaug dar
bo, pavyktų anglį paversti deimantais, deimanto vertė 
galėtų kristi žemiau plytos vertės. Tarybiniai mokslinin
kai ir inžinieriai sukūrė būdą sintetiniam deimantui gauti 
iš grafito ir organizavo jo pramoninę gamybą. Jau da
bar sintetiniai deimantai savo kokybe niekuo nenusilei
džia natūraliesiems, o jų vertė yra žymiai mažesnė už 
natūraliųjų ir toliau sparčiai mažėja. Kadaise aliuminis 
buvo brangesnis už sidabrą, o dabar jis yra kelis kartus 
pigesnis už jį, nors sidabro vertė žymiai sumažėjo.

Taigi prekės vertės dydis yra tiesiogiai proporcingas 
šiai prekei pagaminti sunaudoto darbo kiekiui ir atvirkš
čiai proporcingas to darbo našumui.

Nustatyti vertės dydį sunku todėl, kad kiekvieną pro
dukcijos rūšį paprastai gamina daugybė prekių gamintojų. 
Atskiri ūkiai skiriasi vieni nuo kitų prekių gamybos są
lygomis, todėl turi nevienodą darbo našumą: tam tik
ros rūšies produkcijos vienetui pagaminti sunaudoja la
bai skirtingą darbo kiekį. O visų tam tikros prekės eg
zempliorių vertė yra viena. Kokios gi darbo sąnaudos 
sudaro jos pagrindą?

Čia vėl išryškėja visuomeninis prekės vertės pobūdis. 
Jos dydį apsprendžia ne individualinės darbo sąnaudos, 
susidarančios atskirų gamintojų įmonėse, o darbo są
naudos, tenkančios vidutiniškai tam tikros rūšies prekės 
vienetui. Tokios darbo sąnaudos vadinamos visuomeniš
kai būtinomis. Jos atitinka darbo sąnaudas vidutinėmis, 
visuomeniškai normaliomis gamybos sąlygomis tam tik
roje šakoje ir orientuojasi į individualines sąnaudas, su
sidarančias, gaminant pagrindinę tos šakos produkcijos 
masę.

Prekės vertės dydis susidaro tartum už atskiro prekių 
gamintojo nugaros, nepriklausomai nuo jo valios. Visuo
menė per prekių vertę ir mainus pripažįsta tik visuo
meniškai būtino dydžio darbo sąnaudas.

Dvi prekės puses — vartojamąją vertę 
• Konkre*usls įr vertę — atitinka ir dvi prekių ga-

darbas mintojų darbo puses: konkretusis dar
bas ir abstraktusis darbas.

Konkretusis darbas — tai darbas, sunaudotas tam tik
ra forma, tam tikros specialybės — šachtininko, plieno
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gamintojo, staliaus ir t. t. — darbas. Jis sukuria vartoja
mąją vertę. Kiekviename produkte yra įkūnytos vienos 
ar kitos konkrečiojo darbo rūšys. Pavyzdžiui, kostiume 
įkūnytas konkretus siuvėjo, audėjo, verpėjo, gyvulių au
gintojo, medvilnės augintojo arba chemiko ir t. t. dar
bas. Šiuolaikiniams sudėtingiems gaminiams sukurti nau
dojama šimtai konkrečiojo darbo rūšių. Kiekviena iš jų 
skiriasi savo tikslu, operacijų pobūdžiu, darbo priemonė
mis ir rezultatu.

Konkretusis darbas — ne vienintelis vartojamosios ver
tės šaltinis. Kitas jos šaltinis yra viena ar kita gamtos 
medžiaga. Kiekviena vartojamoji vertė yra gamtos 
medžiagos ir konkrečiojo darbo junginys. Savo konkre
čiu darbu žmogus tik keičia ir pertvarko gamtos daiktus 
bei pritaiko juos savo poreikiams tenkinti. Antai žmo
gus siurbia iš žemės gelmių naftą bei dujas ir, chemiškai, 
termiškai bei mechaniškai jas perdirbdamas, gauna įvai
rius gamybinės paskirties gaminius bei asmeninio varto
jimo reikmenis.

Konkretusis darbas, kaip ir vartojamoji vertė, egzis
tuoja nepriklausomai nuo to, ar gamyba yra prekinė. Be 
jo neįmanoma visuomeninė gamyba, vadinasi, neįmano
mas ir pats žmonių gyvenimas. O prekinio ūkio sąlygo
mis gamintojų darbas yra ne tik konkretus, bet ir abst
raktus.

Kaip vartojamosios vertės, t. y. kaip konkrečiojo dar
bo produktai, įvairios prekės yra nepalyginamos. Prekių 
mainai rodo, kad už konkrečių darbų slypi kažkoks bend
ras pagrindas, vienodas visose prekėse,— žmogaus darbo 
jėgos sunaudojimas, žmogaus fizinės ir protinės energi
jos sąnauda.

Abstraktusis darbas yra darbas apskritai, vienalytis 
visuomeninis prekių gamintojų darbas, nepriklausomai 
nuo jo konkrečios formos.

Y ra žinoma, kad praktiškai tas pats žmogus gali pa
kabomis dirbti įvairiausius darbus, o praeityje toks „pra
losi j i i  derinimas" buvo bendra taisyklė. Pavyzdžiui, se
nu |. i nu \ patriarchaliniame ūkyje valstietis su savo šei
mos pagalba ne tik augino javus, prižiūrėjo gyvulius, bet 
ir siuvo sau batus bei drabužius, audė audinius, ruošė 
malkas n t. t. Visa ta i—'įvairūs konkretūs darbai, bet 
kartu ii vienos bei tos pačios darbo jėgos naudojimas. Pa
našiai visos visuomenės mastu prekių gamintojų visuma
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iš esmės sudaro vieną visuomeninę darbo jėgą, naudoja
mą tam tikromis proporcijomis įvairiems produktams ga
minti. Ji iš tikrųjų yra bendra, nes atskiri prekių ga
mintojai gamina produktus ne sau vartoti, o rinkai, mai
nams į kitus produktus.

Prekių gamintojo darbas, kaip sudėtinė bendro visu
minio visuomeninio darbo dalis, ir yra abstraktusis dar
bas, Abstraktusis darbas sukuria prekių vertę. Jis yra 
vienintelis vertės šaltinis. Vertės pagrindą sudaran
tis abstraktusis darbas išreiškia ekonominius santykius 
tarp prekių gamintojų.

Prekės ir ją kuriančio darbo dvilypumą 
Paprastosios sąlygoja vidinis privatine nuosavybe

prieštaravimas pagrįstos prekines gamybos prieštaravi
mas. Tai yra prieštaravimas tarp darbo 

privataus pobūdžio ir visuomeninio pobūdžio. Jis aiškiai 
pasireiškia jau paprastajame prekiniame ūkyje. Kokia gi 
yra šio prieštaravimo esmė?

Kaip jau pažymėta, prekinei gamybai yra būtinas v i
suomeninis darbo pasidalijimas. Jis ir suteikia darbui v i
suomeninį pobūdį. Prekių gamintojo darbas yra būtinas 
ne tik jam pačiam, bet ir kitiems, nes jis gamina pro
duktus, kuriais tenkinamas tam tikras visuomeninis po
reikis. To negalima pasakyti apie darbą natūraliniame 
ūkyje. Jeigu kuriame nors uždarame ūkyje, nedalyvau
jančiame visuomeniniame darbo pasidalijime, bus liau
tasi gaminti, pavyzdžiui, avalynę, tai nieko, išskyrus to 
ūkio darbuotojus, tatai nepalies. O jeigu tai įvyks pre
kiniame ūkyje, esant visuomeniniam darbo pasidaliji
mui, bus padaryta žala visai visuomenei. Kuo gilesnis 
visuomeninis darbo pasidalijimas, tuo didesnis yra ga
mintojų priklausomumas vienas nuo kito ir tuo pilnesnis 
bei gilesnis yra visuomeninis jų darbo pobūdis.

Tačiau, viešpataujant privatinei nuosavybei, visuome
ninis prekių gamintojų darbo pobūdis yra paslėptas, ne
matomas. Šiuo atveju gamintojus skiria privatinė nuo
savybė, kiekvienas iš jų gamina prekes savo rizika, iš 
anksto nežinodamas visuomenės poreikio. Vadinasi, dar
bas čia betarpiškai yra privatus ir netiesiogiai visuome
ninis. Visuomeninė jo reikšmė išryškėja tik rinkoje, ap
linkiniu keliu, tik po to, kai darbas jau sunaudotas, kai 
prekė pagaminta ir išnešta į rinką. Prekės realizavimas 
(pardavimas) ir reiškia, kad pripažįstamas visuomeninis
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darbo pobūdis. Realizavimas rodo, ar tam tikro gamintojo 
darbas yra būtina visuminio visuomeninio darbo dalelė, 
ar jo prekė turi vertę, o jeigu turi, tai kokią.

Prekės realizavimas išsprendžia prieštaravimą tarp 
privataus darbo ir visuomeninio darbo. To dėka susidaro 
materialinės sąlygos naujoms prekėms gaminti. Tuo pa
čiu prieštaravimas tarp privataus darbo ir abstraktaus 
darbo kiekvieną kartą atgaminamas.

3. Pinigai

Pini kilmė Prekės vertė sukuriama gamybos pro- 
'Tr*esmė”16 cese, bet išryškėja tik rinkoje, vieną 

prekę prilyginant kitai. Toks prekės ver
tės išreiškimas ir matavimas primena daiktų svėrimą. Ku
rio nors daikto svoris matuojamas, su svarsčio pagalba 
lyginant jį su kito daikto svoriu. Kurio nors daikto svo
ris laikomas matavimo vienetu, kuriuo naudodamiesi ma
tuojame visų kitų daiktų svorį. Tokiu pat metodu lygi
nant prekę su preke, laikoma vertės matavimo vienetu, 
išaiškinama visų kitų prekių vertė. Esminis skirtumas yra 
tas, kad pirmuoju atveju matuojama natūrali daiktų sa
vybė (svoris), o kitu — ekonominė, visuomeninė darbo 
produktų savybė, jų vertė.

Prekė, kuri yra medžiaga bei etalonas kitų prekių ver
tei išreikšti, vadinama preke ekvivalentu (lygia vertybe). 
Prekė ekvivalentas išsivysčiusia forma ir yra pinigai. 
Tačiau, prieš atsirandant pinigams, prekė ekvivalentas 
nuėjo ilgą istorinį savo raidos procesą, kartu vystantis 
pačiai prekinei gamybai ir prekių mainams.

Iš pradžių, kai egzistavo tik atskiri mainų aktai, kiek
viename iš jų ekvivalento vaidmenį atsitiktinai vaidino 
viena ar kita prekė. Bet palaipsniui šis vaidmuo tvirtai 
atitenka vienai prekei, kuri tampa visuotiniu ekvivalen- 
lu. įvairiu laiku įvairiose tautose visuotinis ekvivalentas 
buvo gyvuliai, kailiai, grūdai, metalai, papuošalai ir t. t. 
Tai rodo kai kurių piniginių vienetų pavadinimai. Pa
vyzdžiui, rupija, išvertus į lietuvių kalbą, reiškia gyvu
liai. Senovės Rusioje iždas buvo vadinamas „skotnica", 
o iždininkas ,,skotniku". Vienu metu pinigai čia buvo 
vadinami kūnais. Dar visai neseniai, Džeko Londono lai
kais, vietiniams Aliaskos gyventojams mainų priemonė 
buvo odos. Kartais kaip visuotinis ekvivalentas buvo nau-
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dojama net gyva prekė — vergai. Intensyvios vergų pre
kybos laikais Centrinėje Afrikoje vergas buvo atsiskai
tymo vienetas mainų sferoje ir buvo prilyginamas tris
dešimčiai gabalų medvilninio audinio arba šešiems jau
čiams.

Palaipsniui visuotinio ekvivalento vaidmuo visur ati
teko tauriesiems metalams — sidabrui ir auksui. Ilgaamžė 
patirtis parodė, kad taurieji metalai labiausiai tinka šiam 
vaidmeniui. Prekių vertė skiriasi tik dydžiu, o kokybiš
kai ji yra visiškai vienoda. Vadinasi, ir medžiaga, kuri ją 
išreiškia, turi būti vienoda, vienalytiška. Vienalytiškumu 
labiausiai pasižymi taurieji metalai, ypač auksas. Taip 
pat svarbią reikšmę turėjo ir tokios tauriųjų metalų sa
vybės, kaip dalomumas,. didelė vertė ir kitos jų savybės. 
Visuotinis ekvivalentas, kurio vaidmenį atlieka taurieji 
metalai, ir yra ne kas kita, kaip pinigai.

Žmonės pinigus dažnai tapatina su auksu. Bet taurieji 
metalai yra pinigai ne kaip tokie, ne dėl savo gamtinių 
savybių, o tik dėl to, kad ši prekė atlieka ypatingą v i
suomeninį vaidmenį tarp kitų prekių. Buvo metas, kai 
auksas buvo naudojamas gaminti papuošalams, namų apy
vokos reikmenims, bet nebuvo pinigai.

Taip pat neteisinga yra nuomonė, kad pinigai įvesti 
vienais ar kitais valstybiniais dekretais. Iš tikrųjų jie at
sirado, stichiškai vystantis prekių gamybai ir mainams. 
Šiame procese taurieji metalai žingsnis po žingsnio išstū
mė visas kitas prekes iš visuotinio ekvivalento vietos.
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I.) užėmę, jie atsidūrė privilegijuotoje padėtyje visame 
prekių pasaulyje. Atsiradus pinigams, visas prekių pa
saulis suskilo į dvi dalis. Vienoje pusėje atsidūrė visos 
eilinės prekės, o kitoje — piniginė prekė. Pinigai tampa 
visuotinai pripažinta visuomenės turto išraiškos priemo
ne. Esant tokiai padėčiai, privatine nuosavybe besire
miančios prekinės gamybos sąlygomis žmonės ima gar
binti pinigus, siekia juos kaupti.

. . . .. Išsivysčiusiame prekiniame ūkyje pini-
gai atlieka sias penkias funkcijas.

Pirma, pinigai yra prekių vertės matas. Tai reiškia, 
kad su jų pagalba matuojama visų kitų prekių vertė. Pi
nigai gali būti kitų prekių vertės matas todėl, kad jie 
patys turi vertę, tartum svarstis, kuris yra daikto svorio 
matas, nes pats turi svorį.

Prekės vertė, išreikšta pinigais, yra jos kaina. Pa
vyzdžiui, jeigu audinio gabalas prilyginamas 10 gramų 
aukso, tai 10 gramų ir yra šios prekės kaina. Kaina, bū
dama piniginė prekės vertės išraiška, gali kiekybiškai 
nukrypti nuo vertės. Tai atsitinka dėl paklausos ir pasiū
los svyravimų rinkoje.

Norint nustatyti kainas, reikia kažkokį aukso svorio 
kiekį laikyti piniginiu vienetu, t. y. reikia nustatyti kainų 
mastą. Kainų mastas yra sąlyginis, jį nustato ir keičia 
valstybės. Anksčiau daugelyje šalių kaip piniginiai vie
netai buvo įprastiniai svorio vienetai. Kadaise svaras 
sterlingų tikrai buvo svaras sidabro. Šiuo metu kiekviena 
šalis turi savo specialius piniginius vienetus. Štai kai 
kurie piniginiai vienetai ir juose užfiksuoto aukso turi
nys: rublis — 0,987412, doleris — 0,888671, svaras sterlin
gų— 2,13281 gramo.

35



Antra, pinigai yra prekių cirkuliacijos priemonė. At
siradus pinigams, tiesioginiai prekių mainai į prekę 
(P r i — P1 2 ) užleido vietą prekių cirkuliacijai (Pi 1 — P — 
P r 2 ). Čia pinigai yra prekių cirkuliacijos tarpininkas. Jie 
nuolat juda cirkuliacijos sferoje, dalyvaudami, realizuo
jant vieną prekę po kitos.

Pinigų cirkuliacija vyksta pagal tam tikrą dėsnį. Šis 
dėsnis išreiškia pinigų cirkuliacijos priklausomumą nuo 
prekių cirkuliacijos ir turi tokią formulę:

kurioje P -— pinigų kiekis, reikalingas cirkuliacijai,
2 k — per tam tikrą laikotarpį realizuojamų pre

kių kainų suma,
A  — vidutinis piniginio vieneto apyvartų skai

čius per tą patį laikotarpį.
Kuo daugiau prekių parduodama ir kuo didesnė jų 

kaina, tuo daugiau reikia pinigų cirkuliacijai. Kuo greičiau 
cirkuliuoja pinigai, kuo daugiau prekių realizuoja kiek
vienas piniginis vienetas, tuo mažiau pinigų reikia tos 
pačios prekių masės apyvartai.

Esant auksinių pinigų cirkuliacijai, joje esantis pini
gų kiekis reguliuojasi savaime. Esant pinigų pertekliui, 
dalis jų laikinai palieka cirkuliaciją, sustingdama savi
ninkų rankose lobių pavidalu. Cirkuliacijoje padidėjus 
grynų pinigų poreikiui, dalis aukso paimama iš lobių 
ir virsta cirkuliacijos priemone.

Iš pradžių pinigai buvo prekių cirkuliacijos priemonė 
metalo lydinių pavidalu. Bet paskui metalo lydiniams pra
dėta suteikti tam tikrą formą ir dėti ant jų spaudą, ro
dantį lydinio svorį ir prabą. Taip atsirado moneta.

Kadangi, atlikdami cirkuliacijos priemonės funkciją, 
pinigai vaidina trumpalaikį vaidmenį, eidami iš rankų 
į rankas, tai pasidarė galima pilnaverčius pinigus pakeisti 
jų pavaduotojais.

Vietoj pilnaverčių auksinių ir sidabrinių monetų į cir
kuliaciją imta leisti pinigus iš pigesnių metalų bei jų 
lydinių. Dar vėliau atsirado popieriniai pinigai. Rusijoje 
jie pirmąkart buvo išleisti XVIII amžiaus pabaigoje, val
dant Jekaterinai II. Pasirodžius nepilnaverčiams metali-
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mams ir popieriniams pinigams, pini
gų cirkuliacijoje įvyksta esminiai pa
kitimai, apie kuriuos bus kalbama 
žemiau.

Trečia, pinigai atlieka lobių su
darymo priemonės vaidmenį. Kai
prekių savininkas, pardavęs savo
prekę, nenaudoja gautų pinigų kitai 
prekei pirkti, jie išeina iš cirkuliaci
jos sferos ir sustingsta lobio pavida
lu. Gamintojus kaupti pinigus verčia 
visa rinkos konkurencijos ir ekono- 
mikos nepastovumo aplinka. Pinigų 

I ; kaip visagalės prekės kaupimas tam-
J pa tikra aistra.
2 Kapitalistai, skirtingai nuo lobių

Į 2 rinkėjo, tarytum Puškino „šykštusis
j riteris", siekia nuolat laikyti savo pi

nigus biznyje, apyvartoje. Todėl ka-

$ \\\ pitalizmo sąlygomis pinigų kaip lo-
V\\ bių sudarymo priemonės funkcija

) J kiek pakinta, bet ir čia jai priklauso
J J svarbus vaidmuo. Pavyzdžiui, pinigai

У/ J  yra lobis, sudarant įvairių šalių auk
so atsargas. Tarp buržuazinių valsty-

■ -------bių vyksta aštri konkurencija, pasi-
!  skirstant aukso atsargas.
Z Ketvirta, pinigai yra mokėjimo
Z priemonė. Ši pinigų funkcija yra su-

I sijusi su prekių pardavinėjimu kre-
2 ditan, t. y. su mokėjimo atidėjimu.

-'Jjr 2 Pardavėjas virsta kreditoriumi, o pir-
‘  kėjas — skolininku. Pinigai, mokami,

pasibaigus sutartyje nustatytam lai
kui, ir yra mokėjimo priemonė. Tą 
pačią funkciją pinigai atlieka ir mo

kėjimuose, betarpiškai nesusiju
siuose su prekių judėjimu,— 
mokant darbo užmokestį, mokes

čius ir t. t.
Plačiai išsivysčius kreditiniams santykiams tarp ga

mintojų, susidaro tankus tarpusavio mokėjimo pasižadė- 
|i,nU tinklas. Dalis iš jų gali būti tarpusavyje padengia-
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mi, dalis — gali būti padengiami be grynųjų pinigų per 
bankus. Tai daro esminę įtaką grynų pinigų kiekiui, rei
kalingam cirkuliacijai.

Skolinių pasižadėjimų tinklas vis stipriau susieja pre
kių gamintojus vieną su kitu, bet dėl to jis sustiprina 
jų priklausomumą nuo rinkos konkurencijos ir stichijos.

Penkta, pinigai, naudojami ekonominiuose santykiuo
se tarp šalių, yra pasauliniai pinigai. Jie aptarnauja tarp
tautinę prekybą, taip pat kai kurias neprekines opera
cijas (paskolos, pinigų pervedimas iš vienos šalies Į kitą 
ir t. t.). Tarptautinėje arenoje naudojamieji pinigai pa
prastai turi savo pirmykštę aukso formą.
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Auksas Popierinių pinigų cirkuliacija ūkyje
ir popieriniai vyksta pagal tą patį dėsnį, kaip ir auk- 

Kaŝ yra sinių pinigų cirkuliacija, bet šio dėsnio 
infliacija veikimo pasekmės yra kitokios. Auksi

nių pinigų cirkuliacijoje reikalingas pi
nigų kiekis palaikomas, pinigams laisvai pereinant iš cir
kuliacijos į lobius ir atgal. Popierinių pinigų cirkuliacijos 
sąlygomis tokiu būdu palaikyti atitikimą tarp pinigų kie
kio ir prekių kainų sumos neįmanoma. Popieriniai pini
gai, skirtingai nuo auksinių, ne cirkuliacijoje, patys sa
vaime, neturi vertės.

Jeigu išleidžiamų (emituojamų) pinigų kiekis nevir
šija cirkuliacijai reikalingo auksinių pinigų kiekio, pini
gų cirkuliacijoje neįvyksta jokių sutrikimų, ir popieri
niai pinigai gali cirkuliuoti drauge su auksiniais. O jeigu 
cirkuliuoti popierinių pinigų paleidžiama daugiau, negu 
reikia, jie neišvengiamai nuvertėja, o prekių kainos, iš
reikštos popieriniais pinigais, išauga.

Tarkime, kad prekių cirkuliacijai reikia 10 milijardų 
auksinių dolerių, o popierinių pinigų išleista 20 milijardų 
dolerių. Dėl to popierinis doleris nuvertęs dvigubai.

Popierinių pinigų nuvertėjimas, išleidus jų daugiau, 
negu reikia cirkuliacijai, ir vadinamas infliacija. Inflia
cija daro pražūtingą įtaką darbininkų klasės ir kitų darbo 
žmonių sluoksnių padėčiai. Prekių kainos auga, o darbo 
užmokestį kapitalistai siekia išlaikyti tokio pat dydžio.
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Šiuo požiūriu buržuazijai infliacija yra naudinga. Jung
tinėse Amerikos Valstijose cirkuliuojančių popierinių pi
nigų kiekis nuo 6,4 milijardo 1939 metais išaugo iki 
29 milijardų dolerių 1960 metais. Tai žymiai viršijo cir
kuliacijai reikalingą pinigų kiekį. Dėl to 1961 metais, pa
lyginus su 1940 metais, dolerio perkamoji galia, oficia
liais JAV  duomenimis, nusmuko daugiau kaip dvigubai, 
o faktiškai dar daugiau. Tipiška priežastis, dėl kurios 
į apyvartą išleidžiama per daug popierinių pinigų, yra 
valstybės išlaidų augimas, pirmiausia karų ruošimui ir jų 
vedimui skirtų išlaidų augimas.

Karų ir kitų sukrėtimų laikotarpiais infliacija gali 
įgauti katastrofišką mastą, kai pinigai nuvertėja tūks
tanteriopai. Ji padidina liaudies ūkio suirutę ir verčia 
buržuazines valstybes imtis priemonių pinigų cirkuliaci
jai normalizuoti, vykdant pinigų reformas.

4. Vertės dėsnis

Vertės dėsnio 
veikimas 

privatiniame 
prekiniame ūkyje

Prekinė gamyba kaip ūkininkavimo for
ma vyksta pagal jai būdingus dėsnius, 
pirmiausia vertės dėsnį. Vertės dėsnis 
yra tai, kad prekės mainomos pagal vi
suomeniškai būtiną darbą, sunaudojamą 

šioms prekėms pagaminti. Vadinasi, viena prekė į kitą 
mainoma, laikantis ekvivalentiškumo principo. Išsivys
čiusioje prekinėje gamyboje prekės mainomos kainomis, 
susidarančiomis rinkoje. Vertės dėsnis ir yra kainų su
sidarymo dėsnis. Kainų pagrindą sudaro vertė, o galų 
gale — visuomeniškai būtinos darbo sąnaudos.

Šie bendri teiginiai liečia bet kurią prekinę gamybą. 
Bet vertės dėsnio veikimas turi ir savo ypatybių priklau
somai nuo to, kokia nuosavybės forma remiasi prekinis 
ūkis ir kokį gamybos būdą tas dėsnis aptarnauja. Panag
rinėsime, kaip veikia vertės dėsnis privatinės prekinės 
gamybos sąlygomis.

Čia vertės dėsnis yra stichiškas ūkio reguliatorius. Ką
tai reiškia?

Pirma, vertės dėsnis verčia prekių gamintojus tobu
linti gamybos metodus. Tarkime, kad šakoje, gaminan
čioje kokį nors vienodą produktą, sakysime, dviračius, 
yra trys įmonių grupės, skirtingos technikos lygiu ir ga
mybos bei darbo organizavimu. Pirmoje techniškai tobu
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liausiu įmonių grupėje vienam dviračiui pagaminti su
naudojama vidutiniškai 25 darbo valandos, įmonėse, dir
bančiose vidutinėmis gamybos sąlygomis,— 50 valandų 
ir blogiausiose įmonėse — 75 valandos. Toliau tarkime, 
kad didžioji dviračių masė pagaminama įmonėse, turin
čiose vidutines sąlygas. Tuomet visuomeniškai būtinos 
darbo sąnaudos, apsprendžiančios prekės vertės dydį, bus 
maždaug 50 valandų. Realizuodamos dviračius vienoda 
kaina, pirmosios grupės įmonės ne tik padengia visas iš
laidas, bet ir gauna papildomų pajamų, kurios atitinka 25 
valandas visuomeniškai vidutinio darbo. Priešingai, tre
čiosios grupės įmonės iš 75 valandų sunaudoto darbo ga
lės padengti tik 50 valandų.

Esant tokiai padėčiai, tarp gamintojų vyksta aštri 
konkurencija. Ji verčia gamintojus, siekiant išvengti 
išstūmimo iš rinkos ir nusmukimo, mažinti individualinius 
prekės gamybos kaštus. Tuo tikslu kiekvienas prekių ga
mintojas siekia padidinti darbo našumą. Norėdami tai 
pasiekti, jie tobulina techniką, gerina gamybos ir darbo or
ganizavimą savo įmonėse. To dėka mažėja individualinės 
sąnaudos pagrindinės gamintojų masės įmonėse, o dėl to 
savo ruožtu mažėja visuomeniškai būtinos darbo sąnau
dos. Tai vėl ir vėl skatina toliau didinti darbo našumą.

Šitaip daugybės gamintojų individualinės pastangos, 
kuriomis siekiama asmeninės naudos, padeda vystyti v i
suomenės gamybines jėgas.

Antra, pagal vertės dėsnį stichiškai, per rinką, regu
liuojasi tarpšakinės ūkio proporcijos, t. y. įvairių produk
cijos rūšių gamybos proporcijos. Privatinės nuosavybės 
viešpatavimas neleidžia sąmoningai nustatinėti šias 
proporcijas. Nė vienas gamintojas iš anksto nežino, kiek 
visuomenei reikia tų prekių, kurias jis gamina. Tai paaiš
kėja tik rinkoje, per rinkos paklausą. Jeigu prekių pasiū
la atitinka paklausą, tai reiškia, kad prekių gamyba ir vi
suomenės poreikis sutapo.

Tačiau toks sutapimas pasitaiko tik atsitiktinai. Pa
prastai pasiūla neatitinka paklausos, o tai reiškia, kad 
laukiamas proporcingumas pažeistas. Rinka tuojau pat 
signalizuoja apie šį pažeidimą ir per kainų svyravimus 
ekonomiškai sukelia tokius prekių gamintojų veiksmus, 
kurie padeda likviduoti atsiradusį neatitikimą. Prekės pa
siniai viršijant paklausą, krinta kainos, o dėl to nebeap
simoka gaminti tą prekę. Gamintojai mažina jos gamybą.

41



Prekės paklausai viršijant jos pasiūlą, susidaro atvirkščia 
padėtis: kaina, vadinasi, ir tos prekės gamybos pelningu
mas auga, ir ši gamyba plečiama.

Tokiu sudėtingu keliu — per stichiškai susidarantį 
paklausos ir pasiūlos santykį, kainų svyravimus — vertės 
dėsnis reguliuoja liaudies ūkio proporcijas.

Vertės dėsnio Рг*уа1аг1е nuosavybe pagrįstos prekinės 
vaidmuo, irstant gamybos sąlygomis vertės dėsnis veikia 

smulkiajai kaip aklas būtinumas, kurio visuomenė 
prekinei negali sąmoningai kontroliuoti. Jis veikia

ir atsirandant Per Prievartinę konkurencijos jėgą ir rin-
kapitaiizmui kos stichiją. Tai sukelia nepaprastai svar

bias socialines pasekmes, ypač paprasta
jam prekiniam ūkiui. Smulkusis prekių gamintojas visiš
kai atsiduria rinkos nelaisvėje. Individualinių darbo są
naudų nukrypimai nuo visuomeniškai būtinų, nuolatiniai 
padėties kitimai rinkoje, gaivališki kainų svyravimai pa
stato pagrindinę gamintojų masę į labai sunkias egzista
vimo sąlygas.

Sunkiausiai dirbdamas ir neprivalgydamas, smulkusis 
gamintojas mėgina išsaugoti savo padėtį. Bet tai negali 
užkirsti kelio nepermaldaujamam ekonominių dėsnių vei
kimui ir tik daro smulkiosios prekinės gamybos smukimo 
procesą ilgesnį ir sunkesnį. Dėl to smulkiųjų prekių ga
mintojų tarpe didėja turtinė nelygybė. Galų gale pagrin
dinė smulkiųjų gamintojų masė neišlaiko konkurencijos, 
netenka gamybos priemonių ir virsta samdomais darbi
ninkais. Kartu nedidelė pasiturinčių šeimininkų grupė gali 
didinti gamybą, pelnytis ir turtėti. Jie virsta kapitalisti
niais išnaudotojais.

Taigi vertės dėsnis, viešpataujant privatinei nuosavy
bei, neišvengiamai gimdo kapitalistinius santykius.

KLAUSIMAI PAŠNEKESIUI

1. Kokios yra prekinės gamybos atsiradimo sąlygos ir 
kokie yra pagrindiniai jos bruožai?

2. Kas yra prekė ir kokios yra pagrindinės jos savy
bės?

3. Kas sudaro prekės vertės pagrindą?
4. Kokia yra pinigų esmė ir kokios pagrindinės jų

funkcijos?
5. Kokį vaidmenį vaidina vertės dėsnis, vystantis pre

kiniam ūkiui ir atsirandant kapitalizmui?



III S K Y R I U S

KAPITALISTINIO IŠNAUDOJIMO ESMĖ

1. Kapitalas ir samdomasis darbas

Kapitalizmo
atsiradimo

sąlygos

Kapitalistinio gamybos būdo atsiradimą 
galų gale sąlygojo tai, kad feodaliniai san
tykiai ėmė stabdyti gamybinių jėgų augi
mą. Feodalizmo gelmėse susidariusiems 

kapitalistiniams santykiams vystytis reikėjo pašalinti bau
džiavinius pančius, stabdžiusius gamybos augimą.

Prasimanymai, kad kapitalizmas atsiradęs dėl vienų 
žmonių taupumo ir kitų išlaidumo, dėl ko pirmieji tapę 
kapitalistais, o antrieji — proletarais, neturi nieko bendra 
su tikrąja kapitalo atsiradimo istorija. Iš tikrųjų viskas 
vyko kitaip.

Kapitalizmui atsirasti reikalingos dvi pagrindinės są
lygos:

1. Masė žmonių, kurie neturtingi, asmeniškai laisvi, 
bet neturi gamybos priemonių ir todėl yra priversti dirbti 
parsisamdę kapitalistams, kad galėtų gauti pragyvenimo 
lėšų.

2. Kapitalistinėms įmonėms kurti reikalingų piniginių 
lėšų sukaupimas nedaugelio asmenų rankose.

Valstiečiai ir amatininkai nusigyvendavo, netekdavo 
gamybos priemonių, o piniginės lėšos susitelkdavo nedau
gelio rankose dar feodalinės visuomenės gelmėse, palaips
niui vystantis prekiniams-piniginiams santykiams ir vei
kiant vertės dėsniui. Nors šis procesas ir ruošė kapitaliz
mui reikalingas prielaidas, bet vyko palyginti lėtai.

Kapitalistiniai gamybiniai santykiai atsi- 
Pradinis rasdavo, naudojant grubiausios prievartos
kaupimas metodus. Šiais metodais buvo sudaromos

sąlygos stambiai kapitalistinei gamybai 
ilsi rasti. Toks buvo svarbiausias kapitalo pradinio 
kaupimo turinys.
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Kapitalo pradinio kaupimo pagrindas buvo prievarti
nis gamybos priemonių, pirmiausia žemės, atėmimas iš 
valstiečių ir amatininkų. Pradinio kaupimo epocha Angli
joje, kurioje anksčiau, negu kitose šalyse, išsivystė kapi
talistinė gamyba, apima XV amžiaus pabaigą—XVI am
žiaus pradžią. Betarpiškas šio kaupimo akstinas buvo 
Flandrijos vilnos manufaktūros suklestėjimas. Jai Anglija 
tiekė vilną. Didėjant vilnos paklausai, smarkiai pakilo jos 
kainos, o tai paskatino feodalus plačiu mastu paversti 
ariamas žemes avių ganyklomis. Troškimas praturtėti ver
tė juos grobti ir paversti ganyklomis valstiečių bendruo
menines žemes. Užgrobtas žemes feodalai aptverdavo me
dinėmis tvoromis, apjuosdavo grioviais, kanalais. Ganyk
los ir ariamos žemės būdavo išnuomojamos fermeriams, 
kurie naudojo samdomųjų darbininkų darbą. Taip buvo 
sudaromos sąlygos kapitalistinei žemdirbystei.

Kapitalistinis žemės ūkis negalėjo panaudoti visų nuo 
žemių nuvarytų valstiečių. Žymi jų dalis traukė į miestus, 
papildydama samdomųjų darbininkų klasę pramonėje. 
Gimstanti buržuazija naudojo valstybinę valdžią ir pramo
nės proletariato armijai sudaryti, ir kapitalistinei darbo 
drausmei visokeriopai diegti. Žiauriausios priemonės, net 
mirties bausmė, buvo naudojamos prieš žemės netekusius 
valstiečius, kurie, ieškodami darbo, klajodavo po miestus 
ir kaimus. Įstatymais nustatydama darbo užmokesčio mak
simumą, valstybė padėdavo buržuazijai didinti darbininkų 
klasės išnaudojimą ir, vadinasi, padėdavo kaupti kapitalą.

Kaimo gyventojų nuskurdinimas ir jų išvarymas iš že
mės, valstiečių pavertimas samdomaisiais darbininkais, 
neturinčiais ne tik gamybos priemonių, bet ir pragyveni
mo lėšų, sudarė dar vieną svarbią sąlygą kapitalizmui 
vystytis — vidaus rinką. Valstiečiai, virtę samdomaisiais 
darbininkais, buvo priversti jiems reikalingus pragyveni
mo reikmenis pirkti rinkoje už savo darbo užmokestį. Au
gant vartojimo reikmenų paklausai, kapitalistams reikėjo 
vis daugiau gamybos priemonių. Tai didino vidaus rinkos 
imlumą.

Tačiau pramoniniam kapitalui atsirasti reikia, kad at
skirų asmenų rankose būtų sukauptos stambios piniginės 
lėšos. Šis procesas taip pat buvo spartinamas prievartiniais 
metodais.

Didžiųjų geografinių atradimų epochoje (XV—XVI am
žiais) nesuskaičiuojami kolonijų turtai, didžiulės aukso ir
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sidabro masės buvo perpumpuojamos į Ispanijos, Portu
galijos ir Anglijos valdžios iždą, į lengvo pralobimo ieš
kotojų rankas. Pasakiškus pelnus duodavo prekyba ver
gais, kuriuos Afrikoje medžiodavo kolonizatoriai euro
piečiai.

Kapitalistinės
privatinės

nuosavybės
esmė

Svarbus kapitalo pradinio kaupimo šaltinis buvo ne- 
ekvivalentiška prekyba su kolonijomis ir tiesioginis tur
tingiausių užjūrio šalių plėšimas.

Kapitalo pradinio kaupimo istorija rodo, kad pri
buvėja, gimstant kapitalistiniam gamybos būdui, buvo 
prievarta. Jei pinigai, kaip rašė K. Marksas, gimsta 
su kruvina dėme viename skruoste, „tai iš naujagi
mio kapitalo trykšta kraujas ir purvas iš visų jo porų, 
nuo galvos ligi kojų".

Kiekvieną gamybos būdą atitinka sava is
toriškai susidariusi nuosavybės forma. 
Buržuazinėje visuomenėje pagrindinės ga
mybos priemonės yra privačių asmenų — 
kapitalistų — nuosavybė. Pavyzdžiui, 

Jungtinėse Amerikos Valstijose 1% gyventojų turi apie 
60% visų šalies turtų, o 87% gyventojų turi vos 8% ša
lies turtų. Panašiai yra ir kitose kapitalistinėse šalyse.

Tokiomis sąlygomis neturtingieji gali gyventi tik tuo 
atveju, jeigu jie parsisamdo dirbti kapitalistams. Kapi
talistai gamybos priemones naudoja tam, kad su jų pa
galba samdomieji darbininkai gamintų prekes. Realizuo
dami šias prekes, kapitalistai pasisavina dalį darbininkų 
sukurtos vertės. Taigi gamybos priemonių privatinės 
kapitalistinės nuosavybės esmė ta, kad ši nuosavybė yra 
priemonė samdomajam darbui išnaudoti, kapitalistinių 
gamybinių santykių pagrindas.

Kas ra Į šį klausimą duodami įvairūs atsakymai, 
kapitalas? Buržuaziniai ekonomistai teigia, kad bet 

kuri gamybos priemonė, pradedant akme
niu bei lazda pirmykščio žmogaus rankose, yra kapitalas. 
Tačiau buržuaziniams ekonomistams šitaip aiškinti kapi
talą prireikė todėl, kad būtų galima nuslėpti tikrąją kapi
talizmo esmę ir įrodyti jo amžinumą. Tuo tarpu iš tikrųjų 
gamybos priemonės tampa kapitalu tik tada, kai jos nau
dojamos samdomajam darbui eksploatuoti. Jei nėra san
tykių tarp gamybos priemonių savininkų ir darbininkų, 
tai nėra ir kapitalo.
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Kapitalas yra vertė, duodanti jo savininkui pajamų, 
išnaudojant samdomuosius darbininkus. Vadinasi, kapi
talas — ne daiktas, o ekonominis, gamybinis santykis 
tarp kapitalistų klasės ir samdomųjų darbininkų klasės. 
Likvidavus kapitalistinę privatinę nuosavybę, gamy
bos priemonės nustoja būti išnaudojimo priemone, 
vadinasi, ir kapitalu.

Darbininkas parsisamdo kapitalistui, kad
Darbo jėga gautų iš jo tam tikrą pinigų sumą ir galė

tų už juos nusipirkti pragyvenimo reik
menų. Vadinasi, darbininko samdymas yra savotiškas pre
kybinis sandėris tarp kapitalisto ir darbininko.

Ką gi parduoda darbininkas kapitalistui, už ką jis gau
na pinigus? Atrodytų, Į tą klausimą nesunku atsakyti: 
juk darbininkas gauna iš kapitalisto darbo užmokestį, t. y. 
užmokestį už tam tikrą darbą. Bet ar gali darbas būti pre
ke, turėti vartojamąją vertę ir vertę? Į šį klausimą mark
sizmas atsako neigiamai. Darbas kaip proto ir raumenų 
energijos naudojimas, kaip sąmoninga, tikslinga veikla 
yra kurios nors prekės gamybinio vartojimo procesas, o 
ne pati prekė. Darbas sukuria vertę, bet pats neturi ver
tės, nes vertė yra prekėje įkūnytas darbas. O apibrėžti 
darbo vertę darbu — aiški beprasmybė.

Jeigu darbas negali būti preke, tai ką gi tuomet par
duoda darbininkai kapitalistams? Darbininkai gali parda
vinėti kapitalistams tik savo sugebėjimą dirbti, savo dar
bo jėgą. Darbo jėga yra visuma žmogaus fizinių ir dvasi
nių sugebėjimų, kuriuos jis naudoja gamybos procese. 
Pirmąkart sąvokas „darbas" ir „darbo jėga" aiškiai atsky
rė K. Marksas.

Darbo jėga, arba žmogaus sugebėjimas dirbti, visada 
buvo ir bus, kol gyvens žmonės pasaulyje. Tačiau 
preke ji tampa tik kapitalistinėje visuomenėje. Nei ver
gas, nei valstietis baudžiauninkas negalėjo pardavinėti 
darbo jėgos, nes patys buvo prekė. Ją pardavinėti gali 
lik asmeniškai laisvas žmogus. Asmeninė laisvė — pirmo
ji sąlyga darbo jėgai kaip prekei pasirodyti rinkoje. Ant
ra sąlyga yra ta, kad asmeniškai laisvas žmogus neturėtų 
gamybos priemonių nuosavybės. Jos neturėdamas, jis yra 
priverstas pardavinėti savo vienintelę prekę — darbo
jėgą.

Darbo jėgos kaip prekės pasirodymas rinkoje reiškė, 
kad prasidėjo kapitalizmo era.



Kaip ir bet kuri kita prekė, darbo jėga 
ka[p°prekės turi vertę ir vartojamąją vertę. Prekės 
ypatybės darbo jėgos vertę apsprendžia darbo 

laikas, visuomeniškai būtinas jai paga
minti ir atgaminti (reprodukuoti). Darbo jėgos reproduk
cija yra darbininko sunaudotos energijos atstatymas. Tuo 
tikslu jis turi valgyti, gerti, apsiauti, apsirengti, ilsėtis, 
turėti butą. Darbininkai — darbo jėgos nešėjai — yra mir
tingi. Vietoj iš rikiuotės išėjusių darbininkų turi stoti 
nauja pamaina, nauja proletariato karta. Vadinasi, darbo 
jėgos vertė yra lygi pačiam darbininkui ir jo šeimai išlai
kyti reikalingų pragyvenimo reikmenų vertei.

Darbo jėgos kaip prekės vertės dydis priklauso ir nuo 
daugelio kitų veiksnių: nuo darbininkų kvalifikacijos kė
limo išlaidų, nuo šalies istorinio vystymosi ypatybių. 
Pinigtį suma, reikalinga darbininko ir jo šeimos pragy
venimo reikmenims pirkti, yra piniginė jų vertės išraiš
ka, arba darbo jėgos kaina. Darbo jėgos, kaip ir bet kurios 
kitos prekės, kaina svyruoja priklausomai nuo pa
klausos ir pasiūlos. Kainos lygis priklauso nuo šalies dar
bininkų klasės jėgos ir susitelkimo, nuo jos sugebėjimo 
atsispirti tam spaudimui, kurį daro buržuazija, siekianti 
nusmukdyti tą lygį.

Be vertės, darbo jėga turi ir vartojamąją vertę. Dar
bo jėgos kaip prekės vartojamoji vertė yra jos sugebė
jimas kurti vertę, be to, didesnę vertę, negu ta,
kurią turi pati darbo jėga. Ši savybė ir vilioja pirkėjus — 
kapitalistus. Tai — svarbiausia skiriamoji darbo jėgos 
kaip prekės ypatybė, raktas kapitalistinio išnaudojimo 
esmei suprasti.

Darbo jėga nuo kitų prekių skiriasi ir pardavimo są
lygomis. Jeigu kitos prekės parduodamos visam laikui, 
tai darbo jėga parduodama tik tam tikram laikui: dienai, 
savaitei, mėnesiui, metams. Darbo jėgos pardavimas tik 
tam tikram laikui išsaugo asmeninę samdomojo darbi
ninko laisvę.

Darbo jėgos kaip prekės ypatybė yra ir ta, kad ji yra 
neatskiriama nuo savo savininko. Darbo jėgos pardavėjas 
turi eiti paskui pirkėją ten, kur tasai jam nurodys. To
dėl darbo jėgos vartojimas gamybos procese, jos išnau
dojimas kapitalistinėje įmonėje kartu yra paties samdo
mojo darbininko išnaudojimas.
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2. Pridedamosios vertės gaminimas

Nusipirkęs darbo jėgą ir reikiamas ga- 
ridedamo'i mybos priemones, kapitalistas steigia 

РП vertė °1* įmonę. Samdomieji darbininkai palei
džia į darbą mašinas, stakles, perdirba 

žaliavas, gamina naujas prekes. Šios prekės, kaip ir fab
riko pastatai, mašinos, žaliavos, yra kapitalisto nuosa
vybė.

Darbo procesas kapitalistinėje įmonėje turi dvejopą 
pobūdį. Viena, tai yra vartojamųjų verčių (audinio, ava
lynės, drabužių, grūdų, mašinų) gaminimo procesas. Bet 
kapitalistą daugiausia domina vertės didinimo procesas, 
nes samdomųjų darbininkų darbu sukurtoje naujų prekių 
vertėje yra dalis, kuri viršija darbo jėgos vertę ir kurią 
neatlyginamai pasisavina kapitalistas. Ši samdomųjų dar
bininkų darbu sukurta, bet kapitalistų neapmokėta vertės 
dalis ir yra pridedamoji vertė. Norėdamas gauti pride
damąją vertę, kapitalistas ir organizuoja įmonę. Pride
damosios vertės gavimas ir yra jo veiklos prasmė.

Kokiu gi būdu ir kur sukuriama pridedamoji vertė? 
Mainų procese ji negali būti sukuriama. Tegul vienas 
kapitalistas sugebėjo parduoti savo prekę kitam, pavyz
džiui, tūkstančiu doleriu brangiau, negu jos vertė. Pir
mojo kapitalisto pajamos išaugo tūkstančiu dolerių, bet 
antrasis prarado tokią pat sumą. Vadinasi, dėl tokios ope
racijos bendra vertės suma visuomenėje nepakito.

Pridedamoji vertė sukuriama tik gamyboje. Kaipgi 
tai įvyksta? Tarkime, gamyba vyksta fabrike, kuriame 
darbo diena trunka aštuonias valandas. Dieninė darbo jė
gos vertė atkuriama per 4 darbo valandas. Jeigu darysi
me prielaidą, kad per 1 darbo valandą darbininkas 
sukuria vertę, lygią 2 doleriams, tai darbo jėgos vertė su
darys 8 dolerius. Bet kapitalistas, žinodamas darbo jė
gos kaip prekės ypatybes, aprūpino įmonę žaliavomis ir 
mašinomis visoms 8 darbo valandoms. Per pirmąsias 4 va
landas darbininkas perdirbs medvilnės už 20 dolerių, ma
šinų amortizacija sudarys 2 dolerius. Šią vertę darbinin
kas savo konkrečiuoju darbu perkels į verpalų vertę, 
o abstrakčioj o darbo sąnaudos pridės prie jos naujai 
sukurtą vertę, lygią dieninei darbo jėgos vertei — 8 do
leriams. Taigi per pirmąsias 4 valandas darbininkas paga
mins verpalų, kurių vertė — 30 dolerių, per kitas 4 dar
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bo valandas bus sukurta prekė, turinti tokią pat vertę — 
30 dolerių, nes tos antrosios valandos niekuo nesiskiria 
nuo pirmųjų. Vadinasi, per 8 darbo valandas verpimo 
fabrike darbininkas pagamins verpalų už 60 dolerių. Šie 
verpalai — kapitalisto nuosavybė. Juos pardavęs, kapita
listas gaus 60 dolerių, o verpalų gamybai jis išleido iš 
viso 52 dolerius (40 dolerių medvilnei+4 dolerius mašinų 
amortizacijai+  8 dolerius darbo jėgos pirkimui). 8 dole
rių skirtumas ir sudaro pridedamąją vertę.

Ji sukurta darbininko verpėjo pridedamuoju darbu. 
Šis neapmokėto samdomojo darbininkų darbo produktų 
pasisavinimas be jokio atlyginimo ir sudaro kapitalisti
nio išnaudojimo esmę. Jeigu darbininkas dirbtų iš viso 
4 valandas per dieną, tai jokios pridedamosios vertės jis 
nesukurtų. Bet kapitalistas nupirko darbo jėgą visai dar
bo dienai ir turi teisę naudoti šią prekę per visą darbo 
dieną, kuri trunka, pavyzdžiui, aštuonias valandas. To
dėl darbo diena kapitalistinėje įmonėje suskyla į dvi da
lis-— būtinąjį darbo laiką, per kurį atkuriama darbo jė 
gos vertė, ir pridedamąjį darbo laiką, per kurį sukuria
ma pridedamoji vertė.

Pridedamasis darbas buvo ir iki kapitalizmo. Pavyz
džiui, renta (pajamos), kurią gaudavo feodalas, būdavo 
sukurta valstiečio baudžiauninko darbu. Be pridedamojo 
darbo negali egzistuoti nė viena visuomenė. Bet kurioje 
visuomenėje yra ne tik darbingų žmonių, bet ir senelių, 
vaikų, juos reikia maitinti; gamyba turi vystytis, o tam 
reikalingos sankaupos, t. y. pridedamasis produktas.

Kapitalizmas neatrado pridedamojo darbo, jis tik pa
vertė jo rezultatą pridedamąja verte. Jeigu, patenkinant 
feodalo poreikius pridedamajam produktui, buvo paten
kinami ir jo įgeidžiai, tai kapitalistų troškimas pasipel
nyti neturi ribų, jis yra varomasis visos jų veiklos 
motyvas. Pridedamosios vertės vaikymasis skatina kapita
listus gerinti gamybos techniką ir organizavimą. Dėl pri
dedamosios vertės jie įnirtingai konkuruoja vieni su ki
tais, pajungia sau silpnas šalis, sukelia kruvinus karus.

Pridedamosios vertės gaminimas ir jos atitekimas ka
pitalistų klasei yra pagrindinis kapitalizmo ekonominis 
dėsnis. K. Marksas pridedamosios vertės gaminimą, arba 
pelnymąsi, yra pavadinęs absoliutiniu kapitalistinio ga
mybos būdo dėsniu.
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Skirtingos kapitalo dalys vaidina nevie- 
Pastovusis nodą vaidmenį, gaminant pridedamąją

ir k̂intamasis vertQ- Vieną kapitalo dalį įmonininkas 
Г kapitaiasS1S įdeda į gamybos priemones — mašinas, 

įrengimus, žaliavas, tabriko pastatus 
ir t. t. Naudojamų gamybos priemonių vertė darbininkų 
darbu perkeliama į pagamintą produkciją, įeina į jos ver
tę nepakitusi. Ši kapitalo dalis vadinama pastoviuoju ka
pitalu, ji žymima raide c.

Kita kapitalo dalis išleidžiama darbo jėgai kaip pre
kei pirkti. Išnaudojant darbininkų darbą, sukuriama nau
ja vertė. Ji yra didesnė už pačios darbo jėgos vertę pri
dedamosios vertės dydžiu. Ši kapitalo dalis gamybos pro
cese keičia savo dydį, todėl ji vadinama kintamuoju ka
pitalu. Ši dalis žymima raide v, o pridedamoji vertė — 
raide m.

Kapitalo skirstymas į pastovųjį ir kintamąjį, įvestas 
ekonomikos moksle K. Markso, atskleidžia pridedamo
sios vertės šaltinį. Šis šaltinis yra ne visas kapitalas, o tik 
kintamoji jo dalis, išleidžiama darbo jėgai pirkti.

Pridedamosios vertės santykis su jos 
Pridedamosios šaltiniu — kintamuoju kapitalu — išreiš- 
vertes norma ^ia pridedamosios vertės normą. Ji žy

mima raide m' ir išreiškiama procentais. Jos formulė:

m' = f -  100%.
Prisiminkime mūsų pavyzdį su verpimo fabriku. Ten 

dieninė darbo jėgos vertė sudarė 8 dolerius ir prideda
moji vertė taip pat sudarė 8 dolerius. Įrašę šias reikšmes
į formulę, gausime: -įį- -100% =  100%. Tai reiškia, kad
tame verpimo fabrike pridedamosios vertės norma buvo 
100%- Vadinasi, darbininkas pusę darbo dienos dirba 
sau, o kitą pusę — kapitalistui.

Pridedamosios vertės norma tiksliai išreiškia samdomo
jo darbo kapitalistinio išnaudojimo laipsnį. Jeigu prideda
mosios vertės norma yra 100%, tai kiekvienai apmokėto 
darbo valandai tenka neapmokėto darbo valanda.

Išnaudojimo laipsnį taip pat gali išreikšti pridedamo
jo darbo laiko santykis su būtinuoju darbo laiku. Kuo 
didesnis pridedamojo laiko lyginamasis svoris, tuo dides
nis išnaudojimo laipsnis. Jeigu išnaudojimo laipsnis su-



SAMDOMŲJŲ DARBININKŲ IŠNAUDOJIMO LAIPSNIO 
DIDĖJIMAS

BŪTINASIS DARBO 
LAIKAS

PRIDEDAMASIS DARBO 
LAIKAS

ANGLIJA

1859 m. 1963 ш. 1938 m. 1963 m.

daro 300%, tai reiškia, kad tik vieną darbo dienos dalį 
darbininkas dirba sau ir tris dalis — kapitalistui.

Kapitalizmo vystymosi istorija rodo, kad pridedamo
sios vertės norma auga. Pavyzdžiui, JAV apdirbamojoje 
pramonėje pridedamosios vertės norma nuo 1859 iki 
1963 metų padidėjo nuo 117 iki 351%. Anglijoje nuo 
1938 iki 1963 metų ji išaugo nuo 170 iki 238%. Prideda
mosios vertės normos augimas rodo, kad didėja išnaudo
jimo laipsnis.

Dar sparčiau auga pridedamosios vertės masė. P rid e 
dam osios v e rtė s m asė  (M ) yra lygi pridedamosios vertės 
normai, padaugintai iš visos kintamojo kapitalo sumos 
(V), kuri atspindi išnaudojamų samdomųjų darbininkų

jYi^
skaičių: M =  ■ 1~-- . Tai paaiškinsime pavyzdžiu. Vėl 
imkime tą patį verpimo fabriką, kuriame vienas darbi-
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įlinkas, pridedamosios vertės normai sudarant 100%, su
kurdavo 8 dolerius pridedamosios vertės. Jeigu šiame 
fabrike kasdien dirba 100 darbininkų (t. y. kintamasis ka
pitalas sudaro 800 dolerių), tai pridedamosios vertės ma
sė bus: ■8°.°n' 10°- =800 dolerių. Pridedamosios vertės ma-

1UU i

sės didėjimas priklauso nuo darbininkų išnaudojimo laips
nio didėjimo ir nuo įtraukiamų į gamybą darbininkų 
skaičiaus didėjimo.

Nenumalšinamas troškimas pasipelnyti 
Kapitalistinio įr stįprį konkurencija verčia kapitalis-

didin'imo m'etociai tus neribotai plėsti ir tobulinti savo ga
mybą. Veikdami pagal principą: „Pini

gai nekvepia", jie vis smarkiau išnaudoja darbininkus, 
išspaudžia iš jų kuo daugiau prakaito, o kartu su juo ir 
pridedamosios vertės.

Vienas iš būdų išnaudojimo laipsniui didinti yra dar
bo dienos liginimas. Darbo diena vadinamas tas paros lai
kas, per kurį proletaras dirba kapitalisto įmonėje. Jeigu 
visa darbo diena buvo 8 valandos, o būtinasis darbo lai
kas sudarė 4 valandas, tai, pailginus darbo dieną iki 
10 valandų, pridedamasis laikas pailgėja 2 valandomis. 
Tuo atveju pridedamosios vertės norma išauga nuo 100 
iki 150%. Pridedamoji vertė, gauta, pailginus darbo die
ną, vadinama absoliutine pridedamąja verte.

Kapitalistas, nupirkęs darbo jėgą, siekia maksimaliai 
pailginti darbo dieną. Proletariatas per visą kapitalizmo 
istoriją nesiliovė įtemptai kovojęs už darbo dienos su
trumpinimą. Todėl darbo dienos dydis daug priklauso 
nuo to, kiek darbininkų klasė susitelkusi ir gali priešintis 
buržuazijai.

Šiuo metu išsivysčiusiose kapitalistinėse šalyse pro
letariatas yra pasiekęs darbo dienos ir darbo savaitės 
žymaus sutrumpinimo, bet buržuazija ieško būdų darbo 
dienai pailginti virš įstatymu nustatytų ribų. Prekių kai
nų augimas, netikrumas dėl rytojaus verčia darbininkus 
sutikti dirbti viršvalandžius, ieškoti papildomų uždarbių. 
Viršvalandinis darbas niekuo neapribotas. Tai atsiliepia 
darbo savaitės dydžiui. Faktiškai vidutinė darbo savaitės 
trukmė 1966 metų kovo mėnesį JAV apdirbamojoje pra
monėje buvo 41,4 valandos, 1966 metų balandžio mėnesį 
Anglijoje — 43,7 valandos, 1966 metų sausio mėnesį Pran
cūzijoje— 45,6 valandos, 1965 metų gegužės mėnesį Vo
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kietijos Federatyvinėje Respublikoje — 42,1 valandos. Ta
čiau kapitalistinėse šalyse už tų vidurkių slepiasi perne
lyg ilga vienų darbo žmonių grupių darbo diena ir dali
nis arba visiškas kitų grupių nedarbas.

Įmonininkų siekimas pailginti darbo dieną susiduria 
su stiprėjančiu darbo žmonių masių pasipriešinimu ir ver
čia kapitalistus ieškoti galimybių didinti pridedamosios 
vertės normą, esant tai pačiai darbo dienos trukmei.

Pridedamosios vertės norma išauga, jeigu sutrumpėja 
būtinasis darbo laikas, t. y. sumažėja dieninė darbo jėgos 
vertė. Ji sumažės, jeigu atpigs darbininkų perkami maisto 
produktai ir pramoninės prekės. O vartojimo reikmenų 
vertė gali sumažėti, tik pakilus darbo našumui šakose, 
gaminančiose tas prekes.

Pridedamoji vertė, gauta, sutrumpinus būtinąjį darbo 
laiką ir atitinkamai pailginus pridedamąjį darbo laiką, va
dinama santykine pridedamąja verte. Pavyzdžiui, darbo 
diena trunka 8 valandas, o būtinasis darbo laikas nuo 
4 valandų sutrumpėjo iki 2 valandų. Vadinasi, pridedamo
jo darbo laiko santykis su būtinuoju, t. y. pridedamosios 
vertės norma, nuo 100% padidės iki 300%.

Darbo našumas negali išaugti vienu metu visur. Jis 
iš pradžių padidėja atskirose įmonėse, kuriose geresnė 
technika, kvalifikuotesni darbininkai, geriau organizuota 
gamyba. Individualinė tų įmonių produkcijos vertė bus 
mažesnė už visuomeninę.

Pridedamoji vertė, gauta, esant mažesnei individua
linei prekės vertei, palyginus su visuomenine jos verte, 
vadinama pertekline pridedamąja verte. Ją gauna tik kai 
kurie kapitalistai. Bet konkurencija verčia ir kitus ka
pitalistus taip pat diegti savo įmonėse techninius patobu
linimus, padedančius didinti darbo našumą. Dėl to per
teklinė pridedamoji vertė išnyksta vienoje kapitalistinėje 
įmonėje, kad atsirastų kitoje, kurioje įvedamos tobules
nės mašinos ir įdiegiami tobulesni gamybos metodai.

Perteklinės pridedamosios vertės vaikymasis nuolat 
verčia kapitalistus vystyti gamybines jėgas ir kartu ska
tina saugoti komercines bei technines savo gamybos pa
slaptis. O bendras darbo našumo augimas didina santy
kinę pridedamąją vertę.

Vaikydamasis pridedamosios vertės maksimumo, kapi
talas sukūrė stambią mašininę gamybą. Apskritai kalbant, 
mašina turi palengvinti darbininko darbą. Tačiau kapita
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kapitalizmo
sąlygomis

lizmo sąlygomis masina paverčia darbininką savo priedė
liu, padidina darbo intensyvumą, įtemptumą. Šiuolaikinės 
kapitalistinės gamybos sąlygomis darbo intensyvumas au
ga, didėjant nervinės ir psichinės energijos sąnaudoms, 
susijusioms su sudėtingų įrengimų aptarnavimu. Maši
ninė gamyba didina darbo našumą, bet kapitalistas nau
doja mašiną tik tuo atveju, jeigu jos kaina yra mažesnė 
už jos pavaduojamos darbo jėgos vertę.

Kapitalizmo sąlygomis darbo našumo kilimo vaisiai 
atitenka kapitalistams, kurie naudoja mašinas darbinin
kams dar labiau eksploatuoti.

Iš paviršiaus darbo užmokestis atrodo 
Darbo užmokestis kaip atlyginimas už darbą. Tačiau tai 

tik regimybė. Iš tikrųjų darbo užmokes
tis yra pakeistinė darbo jėgos vertės ir 

kainos forma. Kodėl gi darbo užmokestis įgauna darbo 
kainos formą? Todėl, kad darbo užmokestis darbininkams 
mokamas po to, kai jie išdirbo įmonėje tam tikrą laiką, 
o tai sudaro regimybę, kad apmokamas darbas. Darbo 
užmokestyje nematyti darbo dienos susiskirstymo į būti
nąjį laiką ir pridedamąjį laiką, į apmokėtą darbą ir neap
mokėtą darbą. Taigi darbo užmokestis maskuoja, slepia 
kapitalistinį darbo išnaudojimą.

Darbo užmokestis egzistuoja dviem pagrindinėmis 
formomis: laikine ir vienetine. Laikinis darbo užmokestis 
mokamas sutinkamai su dirbto laiko (valandų, dienų, sa
vaičių) kiekiu. Vienetinis darbo užmokestis nustatomas 
priklausomai nuo darbininko išdirbio. Jis dar labiau stip
rina regimybę, kad darbininkui apmokamas jo darbas: 
kiek padarei, tiek ir gavai. Ši forma daugiau, negu lai
kinė, užtušuoja kapitalistinio išnaudojimo esmę.

Pastaraisiais dviem—trimis dešimtmečiais masinėj e-sro- 
vinėje gamyboje darbininko išdirbį apsprendžia konveje
rio judėjimo greitis, srovinės linijos ritmas. Šiomis sąly
gomis vienetinis darbo užmokestis kapitalistui tampa eko
nomiškai netikslingu. Tai dar labiau liečia automatizuotą 
gamybą, taip pat tas gamybos rūšis, kurios susijusios su 
prietaisų, aparatūros veikimu. Natūralu, kad čia pagrin
dine darbininkų apmokėjimo forma tampa laikinis už
mokestis.

Šiuo metu įmonininkai naudoja gudrias darbo užmo
kesčio sistemas, skatinančias darbininką didinti darbo na
šumą, gerinti produkcijos kokybę, taupyti žaliavas, me



Pagrindinis
kapitalizmo

prieštaravimas

do gamyklose

džiagas ir t. t. Tuo tikslu darbininkams mokamos premi
jos, jiems leidžiama ,,dalyvauti pelnuose" ir t. t. Su „da
lyvavimo pelnuose" sistemos pagalba įmonininkai sten
giasi padidinti darbininkų darbo intensyvumą, suinte
resuoti juos didinti pelną ir atitraukti nuo klasių kovos. 
„Dalyvavimo pelnuose" sąlygos neretai būna ilgas darbo 
toje pačioje įmonėje laikas, nedalyvavimas streikuose, 
pravaikštų ir pavėlavimų nebuvimas, taip pat „patiki
mumas", „siekimas bendradarbiauti" su įmonių šeiminin
kais.

Tačiau kokią formą beįgautų darbo užmokestis, darbi
ninkas kapitalizmo sąlygomis lieka be gamybos priemonių 
ir dėl to yra priverstas parsisamdyti kapitalistui, kęsti iš
naudojimą. Tai rodo, kad kapitalistinėje visuomenėje nėra 
ir negali būti jokios interesų harmonijos, jų vienybės.

Pridedamosios vertės vaikymasis stu
mia kapitalistus kurti stambias įmones, 
kuriose dirba tūkstančiai ir dešimtys 
tūkstančių darbininkų. Pavyzdžiui, For- 
automobilius gamina daugiau kaip 

300 tūkstančių darbininkų: be jų, dar šimtai tūkstančių 
žmonių, dirbančių gretimose gamybos šakose, taip pat 
dalyvauja, gaminant kiekvieną automobilį. Dešimtys ir 
šimtai šakų, tūkstančiai įmonių glaudžiai susijusios vie
nos su kitomis, sudaro vieną sudėtingą ūkio mechaniz
mą. Sustojus tik vienai specializuotai gamyklai, gali su
trikti normali gamybos eiga šimtuose su ja susijusių įmo
nių. Taigi gamyba įgavo visuomeninį pobūdį. Tuo tarpu 
fabrikai ir gamyklos kaip privatinė nuosavybė priklauso 
atskiriems kapitalistams, konkuruojantiems vienas su ki
tu ir pasisavinantiems visuomeninio darbo rezultatus. V i
suomeninis gamybos pobūdis ima nesutaikinamai prieš
tarauti privatinei kapitalistinei pasisavinimo formai. Tokia 
ir yra kapitalizmo pagrindinio prieštaravimo esmė. Šis 
prieštaravimas sąlygoja kapitalizmo žlugimo neišvengia
mumą. „Kapitalo monopolis,— rašė K. Marksas,— virsta 
pančiais tam gamybos būdui, kuris suklestėjo kartu su 
juo ir jo prieglobstyje. Gamybos priemonių centraliza
cija ir darbo suvisuomeninimas pasiekia tokį tašką, kada 
jie pasidaro nebesuderinami su savo kapitalistiniu keva
lu. Jis susprogdinamas. Išmuša paskutinė kapitalistinės 
privatinės nuosavybės valanda. Ekspropriatoriai ekspro
prijuojami."
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Pridedamosios 
vertės teorijos 

reikšmė

Kapitalizmo pagrindinio prieštaravimo gilėj imą ir aš* 
trėjimą atspindi stiprėjantis konfliktas tarp gamybinių 
jėgų ir kapitalistinių gamybinių santykių. Šis konfliktas 
gali būti išspręstas, tik pakeičiant senuosius, savo am
žių atgyvenusius gamybinius santykius pažangesniais, 
socialistiniais santykiais, galinčiais sudaryti sąlygas 
gamybinėms jėgoms vystytis visos visuomenės ir kiek
vieno jos nario labui.

Raktą kapitalizmo atsiradimo, vystymo
si ir žlugimo dėsningumams suprasti 
duoda marksistinė pridedamosios ver
tės teorija. V. Leninas ją yra pavadinęs 

kertiniu visos Markso ekonominės teorijos akmeniu. At
skleidęs kapitalistinio gamybos būdo esmę, Marksas pa
grindė istorinę išvadą, kad kapitalizmas yra ne amžinas, 
o istoriškai laikinas gamybos būdas. Tam tikroje išsivys
tymo pakopoje jis turi būti pakeistas socializmu.

Pridedamosios vertės teorija turi didžiulę reikšmę ne 
tik kapitalizmo esmės išaiškinimui, bet ir klasinei prole
tariato kovai. Ji yra tikras ir grėsmingas darbininkų kla
sės ginklas kovoje prieš kapitalizmą, nes moksliškai pa
grindžia darbininkų klasės pergalės neišvengiamumą 
socialinėje revoliucijoje, pakeičiančioje kapitalizmą nau
ja, nuo išnaudojimo laisva socialistine santvarka. Kapita
lizmo vystymosi istorija ir socializmo pergalė eilėje šalių 
puikiai patvirtina marksizmo teisingumą.

3. Kapitalizmo vystymasis ir darbo žmonių masių padėtis

Kapitalistų
turtėjimas

Kapitalas visą laiką juda. Kapitalistas 
vėl ir vėl paleidžia savo pinigus į apy
vartą, kad jie duotų jam pridedamąją 

vertę. Bet tai daryti kapitalistą verčia ne tik pridedamo
sios vertės troškimas. Konkurencija verčia kapitalistą 
nuolat plėsti savo kapitalą, kad jis galėtų nugalėti kon
kurencinėje kovoje.

Vienintelis šaltinis gamybai plėsti yra pridedamoji 
vertė, sukuriama samdomųjų darbininkų darbu. Tikėda
masis dar labiau pasipelnyti, kapitalistas iš pridedamo
sios vertės dalies perka naujas mašinas, naujas stakles, 
papildomas žaliavas, samdo naujus darbininkus. Nauji 
darbininkai sukurs jam papildomą pelną, kapitalisto tur
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tas padidės. Siekimas didinti turtą neturi ribų. Ir kapita
listas vėl žymią savo pelno dalį prijungia prie jau turi
mo kapitalo. Pridedamosios vertės dalies pavertimas ka
pitalu vadinamas kapitalo kaupimu.

Plečiant gamybą, palaipsniui visas kapitalas virsta 
sukaupta pridedamąja verte, kuri vėl naudojama pride- 
damajai vertei gaminti. Kaip sparčiai auga kapitalistinių 
Įmonių pelnai, galima spręsti iš šių duomenų. Vidutinis 
metinis JAV korporacijų pelnas, neatskaičius mokesčių, 
1936— 1940 metais buvo 6,1 milijardo dolerių, 1956— 
1960 metais — 42,8 milijardo dolerių, t. y. per dvidešimt 
metų išaugo 7 kartus. 1966 metais jis pasiekė maždaug 
80 milijardų dolerių. Iš pridedamosios vertės kapitalistai 
stambina įmones, plečia gamybą. Tai yra gamybos kon
centracijos procesas.

Kapitalistų turtai didėja, ne tik koncentruojant kapi
talą, bet ir jį centralizuojant, kai turtingesnis ir apsuk
resnis kapitalistas pasiglemžia į savo rankas bankruta
vusių, sužlugusių savo bendrų įmones. Šis smulkiųjų ir 
vidutinių įmonių žlugimo procesas vyksta gan sparčiai. 
Smulkiąsias įmones pakeičia stambiosios, pranašesnės už 
smulkiąsias ir todėl patvaresnės konkurencinėje kovoje. 
Stambios įmonės gali naudoti naujausią, moderniausią 
techniką, tuo tarpu kai smulkieji kapitalistai neįstengia 
jos įsigyti. Stambiose įmonėse lengviau specializuoti ir 
kooperuoti gamybą, jose yra palyginti mažesnės išlai
dos pastatams, įrenginiams, sandėliams ir t. t.

Troškimas pasipelnyti ir konkurencija 
Nedarbas! — verčia kapitalistus diegti naują techni- 
paiydovas° ką. Šiuolaikinė mokslo bei technikos 

revoliucija reiškia, kad plačiai vystosi 
gamybos elektrifikavimas, automatizavimas, chemizavi
mas, kad naudojama kibernetika ir atominė energija. 
Smarkiai auga prekių gamyba. Vis įvairesnis darosi jų 
asortimentas. Tačiau, kita vertus, technikos pažanga ka
pitalizmo sąlygomis gresia darbo žmonėms nedarbu. Ne
darbo grėsmė kaip Damoklo kardas kabo virš darbinin
kų klasės.

Nedarbas — neišvengiamas kapitalizmo palydovas. 
Tai kiekvienam gerai žinoma. Bet kodėl jis atsiranda? Vis 
geriau aprūpinant įmones technika, sparčiai auga pasto
viojo kapitalo lyginamasis svoris, o darbo jėgai pirkti
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naudojamo kintamojo kapitalo lyginamasis svoris ma
žėja. Dalį darbininkų, kuriuos pakeičia mašinos, kapita
listai atleidžia iš darbo. Įvairių ūkio šakų vystymosi ne- 
tolyginumas didina į gatvę išmetamų darbininkų masę.

Šiuolaikinio kapitalizmo sąlygomis nedarbas įgauna 
chronišką pobūdį. Bendras gamybos apimties augimas, 
naujų šakų vystymasis didina darbininkų skaičių. Bet vis 
dėlto daugumoje išsivysčiusių šalių nedarbas yra nuola
tinis. Pavyzdžiui, 1967 metų pradžioje Jungtinėse Ameri
kos Valstijose buvo 3200 tūkstančių bedarbių. Kanadoje — 
396 tūkstančiai, Anglijoje — 523 tūkstančiai, Vokietijos 
Federatyvinėje Respublikoje — beveik 673 tūkstančiai, 
Italijoje 1966 metais— 1165 tūkstančiai.

Esant bedarbių armijai, dirbantieji darbininkai nėra 
tikri dėl rytojaus dienos. Nors eilėje išsivysčiusių kapi
talistinių šalių mokama nedarbo pašalpa, darbo neteki
mas— tikra tragedija darbo žmonėms.

Kaupiant kapitalą, kaip aukščiau kal- 
Visuotinis beta, turtai susitelkia kapitalistų ranko-

kapitalistmio . , . , ■
kaupimo dėsnis se- koncentruojama ir centralizuojama

gamyba. Atvirkščiai, proletariato padė
tis blogėja. Tai yra visuotinis, absoliutinis kapitalistinio 
kaupinio dėsnis. Marksas jį suformulavo šitaip: „Kuo di
desni yra visuomeninis turtas, funkcionuojantis kapita
las, jo augimo mastas ir energija, vadinasi, kuo didesni 
yra absoliutus proletariato dydis ir jo darbo gamybinis 
pajėgumas, tuo didesnė pramoninė rezervinė armija. . . 
Bet kuo didesnė yra ši rezervinė armija palyginti su ak
tyviąja darbininkų armija, tuo masiškesnis yra nuolatinis 
gyventojų perteklius, kurio skurdas yra tiesiogiai propor
cingas aktyviosios darbininkų armijos darbo kančioms. 
Pagaliau kuo didesni yra darbininkų klasės elgetų sluoks
niai ir pramoninė rezervinė armija, tuo didesnis yra ofi
cialusis pauperizmas."

Šis dėsnis reiškiasi tuo, kad, vystantis kapitaliz
mui, darbininkų klasės padėtis blogėja santykinai, o 
kartais ir absoliučiai.

Santykinis darbininkų klasės padėties 
Darbininkų klasės blogėjimas yra tai, kad jai tenkanti na- 

blogėjimas cionalimų pajamų (per metus naujai su
kurtos vertės) dalis sistemingai mažėja, 

o kapitalistams tenkanti dalis didėja. Pavyzdžiui, Jungti
nėse Amerikos Valstijose 1900 metais darbininkų klasei
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teko 56,7%, 1940 metais — 47,4%, o šiuo metu tenka dar 
mažiau (45%) nacionalinių pajamų. Septintojo dešimtme
čio pradžioje vidutinis darbininkų darbo užmokestis Vo
kietijos Federatyvinėje Respublikoje sudarė 75%, Prancū
zijoje — 70, Japonijoje — 65, Italijoje — 50% oficialiai ap
skaičiuoto pragyvenimo minimumo. Tai būdinga ir 
kitoms kapitalistinėms šalims.

Tačiau darbininkų klasė nenori taikstytis su tokiu „na
cionalinio pyrago" padalijimu. Ji kovoja už jai tenkan
čios dalies padidinimą. Pasaulinės socializmo sistemos ir 
jos laimėjimų įtaka padėjo kapitalistinių šalių darbininkų 
klasei pasiekti laimėjimų pokariniu laikotarpiu. Buržua
zija buvo priversta patenkinti eilę darbo žmonių reika
lavimų. Eilėje išsivysčiusių kapitalistinių šalių darbininkų 
klasė pasiekė, kad būtų kiek pakeltas darbo užmokesčio 
lygis, pagerėtų darbo žmonių dalies socialinis draudimas.

Bet buržuazija, darydama darbo žmonėms kai kurias 
nuolaidas, siekia paversti jas niekais, kai tai leidžia ap
linkybės.

Kartais darbininkų klasės padėtis pablogėja ir abso
liučiai. Žinoma, tai nereiškia, kad darbo žmonės metai 
po metų, mėnuo po mėnesio gyvena vis blogiau. Kalba
ma apie tai, kad, vystantis kapitalizmui, didėja darbo 
įtemptumas, spartėja gamybos tempai, pirma laiko su
sidėvi darbininko organizmas, auga nuolatinis masinis 
nedarbas, o dėl jo didėja darbo žmonių netikrumas dėl 
rytojaus dienos.

Kapitalizmo sąlygomis absoliutinis darbo žmonių ma
sių padėties blogėjimas taip pat reiškiasi tuo, kad auga 
buto nuoma, įvairūs mokesčiai, užmokestis už medicininį 
aptarnavimą ir t. t. Net labiausiai išsivysčiusiose kapita
listinėse šalyse buto nuoma dažnai pareikalauja ne ma
žiau 30% mažai apmokamos darbininkų ir tarnautojų 
dalies darbo užmokesčio. JAV Darbo ministerijos duo
menimis, buto nuoma augo greičiau, negu daugumos var
tojimo reikmenų kainos. Žymi darbo užmokesčio dalis 
išleidžiama medicininiam aptarnavimui. Nuo 1949 iki 
1965 metų Jungtinėse Amerikos Valstijose gydymasis li
goninėje pabrango 300%. Net turtingiausiose kapitalo ša
lyse žymi darbo žmonių dalis tebegyvena ant neturto 
bei skurdo ribos.
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Kapitalistinių šalių darbininkų klasė ne
sitaiksto su tokia padėtimi. Ji kovoja 
įtemptą ekonominę ir politinę kovą už 
savo padėties pagerinimą, už tai, kad 
galėtų naudotis tomis gėrybėmis, kurias 

teikia mokslinė-techninė revoliucija, smarkus šiuolaikinių 
gamybinių jėgų vystymasis.

Objektai, dėl kurių tarp kapitalistų ir darbininkų vyks
ta įnirtingos klasinės grumtynės, yra: darbo dienos ir 
darbo savaitės trukmė, darbo užmokesčio lygis, išdirbio 
normų dydis ir kt. Darbo žmonės kelia reikalavimus, su
sijusius su užimtumo užtikrinimu, darbo tvarka, tempais 
ir turiniu, darbininkų ir tarnautojų perkvalifikavimu. 
Šiems reikalavimams skiriami svarbiausi punktai kolek
tyvinėse sutartyse, sudaromose tarp profsąjungų ir kapi
talistų. Buržuazija yra priversta, darbininkų klasei rei
kalaujant, įrašyti darbo sutartyje jų iškovotas nuolaidas.

Tačiau savo ruožtu buržuazija, panaudodama buržua
zinę valstybę, stengiasi „įšaldyti" darbo užmokesčio lygį, 
pakelti kainas, užkrauti darbo žmonėms naštą ekonomi
nių sunkumų, susijusių su ekonomikos militarizavimu, su 
konkurencijos aštrėjimu ir kriziniais reiškiniais.

Šis dabartinės buržuazinės visuomenės konfliktas su
kelia vis didesnį atvirą arba paslėptą nepasitenkinimą 
kapitalistine santvarka. Vis opesnė darosi darbininko 
žmogiškojo orumo problema: jis jaučia savo beteisę pa
dėtį įmonėje, kur kapitalo valdžia reiškiasi tiesiogine ne
pridengta forma. Darbininkų klasė priešinasi kapitalo 
spaudimui, organizuoja streikus, siekdama savo padėties 
pagerėjimo.

Nenuostabu, kad vis platesni darbo žmonių sluoksniai 
pradeda dalyvauti kovoje už monopolijų valdžios apri
bojimą, už realią teisę darbininkams ir tarnautojams da
lyvauti gamybos valdyme, už didesnę savo įtaką visose 
visuomenės gyvenimo sferose.

Ekonominė kova prieš kapitalą turi didelę reikšmę 
darbininkų klasės susitelkimo ir sąmoningumo ugdymui. 
Bet vien ekonominė kova negali atvesti į galutinį tiks
lą, nes ja nesiekiama likviduoti kapitalizmą— pagrindinę 
sunkios darbo žmonių padėties priežastį. O nuversti kapi
talizmą galima, aktyviai dalyvaujant politinėje kovoje.
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kainos perviršis virš jos kaštų, atsiradęs, pelningai ją 
pardavus.

Kapitalistiniuose gamybos kaštuose išnyksta skirtu
mas tarp išlaidų darbo jėgai pirkti ir išlaidų gamybos 
priemonėms įsigyti. Prekei gaminti reikalingos ne tik dar
bo jėga, bet ir staklės bei žaliavos.

Taigi pelnas yra pridedamoji vertė, atrodanti kaip 
viso avansuoto kapitalo padarinys. Kitaip tariant, 
pelnas yra pakeistinė pridedamosios vertės forma, sle
pianti tikrąjį jos atsiradimo šaltinį, maskuojanti kapita
listinį darbo išnaudojimą.

, Pelnas —  svarbiausias kapitalo motyvas,Pelno norma . , . . .T  . .jo svarbiausia varomoji jėga. Siekda
mas didinti pelną, kapitalistas gali griebtis bet kurių 
veiksmų, net nusikaltimo. Kuo didesnis pelnas, esant toms 
pačioms kapitalo sąnaudoms, tuo didesnis jo pelningumo 
laipsnis. Naudojamo kapitalo efektyvumo rodiklis yra 
pelno norma. Ji yra pridedamosios vertės santykis su 
visu avansuotu kapitalu,- išreikštas procentais. Prideda- 
majai vertei virtus pelnu, pridedamosios vertės norma 
virto pelno norma. Jeigu pelno normą pažymėsime p', 
tai jos formulė turės šį pavidalą:

P'
m

C+V
• 100.

Pakanka palyginti ją su pridedamosios vertės normos 
formule įm '=  • 100 j , kad pamatytume jų skirtumą.
Palyginus šias dvi formules, matyti, kad pelno norma yra 
mažesnė už pridedamosios vertės normą. Pavyzdžiui, jei
gu prekės vertė yra 80c-j-20v+20m =  120, tai pridedamo
sios vertės norma bus: m' =  • 100 =  100%, °  pelno

norma -  P' = gofgo7 ’ 100 =  20 % •
Pridedamosios vertės norma, kaip anksčiau išaiškinta, 

išreiškia darbininkų išnaudojimo laipsnį ir rodo, kokią jų 
darbo dalį kapitalistas pasisavina nemokamai. Pelno nor
ma to neišreiškia, ji rodo tik kapitalistinės įmonės pel
ningumo laipsnį, kapitalo panaudojimo naudingumo laips
nį ir žymiu mastu užtemdo kapitalistinio išnaudojimo 
esmę.
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. Kiekvienas kapitalistas siekia kuo di-Ivuli) susidaro . . . r  ..............
x Kiutinis pelnas desnes pelno normos. Bet čia Įvairių 

kapitalistų interesai susiduria, ir tarp 
oi užverda aštri konkurencinė kova, kurioje stipresnieji 
įveikia silpnuosius.

Keikia skirti du kapitalistinės konkurencijos tipus: 
к 111iq šakos konkurenciją ir tarpšakinę konkurenciją, 

vidinė šakos konkurencija — tai kova tarp kapitalistinių 
įmonių, gaminančių tą pačią prekių rūšį. Tarpšakinė kon
kurencija— tai kova, kurią kovoja įvairių skirtingas pre- 
I o:; gaminančių šakų kapitalistai.

Kiekviena kapitalistinės pramonės šaka susideda iš 
įmonių, besiskiriančių savo dydžiu ir techniniu gamybos 
I\ gin. Tai, be abejo, atsiliepia prekių individualinės ver- 
u■•. dydžiui. Tačiau konkurencija, vykstanti tarp tos pa- 
‘ ms pramonės šakos įmonių, skirtingas individualines 
' ' 'ii.es išlygina į visuomeninę, vadinamąją rinkos, vertę, 
i" , pagrindą sudaro visuomeniškai būtinas darbo laikas, 
h irguliuoja gamybos sąlygos įmonėse, gaminančiose di- 
I i ■ i usią tam tikros rūšies prekių kiekį.

Vidinę šakos konkurenciją papildo konkurencija,
■ v kstanti tarp pramonės šakų. Kiekviena pramonės šaka 
skiriasi nuo kitos ne tik joje gaminama produkcija, bet 
n techniniu gamybos lygiu. Vadinasi, skirtingose pramo
nes šakose nevienoda yra organinė kapitalo sudėtis, t. y. 
pastoviojo kapitalo ir kintamojo kapitalo santykis, at
spindintis gamybos technikos skirtingumą (c: v). Organi
nis kapitalo sudėties skirtumai rodo, kad skirtingo dy- 
d/.io kapitalai skirtingose gamybos šakose išjudina ne-
■ mnodą gyvojo darbo kiekį. Todėl, net jeigu visos ki
lu. gamybos sąlygos bus vienodos, pridedamosios vertės 
m,įso, sukuriama vienodus kapitalus turinčiose įmonėse, 
bei įeinančiose į skirtingas šakas, bus nevienoda. Tai reiš- 
i u, kad tuo atveju, jeigu prekės būtų parduodamos kai- 
"■ mmis, atitinkančiomis šių prekių vertę, tai šakos, turin- 
, ms aukštą organinę kapitalo sudėtį, gautų mažesnę pel
nu normą ir atvirkščiai.

Norėdami aiškiau suvokti, kokia padėtis susidarys, pa- 
\ /.džiui, trijose pramonės šakose (mašinų gamybos, teks- 

idos ir odos pramonės), panagrinėkime žemiau pateiktą 
sąlyginę lentelę. Tarkime, kad į šias pramonės šakas, su- 
■i n. n u m s visą visuomeninę gamybą, įdėtas vienodo dy- 
d.uo kapitalas, besiskiriantis tik organine sudėtimi, kad
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pridedamosios vertės norma visur vienoda, o visas avan
suotas kapitalas pilnai suvartojamas per vienerius metus.

Pram onės
šakos

Kap ita la i 
(m lrd. dol.)

P r id e 
dam o
sios

ve r tė s
norm a

(%)

P r id e 
dam oji
v e r tė
(mlrd.
dol)

P rek ių  v e r tė  
(m lrd. dol)

P e ln o  norm a 
(šakinė, % )

Mašinų ga
myba 90c +  lOv 100 10 90c +  10v+ 

+  10m=110
10m •100 
90c+ lOv =  10

Tekstilės
pramonė 80c +  20v 100 20 80c +  20c +  

+  20m= 120
20m ■100 
80c +  20v =  20

Odos pramo
nė 70c+30v 100 30 70c +  30v+ 

+  30m=130
30m • 100
70c+  30 v =  30

Kaip matyti iš lentelės, tuo atveju, jeigu prekės būtų 
pardavinėjamos pagal jų vertę, sunaudodami vienodą ka
pitalo kiekį, įmonininkai mašinų gamybos pramonėje gau
tų trigubai mažiau pelno, negu odos pramonėje. Bet gy
venime yra kitaip. Mašinų gamyklų savininkai neleis, 
kad odos pramonės kapitalistai turtėtų daugiau, negu jie. 
Kapitalas bijo mažos pelno normos, bet ir esant didelei 
jo normai, jis negali būti ramus, jeigu kur nors ji yra 
dar didesnė. „Godumas neturi viršūnės",— sako japonų 
patarlė. Vanduo teka iš aukšto lygio į žemą, o kapitalas, 
atvirkščiai, iš žemo pelno lygio į aukštą. Esant laisva
jai konkurencijai, kai pakeliui į didelę pelno normą ka
pitalas nesutinka kliūčių, jis be ypatingų sunkumų per
eina iš mažai pelningų pramonės šakų į labai pelningas 
šakas.

Įsivaizduokime, kaip pasielgs mašinų gamyklų savinin
kai, susidarius tokiai padėčiai, kokia parodyta mūsų pa
vyzdyje. Visus laikinai laisvus kapitalus jie permes į odos 
pramonę, kuri žada jiems didesnę pelno normą. Dėl to 
padidės odos prekių gamyba, ir jų pasiūla viršys pa
klausą. Todėl odos pramonėje sumažės kainos, vadinasi, 
ir pelno norma.

Kiti reiškiniai vyks mašinų gamybos pramonėje, iš 
kurios kapitalas išimamas. Mašinų gamyba sumažės. To-
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< I-• i mašinų paklausa viršys jų pasiūlą, kaina, o kartu su 
i i ii pelno norma padidės.

loki e kapitalo persiliejimai iš mažiau pelningų pra-
....n ės šakų į pelningesnes vyksta be paliovos, užtikrin-
.l.iini vienodo dydžio kapitalų savininkams maždaug vie-
..... pelną. Tik gaunant lygų pelną iš vienodo dydžio
Kapitalų, vienodai apsimoka įdėti juos į bet kurią pramo
ne:; šaką. Tokia pelno norma gali būti tik vidutinė. Mūsų
pavyzdyje vidutinė pelno norma (p'vd) bus: P 'rd— Mben,u 
• 100% ;

<1,1 Mbendr — pridedamosios vertės masė, gauta visose ša
kose,

Kbendr — visas avansuotas kapitalas.
f 60 m =20%]

■Kbendr

\ 240c 4-60vŠiuo atveju vidutinė pelno norma
sutampa su pelno norma tekstilės pramonėje. Ar tai atsi
tiki inis sutapimas? Ne, neatsitiktinis. Tekstilės pramonė 
.įame pavyzdyje yra tokia šaka, kurioje organinė kapi- 
liilo sudėtis pasirodė esanti vidutinio lygio. Taigi kapita- 
lislinė konkurencija veda į tai, kad kiekvienas vienodo 
dydžio kapitalas, į kokią gamybos šaką jis bebūtų įdė
li, imas, duoda maždaug vienodą pelną.

Tačiau, kad kapitalai, įdėti į skirtingas 
šakas, duotų jų savininkams vidutinį 
pelną, prekės turi būti pardavinėjamos 

ne pagal vertę, o tokia kaina, kuri įgalintų kapitalistus 
padengti jų gamybos kaštus ir gauti vidutinį pelną.

Tokia kaina, apimanti gamybos kaštus ir vidutinį pel- 
vadinama gamybos kaina. Ją galima išreikšti formule 
k-T-PVd, kurioje:

Gamybos
kaina

nq
K,

Kg — prekės gamybos kaina,
k ■— jos gamybos kaštai,
Pvd — vidutinis pelnas.
Lentelėje pateikta skaitinė gamybos kainos išraiška 

bus: 100(k) +  20(PVd) =  120. Gamybos kaina yra ta šerdis, 
apie kurią svyruoja rinkos kainos.

Mūsų pavyzdyje gamybos kaina sutapo su verte tik 
tekstilės pramonėje. Tuo tarpu mašinų gamybos pramo- 
m,j<' ji viršijo vertę 10 vienetų. Odos pramonėje gamybos 
Kaina buvo 10 vienetų mažesnė už vertę. Ar reikia iš 
šio gamybos kainos nesutapimo su prekių verte daryti 
išvadą, kad vertės dėsnis veikia tik paprastojoje prekį-



nėję gamyboje, o kapitalizmo sąlygomis jis nebeveikia? 
Ne, tokios išvados negalima daryti.

Išsivysčiusiame kapitalistiniame ūkyje, kuriame pre
kės mainomos ne šiaipsau kaip darbo produktai, bet ir 
kaip kapitalo produktai, vertės dėsnis veikia gamybos 
kainų dėsnio forma. Gamybos kaina —- tai tik pakeistinė, 
modifikuota vertės forma. Visuomenės mastu gamybos 
kainų suma ir verčių suma sutampa. Taip pat sutampa 
bendra pelno suma su bendra pridedamosios vertės suma.

Vidutinis pelnas yra ta pati pridedamoji vertė, persi- 
skirsčiusi tarp šakų proporcingai jose įdėtam kapitalui. 
Galima sakyti, kad visa pridedamoji vertė tartum buvo 
supilta į vieną katilą, o paskiau pasiskirstė tarp kapita
listų pagal jų kapitalų dydį. Odos fabrikų savininkai, kaip 
matyti iš mūsų pavyzdžio, gavo ne visą pridedamąją 
vertę, sukurtą šioje šakoje. Bet užtat mašinų gamybos 
pramonės kapitalistai pasisavino ne tik pridedamąją ver
tę, sukurtą mašinų gamyklų darbininkų, bet taip pat ir 
dalį darbininkų odininkų sukurtos pridedamosios vertės. 
Žinoma, šis persiskirstymas vyksta stichiškai ir nėra ko
kio nors suderinto kapitalistų veikimo rezultatas. Konku
rencijos dėsniai, reguliuojantys pridedamosios vertės pa
siskirstymą, nepriklauso nuo kapitalistų valios.

Kas gi išeina? Viena, kapitalistai, vaikydamiesi pelno, 
kovoja konkurencinę kovą, kuri virsta „visų karu prieš 
visus", o kita vertus, jie drauge dalijasi visuminę prid,e-
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durnąją vertę. Vadinasi, darbininkus išnaudoja ne tik tie 
I.. i pitalistai, kurių įmonėse jie dirba, o visa kapitalistų 
klasė. Bet tai reiškia, kad darbininkai neturi apsiriboti 
kova prieš atskirus kapitalistus. Jų kova turi būti nu
kreipta prieš visą kapitalistų klasę, prieš visas išnaudo- 
lojiškas buržuazinės visuomenės klases. Bendriems iš
naudotojų veiksmams reikia priešpastatyti darbininkų 
klasės veiksmų vienybę. Tas, kas griauna šią vienybę, 
las silpnina kovą prieš buržuaziją ir stiprina jos pozici
nis. Klasė priešinasi klasei. Klasė yra prieš klasę.

Prekių pardavimas gamybos kainomis 
Pelno normos nereiškia, kad kapitalistas negali gauti 

tendencija pelno, viršijančio vidutinį pelną. Papil
domą pelną gauna savininkai tų įmonių, 

kuriose prekių gamybos kaštai yra mažesni už vidutinius 
sakos kaštus. Tai pasiekiama, techniškai tobulinant ga
mybą. Naudodamas savo įmonėje naują, tobulesnę tech
niką, kapitalistas tuo pačiu mažina gamybos kaštus, va
dinasi, ir didina pelno masę bei individualinę pelno normą. 
Kapitalistų siekimas gauti didžiausią pelno normą veda 
1 tai, kad liaudies ūkyje apskritai pastovusis kapitalas 
auga greičiau už kintamąjį. O tai reiškia, kad auga or
ganinė kapitalo sudėtis. Mūsų pavyzdyje visų kapitalų 
.suma sudaro 300 milijardų dolerių, iš jų 240 milijardų — 
pastovusis kapitalas ir 60 milijardų — kintamasis. Pride
damosios vertės pagaminta 60 milijardų dolerių. Pelno 
norma šiuo atveju yra 20%.

Tarkime, kad po kelerių metų visas kapitalas išaugo 
iki 600 milijardų dolerių. Bet, tobulėjant gamybos tech
nikai, kartu išaugo ir organinė kapitalo sudėtis: pastovu
sis kapitalas sudaro jau 510 milijardų dolerių, o kinta
masis kapitalas — 90 milijardų dolerių. Jeigu prideda
mosios vertės norma tebėra 100%, tai bus pagaminta 
90 milijardų dolerių pridedamosios vertės. Pelno norma 
šiuo atveju bus:

P'
90m . 100 
510c +  90v : 15%.

Taigi, augant organinei kapitalo sudėčiai, pelno nor
ma mažėja. Tai — objektyvus kapitalistinės ekonomikos 
vystymosi procesas. Tačiau kartu kapitalistinėje ekono
mikoje vyksta ir kiti procesai, kurie lėtina pelno normos 
mažėjimą. Jie vadinami priešingai veikiančiais veiks

7!



niais. Tai, pirma, darbininkų išnaudojimo laipsnio didėji
mas. Šis veiksnys didina pridedamosios vertės masę, o dėl 
to auga pelnas. Antra, tai pastoviojo kapitalo piginimas. 
Vykstant technikos pažangai, kyla visuomeninio darbo 
našumas. Tuo atveju mašinų, įrengimų, žaliavų ir kitų 
pastoviojo kapitalo dalių vertė mažėja, o tai taip pat 
didina kapitalistų pelną. Yra ir kitų priežasčių, nukreiptų 
prieš pelno normos mažėjimą. Šiuolaikinio kapitalizmo 
sąlygomis svarbiausia jėga, kliudanti pelno normai ma
žėti, yra monopolistinio kapitalo viešpatavimas (žr. VI 
ir VII skyrius).

Atskirais laikotarpiais priešingai veikiantieji veiks
niai gali pasidaryti stipresni, negu pelno normos mažėji
mas, ir tada ji auga. Tačiau apskritai priešingų veiksnių 
jėga yra silpnesnė už pelno normos mažėjimo jėgą. Jas 
galima palyginti su užtvankomis, įrengtomis didelėje 
upėje. Užtvankos negali sustabdyti vandens tekėjimo, bet 
jos sulėtina to tekėjimo greitį. Taip yra ir su priešingai 
veikiančiais veiksniais. Jie ne likviduoja pelno normos 
mažėjimą, o tik stabdo jį. Vadinasi, pelno normos mažė
jimo procesas vyksta kaip tendencija.

Būtų klaidinga manyti, kad pelno normos mažėjimo 
tendencija reiškia, kad mažėja jo masė, t. y. kad mažėja 
kapitalistų pelnai. Plečiantis gamybai, didėja įmonės ir 
pelno masė.

Siekdami didinti pelno masę, kapitalistai plečia gamy
bą. Bet galimybės didinti prekių gamybą susiduria su 
ribota mokia darbo žmonių paklausa, o tai dar labiau 
aštrina prieštaravimus tarp darbininkų klasės ir kapita
listų klasės, jų tarpusavio kovą.

2. Prekybinis kapitalas ir prekybinis pelnas

Prekybinis
kapitalas

Be pramoninio kapitalo, pridedamąją 
vertę savinasi ir prekybinis kapitalas. 
Prekybinis kapitalas atsirado anksčiau 

už pramoninį. Jis buvo ir vergovės, ir feodalizmo laikais. 
Kartu su vergvaldžiais, o vėliau su feodalais pirkliai sa
vinos! pridedamąjį produktą, kurį sukurdavo vergai, vals
tiečiai baudžiauninkai ir amatininkai. Tas pridedamasis 
produktas buvo šaltinis prekybinio pelno, kuris buvo gau
namas, perkant prekes žemiau jų vertės ir pardavinėjant 
jas aukščiau jų vertės. Kadangi tais laikais mainai
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Ikivo nepakankamai išsivystę, skirtumas tarp pirkimo kai
nos ir pardavimo kainos buvo žymus. Apie jo dydį galima 
spręsti iš to, kad prekybinio pelno norma išaugdavo iki 
200 ir daugiau procentų. Feodalizmo metu prekybi
nio kapitalo vystymasis įtraukdavo dvarininkų ir vals- 
I iečių ūkius į prekinių-piniginių santykių sferą. Tai nai
kino jų natūralinį pobūdį ir padėjo atsirasti kapitalizmui.

Esant kapitalistinei gamybai, prekybinis kapitalas yra 
kapitalo dalis, atsiskyrusi nuo pramoninio kapitalo. Ko
dėl gi ji atsiskyrė?

Ankstyvose kapitalizmo raidos pakopose, kai įmonės 
buvo nedidelės, o gamybos apimtis nežymi, pramonės 
kapitalistas paprastai pats rūpinosi savo įmonėje paga
mintų prekių pardavimu. Tuomet nebuvo prasmės pavesti 
šį darbą kam nors kitam, nes rinka daugiausia tebebuvo 
vietinė, o prekių joje buvo parduodama nedaug. Bet pa
laipsniui, didėjant prekių gamybai ir plečiantis rinkai, 
prekių pardavimo funkcijos buvo pradėtos perduoti pirk
liams, t. y. prekybos kapitalistams.

Tai sudarydavo tam tikrus ekonominius pranašumus. 
Pirma, prekybos kapitalistas rūpinasi tik prekyba. Va
dinasi, jis geriau, negu pramonės kapitalistas, gali prisi
taikyti prie rinkos poreikių. Antra, kapitalas, kuris nau
dojamas prekėms pardavinėti (išlaidos prekybos darbuo
tojams apmokėti, parduotuvėms statyti ir pan.), preky
bininkų rankose apsiverčia greičiau, negu tas pats kapi
talas pramonės kapitalistų rankose. Be to, vienas prekybos 
kapitalistas gali tuo pačiu metu aptarnauti kelių pra
monininkų kapitalų apyvartas. Visa tai padidina pramo
ninio kapitalo apyvartų skaičių ir padeda augti jo pelnui. 
Vadinasi, iš prekybinio kapitalo atsiskyrimo laimi ir 
pramonės kapitalistai.

Prekybinis kapitalas veikia cirkuliacijos 
Prekybinis pelnas sferoje, kur pridedamoji vertė nesuku-

ir 10 šautinis j  л. u

riama. Kas gi tuomet yra prekybinio 
pelno šaltinis? Toks šaltinis yra pridedamoji vertė, dar
bininkų sukurta gamyboje. Dalį šios pridedamosios vertės 
pramonės kapitalistai perleidžia prekybininkams už jų 
paslaugas, parduodant prekes.

Tas pats gaivališkas kapitalistinės konkurencijos pro
cesas, kuris reguliuoja pramoninio kapitalo vidutinės pel
no normos susidarymą, priderina prekybinio pelno nor
mą prie vidutinio lygio. Jeigu prekybininkas negautų iš
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savo kapitalo vidutinio pelno, tai jis rastų sritį jam pel
ningiau panaudoti. Bet dėl to pramonės kapitalistai ga
lėtų tik pralošti, nes jiems patiems tektų skirti kapitalus 
prekybai organizuoti. Bet, kaip anksčiau sakyta, jiems 
tai daryti mažiau apsimoka, negu naudotis prekybos ka
pitalistų paslaugomis.

Kaipgi vyksta pridedamosios vertės dalybos tarp pra
monės ir prekybos kapitalistų? Pramonės kapitalistas par
duoda prekę prekybininkui tokia kaina, kuri padengia 
jos gamybos kaštus ir užtikrina jo kapitalui vidutinį pel
ną. Ši kaina yra mažesnė už visuomeninę prekių gamy
bos kainą. O prekybininkas prekę parduoda tokia kaina, 
kuri, be jo prekių pirkimo ir realizavimo išlaidų, apima 
dar vidutinį pelną, tenkantį prekybiniam kapitalui. Ši 
kaina atitinka visuomeninę gamybos kainą.

Taigi prekybinis kapitalas dalyvauja, dalijantis pri
dedamąją vertę, kurią gamyboje sukūrė samdomieji dar
bininkai, ir, vadinasi, juos išnaudoja drauge su pramoni
niu kapitalu.

Prekybinis kapitalas taip pat išnaudoja plačiąsias dar
bo žmonių mases kaip vartotojus, pasisavindamas su iš
pūstų kainų pagalba dalį jų būtinojo produkto.

Be to, prekybinis kapitalas išnaudoja smulkiuosius 
prekių gamintojus, pirkdamas jų prekes žemiau vertės ir 
parduodamas jas kaina, aukštesne už vertę.

Kokie gi santykiai susidaro tarp preky- 
Prekybos bos kapitalistų ir samdomųjų darbuoto-

Г1ЯТП110Т0111 jl c c j  c
išnaudojimas J4- dirbančių prekyboje? Prekybos dar

buotojai, transportuojantieji prekes, jas 
fasuojantieji, saugantieji, pakuojantieji ir pan., tęsia ga
mybos procesą cirkuliacijos sferoje. Jie, kaip ir gamy
boje dirbantys samdomieji darbininkai, sukuria naują 
vertę, kurios dalis išleidžiama jų darbo jėgai apmokėti, 
o kitą (pridedamąją vertę) prekybinio pelno pavidalu pa
sisavina prekybos kapitalistai.

Tačiau daug prekybos darbuotojų dirba betarpiškai 
prekių realizavimo sferoje. Jų darbas yra negamybinis. 
Jis nesukuria vertės. Todėl darbo užmokestis šiems pre
kybos darbuotojams mokamas iš gamybinių darbuotojų 
sukurtos pridedamosios vertės. Tačiau iš to nereikia da
ryti išvados, kad prekybinis kapitalas neišnaudoja pre
kystalio darbuotojų ir prekybos tarnautojų. Prekybos dar
buotojų darbo jėga, kaip ir gamyboje dirbančių darbinin
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kų darbo jėga, taip pat yra prekė. Jų darbo diena taip 
pat susideda iš būtinojo ir pridedamojo darbo laiko. Per 
būtinąjį laiką jie realizuoja prekybos kapitalistui tokią 
gamyboje sukurtos pridedamosios vertės masę, kuri pa
naudojama jų darbo jėgai apmokėti. Per pridedamąjį lai
ką jie realizuoja tą pridedamosios vertės dalį, kuri virsta 
prekybos kapitalisto pelnu. Taigi, nors prekybos darbuo
to jai, realizuojantieji prekes, negamina pridedamosios 
vertės, jie sudaro prekybos kapitalistams galimybę daly
vauti, ją pasisavinant.

3. Skolinamasis kapitalas ir palūkanos

Pridedamoji vertė — gardus kąsnis ne
Pelno suskilimas tik pramonės ir prekybos kapitalistams.
} palūkanas ir Jos dalybose taip pat dalyvauja pinigi- 

įmonininko pelną nio kapitalo savininkai — paskolas duo
dantieji kapitalistai.

Kaip ir prekybinis kapitalas, skolinamasis kapitalas eg
zistavo dar ikikapitalistinių gamybos būdų laikais. Tada 
jis turėjo lupikiškoj o kapitalo pavidalą. Paprastai pasta
rasis aptarnaudavo turtingus veltėdžius ir būdavo naudo
jamas daugiausia negamybiniams tikslams. Kapitalizmo 
sąlygomis skolinamasis kapitalas — tai atsiskyrusi pra
moninio kapitalo dalis.

Kiekvienas pramonės kapitalistas turi grynų pinigų, 
kurių susikaupia, realizuojant prekes. Ateis laikas, ir šie 
pinigai bus panaudoti žaliavoms, medžiagoms, darbo jė
gai pirkti, nusidėvėjusiems įrengimams atstatyti ir pan. 
O kol kas jie neveikia ir neduoda pelno. Ar gali kapi
talistas su tuo taikstytis? Tuo labiau, kad kitam kapi
talistui tuo momentu reikia papildomų piniginių lėšų, ir 
jis yra pasiryžęs sumokėti už paslaugą kiekvienam, kas 
suteiks juos jam laikinai naudoti. Šitaip vienas kapitalis- 
las tampa kreditoriumi (skolintoju), o kitas — skolininku. 
Pinigai virsta skolinamuoju kapitalu.

Dabar jau abu kapitalistai — ir kreditorius, ir skolinin
kas — reiškia savo teises į vidutinį pelną, kuris susidarė, 
naudojant skolinamąjį kapitalą. Taip vidutinis pelnas su
skyla į palūkanas (kreditoriaus dalį) ir įmonininko pelną 
(skolininko dalį). Taigi palūkanos yra vidutinio pelno da
lis, kurią pramonės kapitalistas sumoka piniginio kapi
talo savininkui už paskolos suteikimą.

75



Palūkanos 
ir jų lygis

Ūkinio gyvenimo paviršiuje skolinamo
jo kapitalo judėjimas atrodo kaip san
dėris tik tarp kreditoriaus ir skolininko. 

O santykiai tarp kapitalistų ir jų išnaudojamų darbinin
kų, kurie gamybos procese sukuria pridedamąją vertę, 
yra užmaskuoti. Štai kodėl susidaro regimybė, kad skoli
namasis kapitalas pats gimdo palūkanas, ,,peri pinigus".

Buržuazinius teoretikus tokia iliuzija visiškai paten
kina, ir jie iš visų jėgų stengiasi pavaizduoti skolinamąjį 
kapitalą višta, dedančia auksinius kiaušinius. O iš tikrųjų 
piniginiai kapitalistai yra tokie pat išnaudotojai, kaip ir 
visi kiti kapitalistai.

Sandėris tarp kreditoriaus ir skolininko primena san
dėrį tarp pardavėjo ir pirkėjo, o skolinamasis kapitalas 
panašus į prekę. Žinoma, skirtumas čia yra. Kai parduo
dama paprasta prekė, pardavėjas nustoja buvęs jos sa
vininku, juo tampa pirkėjas. Skolinamasis kapitalas ne 
parduodamas, o tik perduodamas naudotis tam tikram 
laikui. Todėl kapitalo savininkas išsaugo nuosavybės tei
sę į jį. Kredito terminui pasibaigus, kapitalas grąžinamas 
jo savininkui kartu su palūkanomis. Taigi palūkanos yra 
užmokestis už kapitalą — prekę.

Kadangi palūkanos yra vidutinio pelno dalis, jos pa
prastai turi būti mažesnės už jį. Jeigu kapitalistui skoli
ninkui, atsiskaitant su kreditoriumi, tektų atsisveikinti su 
visu vidutiniu pelnu, tai naudotis paskola būtų bepras
miška. Taigi vidutinis pelnas yra viršutinė palūkanų dy
džio riba.

Palūkanų lygis taip pat priklauso nuo skolinamojo ka
pitalo paklausos ir jo pasiūlos. Jeigu paklausa viršija 
pasiūlą, palūkanų lygis kyla, o priešingu atveju jis smunka.

Vystantis kapitalizmui, palūkanų lygis smunka. Tai 
vyksta, pirma, todėl, kad pati pelno norma turi tenden
ciją mažėti, ir, antra, todėl, kad, vystantis kapitalizmui, 
auga skolinamojo kapitalo pasiūla. Vis daugiau kapita
listų pinigų skolinimą kitiems paverčia savo pagrindiniu 
užsiėmimu. Tokie kapitalistai vadinami rentininkais. Ren
tininkų sluoksnio didėjimas — ryškus kapitalistų klasės 
parazitiškumo įrodymas.

Kapitalistai teikia vienas kitam pasko
las, tarpininkaujant bankams. Bankai 

yra kapitalistinės įmonės, prekiaujančios kapitalu. Jie su
telkia savo rankose didžiules pinigines lėšas.

Bankai



Bankų kapitalo pagrindą sudaro pačių bankininkų 
pinigai. Bet savo kapitalo lyginamasis svoris bankuose 
v ra palyginti nedidelis. Bankai operuoja daugiausia sve- 
limu kapitalu. Jis ten pritraukiamas daugiausia per esan
čias bankuose kapitalistinių įmonių einamąsias sąskaitas. 
Paprastai tose sąskaitose būna tam tikras pinigų likutis, 
kurį bankai naudoja kreditui teikti. Be šių lėšų, bankai 
telkia pinigines rentininkų lėšas. Pagaliau jie per tau
pomąsias kasas paima į savo seifus piniginius darbo žmo
nių indėlius.

Taigi bankas pirmiausia yra kapitalo skolininkas. Ban
ko operacijos, kuriomis jis surenka pinigines lėšas, vadi
namos pasyvinėmis. Atliekant šias operacijas, indėlinin
kams mokamos banko palūkanos. Kitos banko operaci
jo s— paskolų davimas, kai jis yra kreditorius. Tai — jau 
aktyvinęs operacijos. Jas vykdydamas, bankas pats ima 
palūkanas, vadinamas diskonto norma.

Diskonto norma yra didesnė už banko mokamas pa
lūkanas. Dėl to susidaro pajamos, vadinamos banko pel
nu. Kapitalistinės konkurencijos dėsniai sulygina banko 
pelno normą su vidutinės pelno nonnos lygiu. Tarkime, 
turėdamas 500 tūkstančių dolerių nuosavo kapitalo, ban
kas sutelkė savo rankose 10 milijonų dolerių. Jeigu pa
syvinėse operacijose jis moka savo indėlininkams 2%, 
tai bendra jo mokėjimų suma sudarys 200 tūkstančių do
lerių. Bet už teikiamas paskolas bankas ima 3%. Tuo at
veju bendra palūkanų suma banko aktyvinėse operaci
jose pasieks 300 tūkstančių dolerių. Taigi banko pelnas 
sudarys 100 tūkstančių dolerių (300 tūkstančių dolerių mi
nus 200 tūkstančių dolerių). Banko pelno norma bus:

100 tūkstančių dolerių i пп — ОП 0/
500 tūkstančių dolerių ' 0 '

Palūkanos ir banko pelnas — vienos motinos vaikai. Jų 
šaltinis yra samdomųjų darbininkų darbu sukurta pride
damoji vertė.

Akcinės
bendrovės

Kai kurios įmonės ir stambūs įrenginiai 
(pavyzdžiui, metalurgijos kombinatai, 
geležinkeliai, hidroelektrinės, kanalai 

ir pan.) reikalauja tokių didelių kapitalo įdėjimų, jog jų 
statybai neretai neužtenka savų piniginių lėšų, kurias turi 
atskiri kapitalistai. Tokioms įmonėms statyti steigiamos 
akcinės bendrovės. Ryšium su tuo K. Marksas rašė: ,,Pa-
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šaulis iki šiol būtų likęs be geležinkelių, jei būtų reikėję 
laukti, kol kaupimas kai kuriuos individualinius kapitalus 
padidins ligi tokio masto, kokio reikalauja geležinkelių 
tiesimas. Priešingai, centralizacija steigiant akcines bend
roves tai pasiekė tarytum vienu rankos mostelėjimu" .

Akcinė bendrovė — tokio tipo įmonė, kurios kapitalas 
sudaromas, sujungiant įvairių savininkų pinigines lėšas. 
Tuo tikslu akcinės įmonės organizatoriai išleidžia ir par
davinėja akcijas. Akcija — tai vertybinis popierius, pažy- 
mintis, kad jo savininkas įnešė savo dalį į akcinės įmonės 
kapitalą ir turi teisę gauti tam tikrą jos pelno dalį. Pa
jamos, kurias kasmet gauna akcininkas už savo akcijas, 
vadinamas dividendu.

Akcijos parduodamos ir perkamos vertybinių popierių 
rinkose — fondų biržose. Bet akcijos kaina (akcijos kur
sas) paprastai nesutampa su ta pinigų suma, kuri pažymė
ta tame dokumente. Akcijos kaina priklauso nuo dividen
do dydžio ir banko palūkanų lygio. Ji turi atitikti pinigų 
sumą, kuri, padėta į banką, gali duoti savo savininkui už 
indėlius tokias pat pajamas, kaip ir dividendas. Tarkime, 
kad už 100 dolerių akciją mokami 4 doleriai dividendo, 
o bankai už indėlius moka 2%. Tuo atveju akcijos kaina 
bus:

Kaip matome, faktinė akcijos kaina gali būti didesnė už 
tą, kuri joje pažymėta. Bet ji gali būti ir mažesnė, jeigu 
dividendas mažesnis už banko palūkanas.

Kadangi akcijos kainai tam tikrą įtaką daro dividen
das, tai paprastai akcijų kursas atspindi akcinių bendro
vių gamybinės veiklos būklę. Bet jis jautriai reaguoja ir 
į pakitimus politinėje srityje, ypač į tokius, kurie daro 
poveikį ekonomikai. Štai kodėl fondų biržos vadinamos 
kapitalistinių šalių politinio ir ekonominio gyvenimo ba
rometrais.

Akcijomis prekiaujama išsivysčiusioj e biržos prekyboje, 
kurioje stambūs verteivos plėšte apiplėšia smulkiuosius 
akcininkus. Tikrasis dividendo dydis gali būti žinomas tik 
ūkinių metų pabaigoje, kai suvedami finansiniai akcinės 
bendrovės rezultatai. Bet akcijos parduodamos ir perkamos 
per visus metus, ir jų kursas nustatomas ne pagal tikrąjį.

dividendas 4 doleriai 
2~ • 100 =  200 dolerių.
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"  pagal spėjamąjį dividendą. Tuo naudojasi biržos speku
liantai, kuriems lošimas iš akcijų kursų — svarbiausias pa- 
jamų gavimo metodas. Supirkę akcijas žemu kursu jo smu
kimo laikotarpiu, jie vėliau jas pardavinėja aukštu kursu. 
Iš tokių sandėrių biržos verteivos susižeria sau į kišenę to
kius pelnus, kurie neretai skaičiuojami milijonais ir dešim- 
limis milijonų dolerių.

Liaudies išmintis sukūrė padavimą apio
apf«fmiiau™inį vienuolį, kuris pasninko dieną panoro
kapitalizmą" užvalgyti kiaulienos. Tuo tikslu jam už

tekdavo perkrikštyti „paršiuką į karpiu- 
ką'1. Gudriojo vienuolio pavyzdžiu ryžosi pasekti buržua
ziniai ideologai. Jie paskelbė, kad kapitalizmas virtęs 
„liaudiniu kapitalizmu“. Pasiklausai jų — tai dabar kapi- 
lulizmo jau lyg ir nebėra. Išnykęs kapitalistinis darbo iš
naudojimas, nebelikę išnaudotojų ir išnaudojamųjų.

„Pagrindą" tokiems tvirtinimams davė platus akcinių 
bendrovių paplitimas ir akcininkų skaičiaus išaugimas, 
tikrai, paskutiniais dešimtmečiais smarkiai vystėsi akcinė 
kapitalo forma.

Tačiau, pirma, net Jungtinėse Amerikos Valstijose — 
turtingiausioje kapitalistinėje šalyje — devyni dešimtada
liai visų akcijų priklauso maždaug 5 procentams visų 
šeimų, t. y. stambiesiems kapitalistams. O darbo žmonės 
turi menkutę, be to, smulkių, akcijų dalį. Antra, smulkieji 
akcininkai praktiškai nedalyvauja, tvarkant akcinių 
bendrovių reikalus, ir negali joms daryti jokios įtakos.

Formaliai akcinę įmonę valdo visuotinis akcininkų su
sirinkimas. Bet faktiškai visus reikalus tvarko stambieji 
kapitalistai, turintys daugumą akcijų. Paprastai akcinės 
bendrovės steigėjais (organizatoriais) būna bankas arba 
stambių įmonininkų grupė. Išleisdami akcijas, jie pasilie
ka sau kontrolinį paketą, t. y. tą akcijų skaičių, kuris 
jiems leidžia kontroliuoti visą akcinę bendrovę.

Su akcinio kapitalo pagalba kapitalistams pavyksta 
pajungti savo kontrolei vidutinės buržuazijos kapitalus, 
prekių smulkiųjų gamintojų pinigines lėšas, taip pat dar
bininkų ir tarnautojų santaupų dalį.

Kodėl gi buržuaziniams teoretikams, prireikė vilką 
perrenginėti avies kailiu? Šio triuko tikslas aiškus: apgau
lės būdu pasėti darbo žmonių sąmonėje klaidingą pažiūrą, 
kad ir jie yra įmonių bendrasavininkiai, ir tuo susilpninti 
jų kovą už kapitalistinės santvarkos panaikinimą.
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Skolinamojo kapitalo išsivystymas ir ak- 
ImiosavStbės4 S ciniT bendrovių paplitimas apnuogina
parazitizmas parazitinį kapitalistinės nuosavybės po

būdį. Ankstyvose kapitalizmo pakopose 
įmonės savininkas buvo taip pat ir gamybos organizato
rius. Vėliau dauguma kapitalistų faktiškai liovėsi patys be
tarpiškai vadovavę įmonėms ir virto rentininkais, akcinin
kais, kurie tik susisemia pelnus. Dabar pati kapitalo nuosa
vybė leidžia jiems gauti pridedamąją vertę. O gamybą or
ganizuoti kapitalistai pavedė samdomiems valdytojams. 
Panašiai kaip vergovinėje visuomenėje vergų išnaudojimas 
pagimdė vergvaldžių dykinėjimą ir parazitizmą, taip sam
domųjų darbininkų išnaudojimas pavertė kapitalistus pa
razitais ant visuomenės kūno. Tai dar ir dar demaskuoja 
parazitinį kapitalistinės privatinės nuosavybės pobūdį ir 
rodo, kad ją reikia pakeisti pažangesne nuosavybės forma.

Privatinė žemės 
nuosavybė 

ir kapitalistinė 
renta

4. Žemės renta kapitalizmo sąlygomis
Išnagrinėkime dar vieną pridedamosios 
vertės formą — žemės rentą. Kapitaliz
mas vystosi ne tik pramonėje, bet ir že
mės ūkyje, kuris turi feodalinių santy
kių pėdsakų. Svarbiausia feodalinė at

gyvena kapitalistinėje žemdirbystėje yra privatinė žemės 
nuosavybė. Iki šiol daugelyje kapitalistinių šalių egzistuo
ja klasė stambiųjų žemės savininkų, kurie sutelkė savo 
rankose didelę žemių dalį. Paprastai stambieji žemės savi
ninkai neūkininkauja. Jie išnuomoja žemę kapitalistams,



kurie samdo darbininkus ir organizuoja kapitalistines že
mės ūkio įmones. Taigi privatinė žemės nuosavybė kapi
talizmo sąlygomis gimdo sudėtingą sistemą santykių tarp 
žemės savininkų, kapitalistų nuomininkų ir samdomųjų 
žemės ūkio darbininkų.

Kaip ir pramonėje, čia pridedamasis darbininkų darbas 
sukuria pridedi mąją vertę. Vieną pridedamosios vertės 
dalį pasisavina kapitalistas nuomininkas. Tai — jo pelnas. 
Jis turi atitikti vidutinio pelno lygį, kitaip kapitalistas 
nedės savo kapitalo į žemės ūkį. Kita pridedamosios ver
tės dalis perduodama žemės savininkui kaip užmokestis 
už naudojimąsi žeme. Šios žemės savininko pajamos vadi
namos žemės renta. Ji jam atitenka žemės nuomos 
mokesčio pavidalu. Taigi kapitalistinė žemės renta yra 
duoklė, kurią visuomenė moka žemės savininkams 
už teisę naudotis žeme, sudarančia privatinę nuosa
vybę. Renta nėra gamtos produktas, kaip mėgina įtikinti 
buržuaziniai ekonomistai. Ji sukuriama darbu ir išreiškia 
kapitalistų ir žemės savininkų vykdomą žemės ūkio 
darbininkų išnaudojimą.

Žemės ūkyje naudojami sklypai skiriasi 
savo derlingumu, atstumu iki realizavi
mo rinkų. Todėl nevienodos yra ir že

mės produktų gaminimo sąlygos. Palankiausios sąlygos su
sidaro geriausios kokybės žemės sklypuose. Produkcija, 
gaunama iš blogiausių žemių, atsieina brangiau, nes jai pa
gaminti reikia didesnių kapitalo ir darbo sąnaudų. Bet 
kaip tik šiomis kainomis pardavinėjami žemės ūkio pro
duktai.

Diferencinė
renta
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Kodėl gi žemės ūkio produktų kainą apsprendžia blo
giausios jų gamybos sąlygos? Tatai paaiškinama tuo, kad 
gerų žemės sklypų yra ribotas kiekis ir kad žemės ūkio 
produktų gamyba negali išsiversti be blogiausių žemių. 
Todėl atsiranda žemės kaip kapitalistinio ūkio objekto 
monopolis.

Pramonėje, esant laisvajai konkurencijai, tokio mo
nopolio nėra. Jeigu kapitalistas turi piniginių lėšų, tai 
niekas negali sutrukdyti jam panaudoti naują techniką. 
Todėl pramonėje prekių gamybos kainą apsprendžia v i
dutinės sąlygos.

Kitaip yra žemės ūkyje. Čia savo nuožiūra didinti ge
riausių žemės sklypų kiekį neįmanoma. Todėl tenka nau
doti ir blogiausias žemes, tinkamas dirbimui. Tačiau, kad 
kapitalistams apsimokėtų nuomotis blogiausius sklypus, 
žemės ūkio produktų kaina turi padengti jų gamybos kaš
tus ir užtikrinti vidutinį pelną. Vidutinį pelną gauna ir 
geriausių žemių nuomininkai. Bet geriausiose žemėse pre
kės atsieina pigiau, todėl čia atsiranda perteklius virš v i
dutinio pelno. Šį perteklių pasisavina žemės savininkas, 
tuo pačiu šis perteklius virsta diferencine (skirtumine) 
renta.

Yra dvi diferencinės rentos rūšys: diferencinė renta I, 
susijusi su žemės sklypų derlingumo ir jų buvimo vietos 
skirtumais, ir diferencinė renta II, susijusi su papildomų 
kapitalo įdėjimų į tuos sklypus efektyvumo skirtingumu.

Pavyzdžiui, imkime tris vienodo ploto, bet skirtingo 
derlingumo žemės sklypus. Tarkime, kad, panaudojus vie
nodo dydžio kapitalą (sakysime, 100 dolerių), pirmajame 
sklype gautos 4 tonos kviečių, antrajame — 5 tonos, o 
trečiajame — 6 tonos.
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I ' i H u vidutinė pelno norma yra 20%, tai šiuos žemės 
i l y imis nuomojančių kapitalistų vidutinis pelnas bus 20

■ i • • 11 i i»j. O tai reiškia, kad individualinė visų kviečių ga- 
m\ Ims kiekviename žemės sklype kaina bus 120 dolerių 
ii ipllulistiniai gamybos kaštai — 100 plius vidutinis pel-

20). Individualinė kviečių tonos kaina pirmajame 
Ivpc bus 30 dolerių (120:4), antrajame — 24 doleriai 

11 ’O : 5) ir trečiajame-— 20 dolerių (120 : 6).
biriau, kaip žinoma, visuomeninę gamybos kainą ap- 

i h c ndžia gamybos sąlygos blogiausiuose žemės sklypuo- 
- Todėl visi kviečiai, nepriklausomai nuo to, kokiame 

■■klype jie išauginti, rinkoje bus pardavinėjami po 30 do- 
IriiiĮ už toną. Taigi, jeigu pirmojo sklypo nuomininkas už 
r.augintas 4 kviečių tonas gaus tik 120 dolerių, tai antrojo 
.1,1 y po nuomininkas už savo 5 kviečių tonas gaus 150 do
m i ,  o trečiojo sklypo nuomininkas už 6 kviečių tonas —
IЖ) dolerių.

Antrojo ir trečiojo žemės sklypų savininkai pareika- 
i ui,-; iš nuomininkų kapitalistų perduoti jiems visą tą per-
i. l. lių, kuris susidarė dėl aukštesnio darbo našumo geres
ni:; kokybės žemėse. Šis perteklius virš vidutinio pelno ir 
ум diferencinė renta I.

Diferencinė renta I atsiranda ir tokiuose žemės skly
puose, kurie yra patogioje padėtyje produktų realizavimo 
v irios atžvilgiu. Kapitalistas, išsinuomojęs sklypą, esantį 
pi i ('miestinėje žemės ūkio zonoje, išleidžia mažiau lėšų 
pioduktams pristatyti į rinką, negu kitas kapitalistas, ku
li:; turi gabenti į rinką produktus iš sklypo, esančio 
loli nuo miesto. Kaip tik todėl rinkos atžvilgiu patogių 
rinės sklypų savininkai ima už juos didesnę nuomą.

Diferencinė renta susidaro ir tuo atveju, kai dirbtinai 
p.Kildinamas žemės sklypo derlingumas. Yra daug būdų
■ lovos derlingumui didinti (melioravimas, mineralinių 
11 ąsų naudojimas ir pan.), bet visi jie reikalauja papildo- 
iiiii kapitalo sąnaudų. Kapitalistai nuomininkai daro to
lo, i s išlaidas tik tada, kai tai garantuoja jiems papildomą 
pelną. Suprantama, kad šio pelno gavimo sąlyga gali būti 
lok s papildomo kapitalo panaudojimo našumas, kuris vir-
i p i įdėjimų našumą blogiausiame sklype.

Tarkime, kad mūsų pavyzdyje nurodytame trečiajame 
•klype, iš kurio buvo gauta 6 tonos kviečių, papildomai 
и Iria, 100 dolerių kapitalo ir to dėka gauta dar 7 tonos 
mudu. Žinoma, ir šiuos grūdus nuomininkas parduos po
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30 dolerių už toną, bet tada jo bendros pajamos iš kapita
lo papildomo įdėjimo sudarys 210 dolerių (7X30). Iš tos 
sumos atskaičius gamybos kainą (120 dolerių), papildo
mas pelnas sudarys 90 dolerių. Jį sužers sau į kišenę ka
pitalistas nuomininkas.

Tačiau žemės nuomos terminai yra riboti. Kai kapi
talistui, įdėjusiam papildomą kapitalą, tenka sudaryti nau
ją nuomos sutartį, žemės savininkas padidina nuomos 
mokestį. Tuo aktu jis renta paverčia papildomą pelną, ku
rį iki tol gaudavo kapitalistas nuomininkas. Renta, atsi
randanti papildomų, našesnių kapitalo įdėjimų dėka, va
dinama diferencine renta II.

Absoliutinė
renta

Iš to reikia padaryti išvadą, kad nuomos sutartis su
daroma, vykstant aštriai kovai tarp kapitalistų ir žemės 
savininkų. Kovojama ne tik dėl nuomos mokesčio dydžio, 
bet ir dėl nuomos terminų. Kapitalistai reikalauja ilgų 
nuomos terminų, kad galėtų ilgiau gauti pridėtinį pelną iš 
papildomų kapitalo įdėjimų, o žemės savininkai, priešin
gai, reikalauja trumpų nuomos terminų. Išnaudotojų tar
pusavio rietenos šiuo atveju yra viena iš formų tos kon
kurencinės kovos, kuri vyksta, dalijantis pridedamąją 
vertę, sukurtą žemės ūkio darbininkų darbu.

Be diferencinės rentos, kapitalizmo sąly
gomis yra ir absoliutinė renta. Ją gauna 
ne tik geriausių, bet ir blogiausių žemės 

sklypų savininkai. Privatinė žemės nuosavybė neleidžia 
ja nemokamai naudotis. Kapitalizmo istorijoje žinoma 
daug atvejų, kai būdavo susidorojama su bežemiais vals
tiečiais, mėginusiais dirbti nenaudojamas žemes. Bet ku
ris žemės sklypas turi užtikrinti rentą, duoti pajamų — 
toks yra svarbiausias žemės savininko principas.

Kad galėtų mokėti absoliutinę rentą, kapitalistas, išsi
nuomojęs blogiausią sklypą, turi pardavinėti žemdirbystės 
produktus aukštesne kaina, negu gamybos kaina. Bet 
tokia pat kaina turi būti pardavinėjami ir žemės ūkio 
produktai, gauti iš geriausių žemės sklypų. Vadinasi, pri
vatinė žemės nuosavybė yra priežastis, dėl kurios apskri
tai kyla žemės ūkio produktų kainos.

Taigi čia mes susiduriame dar su viena monopolio rū
šimi žemės ūkyje — žemės privatinės nuosavybės mono
poliu. Jis yra barjeras, neleidžiantis naudoti kapitalą že
mės ūkyje tol, kol žemės savininkui nesumokėtas savo-
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i i .  mokestis — absoliutinė renta. Žemės privatinės nuo- 
ч.o \ Ims monopolis yra absoliutinės rentos priežastis.

| mdirbystės produktų aukštos kainos pagrindą su- 
i n" |i| vertė, viršijanti gamybos kainą. Kapitalistiniame

i... i akyje organinė kapitalo sudėtis yra žemesnė, negu
m įmonėje. Nors pastaruoju metu ryšium su technikos 
i' i miga eilės išsivysčiusių kapitalistinių šalių žemės ūky- 
p /.viniai išaugo organinė kapitalo sudėtis, ji kol kas pa- 
i i ui tebėra žemesnė, negu pramonėje. Todėl žemdir- 

11 \ . I«■ j o susidaro pridedamosios vertės perviršis virš vidu
mi io pelno.

Privatinė žemės nuosavybė kliudo kapitalui laisvai 
i - įsilieti į žemės ūkį, vadinasi, ir pridedamajai vertei per
isi irstyti. Todėl pridedamosios vertės perviršis virš vidu- 

imio pelno lieka žemės ūkyje. Jis ir yra absoliutinės ren
ius šaltinis.

Kartais rinkoje pasirodo tokie žemės ūkio produktai,
I imu turi retas savybes (pavyzdžiui, kai kurios vynuogių, 
i įlinko rūšys ir t. t.), nes jie išauginti žemės sklypuose, 
i minose jų augimo sąlygos yra palankiausios. Atsiranda 
i m kūjų, pasiruošusių mokėti už šiuos produktus aukštą 
i amą. Tai jau monopolinė kaina, viršijanti prekės vertę.
| la kainą įeina vertės perviršis, kurį žemės sklypo savi
ninkas pasisavina monopolinės rentos pavidalu.

Privatinė žemės nuosavybė stabdo ka- 
/' "uiosav 'bėsieS pitalizmo vystymąsi, nes ji žemės ren- 
parazitiškumas tos forma užkrauna visuomenei sunkią 

duoklę žemės savininkų klasės naudai. 
Pirma, imdami diferencinę rentą, žemės savininkai 

■■ ivo parazitiškiems tikslams naudoja kiekvieną darbo 
n. m ūmo pakilimą žemės ūkyje, pasiekiamą tiek natūra- 
liti:; dirvos derlingumo, tiek papildomų kapitalo įdėjimų 
i lėka.

Antra, žemės savininkų pasisavinamos absoliutinės
II m los egzistavimas didina žemės ūkio produktų kainas.

l iečia, žemės rentą įvairiomis formomis taip pat gau
nu savininkai tų žemės sklypų, kuriuos naudoja gavybinė 
pramonė (rūdų, naftos, anglies ir t. t. gavyba), ir tų skly
pą, kurie naudojami statybai (gyvenamiesiems namams, 
pi.įmonės pastatams statyti ir pan.). Renta gavybinėje pra
monėje didina šios šakos produkcijos kainas. Statybinių 
sklypų renta sukelia butų nuomos augimą. Visa tai sunkiai 
• ilsiliepia darbo žmonių gyvenimo lygiui.
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Pagaliau didžiulės lėšos atitraukiamos parazitiškam že
mės savininkų vartojimui ryšium su žemės pirkimu ir par
davimu, kas kapitalistinėje visuomenėje yra įprastas reiš
kinys. Neretai kapitalistai, nenorintys nuomoti žemės skly
pų, juos perka. Tuo atveju kapitalistas pasisavina tiek 
pelną, tiek rentą.

Taigi privatinė žemės nuosavybė yra parazitiška nuo
savybės forma, sunkia našta slegianti kapitalistinę eko
nomiką.

Nors žemės savininkas — nereikalinga figūra žemės 
ūkyje, kapitalizmas neįstengė atsikratyti privatine žemės 
nuosavybe. Kapitalistai būkštauja, kad žemės nacionali
zavimas (jos pavertimas valstybine nuosavybe) gali būti 
pavyzdys iš viso kapitalistinei gamybos priemonių nuo
savybei likviduoti. Be to, daugelis kapitalistų jau patys 
yra įsigiję žemės. Todėl šiuo metu privatinė žemės nuo
savybė yra vienas iš kapitalistinės santvarkos pagrindų. 
Šiomis sąlygomis kapitalistinės žemės rentos naštą velka 
daugiausia plačiosios darbo žmonių masės, kurios yra pri
verstos pirkti žemės ūkio produktus išpūstomis kainomis.

Kapitalizmas žiauriai išnaudoja darbo 
Kapitalizmas valstiečius. Pirma, valstiečius išnaudoja 
ir va stietija žemės savininkai, išnuomojantieji žemės 

sklypus. Vidutiniai ir ypač smulkūs valstiečiai nuomos 
mokesčiu atiduoda žemės savininkams ne tik visą pride
damąjį produktą, bet neretai ir dalį būtinojo produkto.

Antra, valstiečiai išnaudojami, vykstant neekvivalen- 
tiniams mainams tarp miesto ir kaimo. Kainos, kuriomis 
prekybos kapitalistai superka iš valstiečių žemės ūkio 
produktus, paprastai būna žymiai mažesnės už vertę. 
Pavyzdžiui, valstiečio pajamos, realizuojant produkciją 
prekybiniam kapitalui, Vakarų Europos šalyse sudaro 
apie pusę mažmeninės kainos. Kartu valstiečių perkamų 
pramoninių prekių kainos paprastai būna didesnės už 
vertę.

Trečia, valstiečių išnaudotojas yra bankai. Mat vys
tosi ipotekinis kreditas, kuris yra paskolų teikimas, įkei
čiant nekilnojamąjį turtą. Pristigęs pinigų, valstietis ima 
iš banko paskolą, įkeisdamas savo žemės sklypą. Palūka
nomis bankas paima beveik visas pajamas iš valstiečio, 
kuriam iki tol, kol jis galutinai atsiskaitys su banku, že
mė priklauso jau tik formaliai. Valstiečiui laiku negrąži-
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"и paskolos, bankas tampa pilnateisiu žemės sklypo sa-
\ Įninku.

IAV  fermerių įsiskolinimas kasmet padidėja maždaug 
' milijardais dolerių. O iš viso fermeriai dėl to, kad juos
m.nuloja pramoninis, prekybinis ir skolinamasis kapita-

, turi apie 10 milijardų dolerių nuostolių per metus, 
i i nuostoliai beveik dvigubai sumažina metines fermerių 
m luinas. Tai, kas vyksta JAV  žemės ūkyje, būdinga ir 
ilotns kapitalistinėms šalims.

Augant stambiajai gamybai, smulkieji ūkiai išstumia-
iii. Šis procesas yra chroniškas ir skausmingas valstieti-
m. Nusigyvenę valstiečiai drauge su savo šeimomis pa- 
ii'ka kaimą ir papildo pramonės proletariato eiles.

Dar sunkesnė yra valstiečių padėtis atsilikusiose ir 
и įklausomosiose šalyse, kuriose šeimininkauja užsienio 

11 >i falas. Tos šalys paverstos pasauliniu kaimu, kurį iš- 
i.nuloja tarptautinis kapitalas.

Plačiųjų kaimo gyventojų masių išnaudojimo didėji-
n. is ir jų nusigyvenimas rodo, kad pagrindiniai darbinin- 
,i| klasės ir darbo valstietijos interesai yra bendri. Kaip 
'.įžymėjo K. Marksas, „valstiečių išnaudojimas skiriasi 
įuo pramonės proletariato išnaudojimo tik savo forma.
.naudotojas tas pats: kapitalas“.

Darbininkų klasė yra ta reali jėga, kuri gali nuvesti 
uskui save darbo valstietiją prieš kapitalizmą, išvaduoti 
ulstiečių mases nuo kapitalistinės priespaudos ir feoda- 
uiių atgyvenų pančių.

KLAUSIMAI PAŠNEKESIUI

1. Kas yra pelnas ir kodėl jis maskuoja samdomųjų 
darbininkų išnaudojimą?

2. Kaip susidaro vidutinis pelnas ir kaip prekės vertė 
virsta gamybos kaina?

3. Kas yra prekybinio pelno, palūkanų ir žemės rentos 
sultinis?

4. Kaip susidaro diferencinė žemės renta?
5. Kas apsprendžia darbininkų klasės ir darbo valstie- 

lijos interesų bendrumą kovoje prieš išnaudotojus?



V S K Y R I U S

KAPITALISTINĖ REPRODUKCIJA 
IR EKONOMINĖS KRIZĖS

i. Paprastoji ir išplėstinė kapitalistinė reprodukcija

Būtinumas Bet kurios šalies žmonės, kad galėtų gy- 
nuoiat venti, turi gaminti įvairias materialines

gamybą1 gėrybes. Šios gėrybės nuolat vartoja
mos. Maistas suvalgomas, drabužiai su

dėvimi, kuras sukūrenamas, mašinos išeina iš rikiuotės, 
pastatai irsta. Vietoj jų reikia kurti naujus. Vadinasi, ma
terialinių gėrybių gamyba turi nuolat atsinaujinti, karto
tis metai po metų, turi' vykti nenutrūkstamai. Be paliovos 
pasikartojantis gamybos procesas yra reprodukcija.

Jeigu nuolat pagaminama tiek pat produktų, tai vyks
ta paprastoji reprodukcija. Ji būdinga ikikapitalistinėms 
visuomenėms, kai valstietis savo lauke arba amatininkas 
savo dirbtuvėje, naudodamiesi primityviomis gamybos 
priemonėmis, kasmet pagamindavo maždaug tiek pat že
mės ūkio arba amatų produktų.

Didėjanti gamyba vadinama išplėstine reprodukcija. 
Kapitalizmas, kuriam būdingas troškimas pasipelnyti, 
nuožmiausia konkurencija, verčia fabrikų ir gamyklų sa
vininkus išmesti į rinką vis didesnę masę prekių, nuolat 
plėsti gamybą. Todėl kapitalizmui būdinga ne paprastoji, 
o išplėstinė reprodukcija.

Kapitalistinėse šalyse gamybos priemonės ir visa fab
rikuose bei gamyklose pagaminama produkcija yra pri
vatinė kapitalistų nuosavybė. Darbininkas gauna tiktai 
nedidelę šios produkcijos dalį, lygią savo darbo jėgos ver
tei. Kad galėtų gyventi ir išlaikyti savo šeimą, jis turi 
nuolat samdytis kapitalistui. Todėl, vykstant reprodukci
jai, atsinaujina ne tiktai suvartotos materialinės gėrybės 
ir darbo jėga, bet ir kapitalistiniai gamybiniai santykiai. 
Kitaip tariant, vėl viename poliuje matome kapitalistą, 
valdantį darbininkų išnaudojimo priemones, kitame —
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■Visuomeninis 
produktas 

ir nacionalinės 
pajamos

.niulomus darbininkus, neturinčius gamybos priemonių 
ii priverstus pardavinėti savo darbo jėgą. Darbininkai, 
l.isė K. Marksas, prikaustyti prie kapitalo vežimo nema- 
11 nnomis grandinėmis.

Iš kartos į kartą kuriami ir kaupiami ša
lies turtai. Statomi pastatai, įmonės, ga
minami įvairiausi įrengimai ir vartojimo 
reikmenys, kuriami meno ir kultūros 
kūriniai. Visos materialinės gėrybės, šu

lui įlos daugelio žmonių kartų darbu, yra vienos ar kitos 
■ įlies nacionalinis turtas. Nacionalinį turtą kuria žmonės 

daugelį amžių, o ta jo dalis, kuri pagaminama šalyje per 
metus, vadinama visuminiu visuomeniniu produktu.

Kapitalistinėje visuomenėje visuminis visuomeninis 
produktas, kaip ir kiekviena atskira prekė, savo verte 
skirstoma į du elementus: į senąją (perkeltąją) vertę c 
n naujai sukurtą vertę — v +  m, t. y. kintamąjį kapitalą 
n pridedamąją vertę.

Senoji vertė (c) — per metus naujų prekių gamybai 
sunaudotų gamybos priemonių vertė. Tai žaliavų ir maši
nų vertė, konkrečiu darbininkų darbu perkelta į paga
mintą prekę. Nors ji ir įeina į visuminį visuomeninį pro
duktą, bet nėra darbininko darbo tais metais rezultatas. 
Tai ankstesniojo darbo rezultatas.

Naujai sukurta vertė, arba nacionalinės pajamos (v+  
m) darbininkų gyvojo darbo per metus rezultatas. Ši 
visuminio visuomeninio produkto dalis ne tiktai paden- 
u,i darbo jėgos vertę, bet ir apima pridedamąją vertę.

Visuminis visuomeninis produktas ir nacionalinės pa
jų mos, kaip sudėtinė jo dalis, sukuriami materialinės ga
mybos sferoje —  pramonėje ir žemės ūkyje, statyboje ir 
liunsporte, taip pat tose liaudies ūkio šakose, kur ga
mybos procesas tęsiamas cirkuliacijos sieroje.

Kapitalistinėje visuomenėje sukurtas nacionalines pa
minas iš pradžių pasidalija dvi pagrindinės klasės — dar
bininkų klasė ir kapitalistų klasė. Darbininkai gauna dalį 
nacionalinių pajamų kaip darbo užmokestį, išnaudoto
jui— kaip pridedamąją vertę, kurią tarp savęs dalijasi 
kapitalistai ir žemių savininkai. Šis pajamų paskirstymas 
vadinamas pirminiu; nurodytųjų klasių pajamos atitinka
mai vadinamos pirminėmis arba pagrindinėmis.

Tačiau pajamas gauna ne vien darbininkai, kapitalistai 
n žemvaldžiai, bet ir gydytojai, artistai, valdininkai, ka
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rininkai ir kiti. Nustatydama nacionalinių pajamų dydį, 
buržuazinė statistika sumuoja visų šalies gyventojų pa
jamas. Gaunamas ne faktinis, o padidintas rodiklis. Gy
dytojų, artistų, mokytojų, karininkų, valdininkų, polici
ninkų ir kitų aptarnavimo, valdymo sferoje, armijoje bei 
kitur dirbančių asmenų pajamos yra ne pirminės, o iš
vestinės. Jos yra nacionalinių pajamų perskirstymo rezul
tatas. Perskirstoma daugiausia su mokesčių ir patarnavimų 
apmokėjimų pagalba. Darbininkai, kapitalistai ir žem
valdžiai moka už butą, už kirpėjų paslaugas, už medicini
nę pagalbą, perka bilietus į kiną arba teatrus, moka mo
kesčius. Kartu jie išskiria dalį savo pajamų išlaikyti 
tiems žmonėms, kurie dirba aptarnavimo sferoje ir vals
tybiniame aparate. Šių žmonių pajamų šaltinis galiausiai 
yra samdomų darbininkų sukurta vertė gamybos procese.

Perskirstant nacionalines pajamas, didelį vaidmenį vai
dina valstybinis biudžetas. Iš visų šalies piliečių—-darbi
ninkų, valstiečių, kapitalistų, gydytojų, mokytojų ir ki
tų — imami mokesčiai patenka į valstybinį biudžetą. 
Tokiose šalyse, kaip JAV  ir Anglija, mokesčiai sudaro 
daugiau kaip 90%’ biudžeto pajamų.

Naudodamiesi valstybiniu biudžetu, kapitalistai pa
pildomai eksploatuoja darbo žmones, perskirsto naciona
lines pajamas savo naudai. Valstybinio biudžeto lėšos 
naudojamos daugiausia kariniams užsakymams apmokėti, 
paskoloms ir kreditui, kovai su revoliuciniu darbo žmonių 
judėjimu. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose 
1967/1968 metais (ten biudžetiniai metai baigiasi birželio 
30 d.) karinėms išlaidoms ir kariniams sąjungininkams bei 
marionetiniams režimams padėti buvo numatyta išleisti 
75,5 milijardo dolerių —- daugiau kaip pusę visų valstybi
nio biudžeto išlaidų. Tuo tarpu socialiniams-kultūriniams 
reikalams (sveikatos apsaugai, švietimui, socialiniam ap
rūpinimui ir pan.) buvo išleista mažiau, negu 4% visų 
biudžetinių išlaidų.

Paskirstytos ir perskirstytos nacionalinės pajamos var
tojamos. Dalis jų skiriama darbininkų, kapitalistų ir kitų 
šalies gyventojų sluoksnių poreikiams tenkinti, įvairiau
sioms vartojimo prekėms (kurios sunaudojamos visos ir 
todėl turi būti gaminamos be paliovos) pirkti.

Kita nacionalinių pajamų dalis kaupiama — skiriama 
gamybai plėsti, naujoms gamykloms, naujiems fabrikams 
statyti, geležinkeliams tiesti ir t. t.
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Vystantis kapitalizmui, darbo žmonių poreikiams ten- 
1.1uti skiriama nacionalinių pajamų dalis sistemingai ma- 
M'ja, o vis didesnė jų dalis skiriama parazitiniam išnau
dotojų 'klasių vartojimui, valstybinio aparato išlaikymui, 
karinėms išlaidoms, reklamai ir pan.

Kapitalistinėse šalyse reprodukcij a reiš
kiasi kaip kapitalo reprodukcija. Atski
ro savininko kapitalas visą laiką daro 
apytaką, pereidamas iš piniginės for

mos (P) į gamybinę (G), paskui į prekinę (Pi) ir vėl į pini
ginę. K. Marksas šį procesą pavaizdavo tokia formule:

Ko reikia 
gamybos mastui 

plėsti

gamybos priemonės
P - P r  < *  /  .. . . .G. . .P i ' -P ' .

darbo jėga

Kapitalistas atidaro įmones ne tam, kad tenkintų gy
ventojų poreikius, pavyzdžiui, avalynei, mašinoms arba 
kitiems reikmenims, ir ne todėl, kad jis rūpintųsi darbi
ninkų užimtumu, kaip stengiasi pavaizduoti kapitalizmo 
gynėjai. Kapitalistui svarbiausia — gauti kuo daugiau pel
no iš savo kapitalo.

Gamybos plėtimas priklauso nuo to, kokią pridedamo
sios vertės dalį kapitalistas skiria papildomoms gamybos 
priemonėms įsigyti ir naujai darbo jėgai telkti. Viršutinė 
gamybos plėtimo riba yra pačios pridedamosios vertės 
dydis. Tačiau kapitalistas negali sunaudoti visos prideda
mosios vertės gamybai plėsti, nes ji yra ir jo pragyveni
mo šaltinis.

Kad kapitalistas sekančiais metais galėtų išplėsti ga
mybą, jis turi realizuoti rinkoje savo gamyklos pagamintas 
prekes, paversti jas pinigais ir už šiuos pinigus nusipirkti 
reikalingų naujam gamybos ciklui įrengimų, mašinų, 
žaliavos vietoj sunaudotų, taip pat papildomų gamybos 
priemonių gamybai plėsti. Jis turi taip pat pasisamdyti 
darbininkų, įskaitant ir tuos, kurie aptarnaus naujas 
si akles.

Kartu darbininkai turi rasti rinkoje reikalingų pragy
venimui vartojimo reikmenų — maisto, drabužių, avaly
nės ir pan.

Nagrinėjant atskiram kapitalistui priklausančio kapi- 
lalo reprodukciją, buvo manoma, kad prekių realizavi
mo (pardavimo) procesas nesudaro jokių sunkumų: ka
pitalistas lengvai parduoda savo įmonės gatavą produk
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ciją ir lygiai taip pat lengvai Įsigyja reikalingų gamyba 
priemonių.

Tuo tarpu, nagrinėjant visuomeninį kapitalą, šios su 
dėtingos visų atskirų šalies kapitalų visumos, jos repro 
dukcijos negalima nagrinėti, neatsižvelgus į cirkuliaci 
jos (rinkos) sferą, kurioje kiekvienas kapitalistas turi par 
duoti savo prekes ir rasti kitam ciklui reikalingas ga 
mybos priemones bei gyvenimo reikmenis sau ir save 
įmonės darbininkams. Mes jau negalime abstrahuotis nuc 
daiktinės gamyklose ir fabrikuose gaminamų prekių for 
mos. Pavyzdžiui, jeigu visi kapitalistai pradės gamint 
vien drabužius ir negamins staklių, tai sekančiais metai; 
sustos gamyklos, o jeigu visi ims gaminti tik mašinas 
tai neužteks vartojimo reikmenų.

Visuomeninio kapitalo reprodukcija yra visų tarp sa 
vęs susijusių ir vienas kitą sąlygojančių individualių ka 
pitalų reprodukcija. Kad ji vyktų nuolat, visuomenėje 
turi būti gaminama tiek ir tokios produkcijos, kuri rei
kalinga visuomenei ir kuri bus realizuota rinkoje. Tair 
tikslui reikia laikytis eilės sąlygų, be kurių neįmanome 
vykdyti visuomeninio kapitalo reprodukcijos.

Visos prekės, kiek jų bebūtų gamina- 
Visuminio ma, gali būti realizuotos rinkoje, jeigv 

laikomasi tam tikro kiekybinio atitiki-visuomeninio
produkto realizavimo , , , . ,

sąlygos mo tarp atskirų visuomenines gamybos
dalių natūrine forma ir verte.

Visuminis visuomeninis produktas natūrine formr 
(kaip vartojamųjų verčių suma), turint galvoje vartoji
mo būdą ir vaidmenį tolesniame reprodukcijos procese 
skirstomas į dvi dideles grupes: pirmoji grupė — gamy
bos priemonės (įvairios mašinos, žaliava, kuras ir kt.); 
antroji grupė — vartojimo reikmenys (avalynė, drabužiai, 
maisto produktai, baldai ir t. t.). Dėl to visa visuomeninė 
gamyba (tai yra visos įmonės šalyje) skirstoma į du pa
dalinius: I — gamybos priemonių gamyba ir II — vartoji
mo reikmenų gamyba.

I padaliniui priklauso šachtos, kasyklos, visos gamyk
los, gaminančios mašinas, žaliavą, kurą ir kitas gamybos 
priemones, II — visos įmonės, kurių produkcija yra as
meninio žmonių vartojimo reikmenys.

Šis skirstymas nėra atsitiktinis. Gamybos priemonės 
ir vartojimo reikmenys vaidina skirtingą vaidmenį re-
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produkcijos procese. Pirmosios skiriamos ne asmeniniam, 
o gamybiniam vartojimui. Jos vėl patenka į gamybos 
procesą. Jas realizuojant, dalyvauja tik kapitalistai (dar
bininkai mašinų neperka). Įmonėse naudojamų gamybos 
priemonių vertė ne dingsta, o perkeliama į naują pro
duktą.

II padalinio produkcija — vartojimo reikmenys — pa
skirstoma tarp abiejų padalinių darbininkų ir kapitalistų. 
Šios prekės į gamybos procesą negrįžta, jas visiškai su
vartoja žmonės.

Gamybos priemonės funkcionuoja gamybos procese 
kaip kapitalas, t. y. naudojamos eksploatavimo tikslams, 
o vartojimo reikmenys tampa įvairių visuomenės klasių 
pajamomis.

Kaip ir kiekviena prekė, visuminis visuomeninis pro
duktas pagal vertę susideda iš trijų dalių: pastoviojo 
kapitalo (c) vertės, kintamojo kapitalo (v) vertės ir pride
damosios vertės (m). Visuomeninio produkto realizavi
mo problema yra rasti rinkoje prekių pagal vertę ir pa
gal natūrą, kurios įgalintų nenutrūkstamai atnaujinti ga
mybos procesą.

Spręsdamas realizavimo problemą, K. Marksas naudo
jo mokslinės abstrakcijos metodą (t. y. abstrahavosi nuo 
eilės veiksnių, išskyręs tik pagrindinius). Pavyzdžiui, jis 
darė prielaidą, kad: 1) visa gamyba šalyje vyksta kapita
listiniais pagrindais ir yra tik dvi klasės: darbininkai ir 
kapitalistai; 2) gamybos ciklas — metai, ir per metus visas 
pagrindinis kapitalas — mašinos, gamybiniai pastatai ir 
įrenginiai'— sunaudojami be likučio, kaip ir žaliavos; 
3) prekės parduodamos tik savo šalyje, neišvežant jų 
į užsienį; 4) visos prekės parduodamos pagal vertę.

Naujam gamybos ciklui pradėti reikia, kad visuome
ninis produktas būtų parduotas, t. y. paverstas pinigais, 
ir paskui paskirstytas tarp darbininkų ir kapitalistų. Rei
kia, kad už šį produktą būtų kompensuotos sunaudotos 
gamybos priemonės ir atstatyta sunaudota darbo jėga.

Iš pradžių išnagrinėkime realizavimo sąlygas, esant 
paprastajai reprodukcijai, t. y. kai visa pridedamoji ver
tė skiriama asmeniniam kapitalistų vartojimui.

Tarkime, kad visi I padalinio kapitalistai įdeda į savo 
įmonę 5000 vienetų (pavyzdžiui, milijonus dolerių arba 
svarų sterlingų) kapitalą. Iš jų 4000 jie sunaudoja pasto-
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majam kapitalui (perka gamybos priemones) ir 1000 — 
i mlamajam kapitalui (samdo darbininkus). II padalinio 
i i j i i t alistai įdeda 2500 vienetų kapitalą, iš kurių 2000 — 
pastoviajam kapitalui ir 500 — kintamajam kapitalui. Pri
kalamosios vertės norma abiejuose padaliniuose vienoda 
Ii sudaro 100%.

Visos įmonės per metus pagamins 9000 vienetų vertės 
raiomeninį produktą. Schematiškai tai galima pavaiz

duoti taip:
I. 4000c+1000v+1000m =  6000 1 

II. 2000c +  500v+ 500m =  3000 j 900°-

Kaip bus realizuojamas šis visuminis visuomeninis 
produktas?

Iš I padalinio 6000 vienetų produkcijos (natūrine for
ui, i -tai įvairiausios gamybos priemonės) 4000c reikės iš
kasti pirmo padalinio viduje sunaudotam pastoviajam ка
ри, dui atstatyti. Kita šio padalinio produktų dalis (lOOOv-j- 
I I ОООлт) — natūrine forma taip pat gamybos priemo- 

m savo padalinyje negali būti realizuota, nes darbi
ninkai ir kapitalistai asmeniškai nevartoja staklių, naf- 
!<>:;, valcuotųjų metalų, jiems reikalingi vartojimo reik
l iu  -nys, kurie gaminami II padalinyje. Kartu II padalinio 
i . i |)i talistai, norėdami pradėti gamybą sekančiais metais, 
m ii dalį savo produkcijos (2000c) iškeisti į stakles, įren- 
■linus, žaliavas, kurą, kurie gaminami I padalinyje. Mai
nu dėka I padalinio darbininkai ir kapitalistai gavo rei- 
K,dingų vartojimo reikmenų, о II padalinio kapitalistai — 
mašinų ir žaliavos gamybos procesui tęsti. Kita II padali
niu produkcijos dalis (500v-|-500m) realizuojama savo 
padalinyje, nes natūrine forma tai įvairūs vartojimo reik
li r nys, reikalingi II padalinio darbininkams ir kapita
liniams.

Iš pateiktos schemos matyti, kad visuminio visuome
ninio produkto realizavimo sąlygos, esant paprastajai rė
pi iidnkcijai, yra:

1) I(v+m ) =  IIc, t. y. naujoji vertė, sukurta I padali- 
n\ |c, turi būti lygi II padalinyje sunaudotų gamybos prie
monių vertei;

2) I (c+ v+ m ) =  Ic +  IIc, t. y. visos gamybos priemo- 
i, , pagamintos šalyje, turi atitikti I ir II padalinių ga
ni-, bos priemonių nusidėvėjimą;
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3) II(c +  v-|-m) =  I(v +  ni) +  II(v+m ), t. y. visų II pada
linyje pagamintų vartojimo reikmenų vertė turi būti lygi 
abiejų padalinių kapitalistų ir darbininkų pajamoms.

Daug sudėtingesnis visuminio visuomeninio produkto 
realizavimo procesas, esant išplėstinei kapitalistinei re
produkcijai.

Išplėstinei reprodukcijai reikia kitų I ir II padalinių 
proporcijų, negu paprastajai reprodukcijai. Pirmiausia 
I padalinio produkcijos (gamybos priemonių) turi būti 
gaminama daugiau, negu buvo sunaudota gamybos prie
monių I ir II padaliniuose: I(c +  v + m )> Ic  +  IIc. Priešingu 
atveju nebus galima įsigyti papildomų gamybos priemo
nių gamybai plėsti.

Nauja vertė, sukurta I padalinyje (v +  m), turi būti 
didesnė už II padalinyje sunaudotų gamybos priemonių 
vertę, arba I(v-f m )>IIc, nes ji skirta ne tik kompensuoti 
per metus II padalinyje sunaudotas mašinas ir žaliavas, 
bet ir aprūpinti papildomomis gamybos priemonėmis abu 
padalinius.

Šalyje pagamintų vartojimo reikmenų vertė turi būti 
mažesnė už abiejų padalinių kapitalistų ir darbininkų pa
jamų sumą, nes kapitalistai dalį gautos pridedamosios ver
tės skiria gamybai plėsti: II(c+ v+ m ) < I (v + m )+  II(v+m ).

V. Leninas, vystydamas K. Markso realizavimo teori
ją, suformulavo labai svarbų išplėstinės reprodukcijos 
dėsnį — p irm en yb in io  gam ybos p riem o n ių  gam ybos au 
gim o, palyginus su vartojimo reikmenų gamyba, dėsnį. 
Negalima didinti vartojimo reikmenų gamybos nepri
klausomai nuo gamybos priemones gaminančių šakų vys
tymo. Norint gaminti daugiau vartojimo reikmenų, rei
kia iš anksto pagaminti papildomai mašinų ir žaliavų. 
Techninės pažangos sąlygomis darbo našumo augimo dė
ka abiejuose padaliniuose kasmet vienas darbininkas su
naudoja daugiau mašinų, žaliavos ir t. t. Kitaip tariant, di
dėja organinė kapitalo struktūra, jo pastoviosios dalies 
(c) santykis su kintamąja dalimi (v). Todėl gamybos prie
monių gamyba turi didėti sparčiau už vartojimo reikme
nų gamybą. Tačiau tempų skirtumas gali sumažėti ryšium 
su mašinų vertės mažėjimu, pigesnių dirbtinių žaliavų, 
pažangių technologinių procesų naudojimu ir t. t.
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Anksčiau išsiaiškinome sąlygas, kurio- 
Nesutaikomi mis visuomeninio kapitalo reprodukcija 
kapitalistinės vyksta be kliūčių. Tačiau gyvenime šios 
reprodukcijos sąlygos nuolat pažeidžiamos. Kapitalis-
pneštaravimai tintam ūkiui būdingi gilūs prieštaravi

mai, disproporcijos.
Vystantis kapitalizmui, gamybos procesas vis didėja, 

darosi daugiau specializuotas, geriau aprūpintas tobules
ne technika. Susidaro daugiau galimybių gaminti prekes. 
Tai daryti kapitalistą skatina jo nenumaldomas troškimas 
pelno. Tačiau šis pelno troškimas verčia kapitalistus ri
boti darbo žmonių vartojimą. Kapitalistų stengimasis ne
sulaikomai plėsti gamybą susiduria su ribota mokia pa
klausa.

Kapitalistinis ūkis yra gaivališko pobūdžio. Įmonės ir 
šakos vystomos ne pagal vieningą bendrą planą, o pri
klausomai nuo gaivališkos rinkos reikalavimų. Be to, daž
nai pasirodo, kad atskirų produkcijos rūšių pagaminta 
per daug, nes ankstesniais metais buvo didelė jų paklau
sa, o kitų prekių — labai mažai. Todėl kapitalistinėje v i
suomenėje visuminio visuomeninio produkto realizavimas 
susiduria su rimtomis kliūtimis.

Dėl nesutaikomų (antagonistinių) kapitalistinės visuo
menės prieštaravimų periodiškai pažeidžiamos visuome
ninio kapitalo reprodukcijos sąlygos, pažeidžiamos būti
nos proporcijos tarp I ir II padalinių, kyla perprodukci
jos ekonominės krizės.

2. Ekonominės krizės

Nuo 1825 metų kapitalistinį pasaulį pe-
Perprodukcijos riodiškai per tam tikrus laiko tarpus su- 

krizės — kapitalizmo krečia ekonominės krizės.
palydovas Vienas buržuazinis ekonomistas nu

piešė įsimenantį 1929— 1933 metų pa
saulinės ekonominės krizės vaizdą. Jis rašė: jeigu Ameri
ka būtų stebėjęs kitos planetos gyventojas, tai 1929 me
lais jis būtų matęs darbščią šalį, kurioje darbininkai sto
vėjo prie staklių, fermeriai ėmė gausų derlių. Bet štai 
praėjo keli mėnesiai, ir tas pats stebėtojas negali pati
kėti savo akimis. Milijonai žmonių metė darbą, apleido 
gamyklas bei laukus ir slampinėjo gatvėmis, nieko ne
veikdami. Su dideliu vargu nuimtas derlius pūva sande
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liuose, masė prekių išmetama į jūrą arba deginama, fab
rikai ir gamyklos uždarinėjami, šachtos užliejamos van
deniu, laivai stovi prieplaukose. Tūkstančiai žmonių iš
keliami iš namų, milžiniška valkatų armija klajoja po 
šalį. Ilgos paniurusių žmonių eilės pamažu slenka prie 
pastatų su iškabomis „Sriubos virtuvė".

Nenuostabu, kad stebėtojas iš kitos planetos būtų pa
galvojęs: amerikiečiai išsikraustė iš proto. Juk nebuvo 
jokių aiškių šių nelaimių priežasčių. Nebuvo nederliaus, 
sausros arba uraganų; neįsiveržė svetimšaliai užkariau
tojai į šalį. Fermos, fabrikai, transportas, energetikos 
centrai, kaip ir anksčiau, gali gaminti daug produkcijos, 
o gyventojams vis trūksta vartojimo reikmenų. Rinkoje 
pilna prekių, o pirkti jų nėra kam.

Perprodukcijos krizės būdingos tiktai kapitalistinei 
santvarkai. Reikia atsižvelgti, kad ši perprodukcija yra 
santykinė, o ne absoliutinė. Žmonėms reikia prekių, jie 
norėtų ir galėtų jas vartoti, bet negali jų nusipirkti. Tai 
perprodukcija, tiktai palyginus su mokia paklausa.

Pirmoji ekonominė 1825 metų krizė apėmė tiktai Ang
liją, kurioje kapitalizmas išsivystė anksčiau, negu kitose 
šalyse. Antroji krizė, 1836 metais, be Anglijos, paplito ir 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Trečioji krizė — 1847 me
tų— apėmė jau Angliją, JAV, Prancūziją ir Vokietiją. 
1857 metų krizė buvo pirmoji pasaulinė ekonominė kri
zė. Po jos sekė pasaulinės 1866, 1873, 1882, 1890, 1900 
ir 1907 metų krizės.

Po pirmojo pasaulinio karo kapitalistinį pasaulį vėl 
sukrėtė griaunančios krizės. Tai 1920— 1921, 1929— 1933 ir 
1937— 1938 metų krizės. Neišnyko krizės ir po antrojo 
pasaulinio karo. Jų ypatybes išnagrinėsime toliau. Tai
gi perprodukcijos ekonominės krizės yra nuolatiniai 
kapitalizmo palydovai.

Kapitalistinė gamyba vystosi cikliškai.
Eltono minis z eilios pQ į-am tikro laiko tarpo reprodukcijos 

r J0 az s procesą nutraukia krizė. Laikotarpis nuo 
vienos iki kitos krizės vadinamas ekonominiu ciklu. Cik
lą sudaro keturios fazės, kurios seka viena po kitos: kri
zė, sustingimas (arba depresija), pagyvėjimas, pakilimas.

Krizė yra svarbiausia ciklo fazė. Šioje fazėje pasireiš
kia ir prievarta atstatomos reprodukcijos pažeistos pro
porcijos.
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EKONOMINIO CIKLO FAZĖS

Pirmiej i krizės požymiai 
pastebimi iš pradžių mainų 
sieroje. Darosi sunkiau par- 
< Iuoli prekes. Prekių realiza- 
vuno sunkumai vienoje gran
dy j e pamažu pažeidžia visą 

įsuomeninę reprodukciją. 
Kapitalistas, nepardavęs savo 
prekių, negali nusipirkti ga
mybos priemonių ir pasisam
dyti darbininkų gamybos 
piocesui tęsti. Jis puola į ban- 
ką paskolos. Pinigų paklau
si didėja, bankai, neturėda
mi pakankamai savų lėšų, 
bankrutuoja. Prasideda biržos 
panika. Uždaroma viena įmo
nė po kitos. Darbininkai ma
siškai išmetami į gatvę, didė
ja nedarbas. Tai dar labiau 
sumažina vartojimo reikme- 
n i| paklausą. Vienose įmonė
se' gamyba nutrūksta, kitose 
sumažėja.

Gamyba smunka tol, kol 
m-atsistato proporcijos tarp 
gamybos ir mokios paklau
sos. Pasibaigus krizėms, ga
myba būva nublokšta toli 
■ ilgai.
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Po krizės prasideda sustingimo, depresijos laikotarpis. 
Gamyba liaujasi smukusi, bet ji ir neauga. Mažiau žlun
ga ir bankrutuoja įmonių bei bankų. Prekių atsargos pa
mažu išsenka. Dalį prekių kapitalistai sunaikina, kad su
stabdytų kainų smukimą, o dalį prekių pamažu išperka 
vartotojai, nes vartojimo procesas visiškai nutrūkti ne
gali.

Įsitikinę, kad krizė baigėsi, piniginiai kapitalistai pra
deda ieškoti būdų savo kapitalui panaudoti. Pinigų pa
siūla didėja. Pramonės kapitalistai, norėdami gauti vidu
tinį pelną ir sumažėjus kainoms, didina darbininkų iš
naudojimą, pradeda diegti techninius patobulinimus 
atnaujinti savo pagrindinį kapitalą.

Depresija pereina į kitą fazę — pagyvėjimą. Techniš
kai perginkluojant gamybą, didėja mašinų ir įrengimų 
paklausa. Todėl I padalinio kapitalistai gali plėsti gamy
bą. Jie pasisamdo papildomų darbininkų. Nedarbas ma
žėja, vartojimo reikmenų paklausa auga ir verčia II pa
dalinio kapitalistus plėsti vartojimo reikmenų gamybą. 
Ekonomika pasiekia ikikrizinį lygį, ir pagyvėjimas perei
na į pakilimą.

Šioje ciklo fazėje gamyba sparčiai auga. Statomos 
naujos gamyklos ir fabrikai, didėja prekių srautas rin
koje. Kapitalistus apima spekuliacinis ažiotažas vaikytis 
pelno. Jie stengiasi pagaminti ir parduoti kiek galima 
daugiau prekių. Prasideda perprodukcija, bet dar paslėp
tu pavidalu. Kreditas, prekybiniai užsakymai, spekulia
cija iki tam tikro laiko slepia kylančią audrą, kol ga
mybos apimtis žymiai viršys mokią paklausą. Prasideda 
nauja krizė.

F. Engelsas vaizdžiai nupiešia kapitalistinės gamybos 
vystymąsi jos pakilimo laikotarpiu: „Pamažu šis judėji
mas spartėja, žinginę pakeičia risčia, pramonės risčia 
pereina į šuolius, kurie savo vietą užleidžia pašėlusiai 
zovadai, tikroms lenktynėms su kliūtimis, apimančioms 
pramonę, prekybą, kreditą ir spekuliaciją, kad po įnir
tingų lenktynių vėl nugarmėtų į kracho prarają. Ir taip 
nuolat iš naujo".

Taigi krizės — būtinas kapitalistinės reprodukcijos ele
mentas. Jos periodiškai prievarta atstato proporcijas v i
suomeninėje gamyboje, atnaujina pagrindinį kapitalą ir 
sudaro sąlygas naujam gamybos pakilimui.
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Tačiau jau pačioje krizėje slypi neišvengiamybė sekan
čius krizės, kuri prasidės po tam tikro laikotarpio. At- 
• i.ilydama proporciją šalies ekonomikoje, krizė tik lai
kinai išsprendžia ekonominius sunkumus, bet ji negali 
i m .a linti nė vieno antagonistinio kapitalizmo prieštara
vimo. Priešingai, ji vis labiau juos didina. Krizių metu 
d,n labiau susitelkia kapitalai stambių kapitalistų ranko-

ir pablogėja darbo žmonių padėtis.
Krizės — ryškus kapitalistinės visuome- 

Koiua ekonominių n(į s prieštaravimų pasireiškimas. Bur- 
zuazimai ekonomistai paraše simtus 

1. 11 ygų, kuriose siūlo masę receptų krizėms išvengti. Kiek- 
vūmo ekonominio pakilimo metu jie skelbia, kad daugiau 
Krizių nebebūsią, tačiau po tam tikro laiko krizė vėl 
lh,įsideda. Kokia gi ekonominių krizių priežastis?

Vieni ekonomistai mano, kad krizes sukelia žemas 
masių vartojimo lygis. Bet juk kaip tik prieš krizę dar
bininkų darbo užmokestis padidėja, ir, vadinasi, jų varto- 
jimas yra aukščiausio lygio. Tačiau krizės vis dėlto pra
sideda. Priešingai, kapitalizmas išeina iš krizės, esant ma
sinusiam darbo užmokesčio lygiui. Vadinasi, masių var- 
lnjimo lygio pasikeitimas negali savaime paaiškinti 
k rizių priežasties.

Kiti ekonomistai mano, kad krizių priežastis yra ka
pitalistinės gamybos anarchija. Iš tikrųjų tai, kad gamyba 
neatitinka mokios paklausos,— viena iš bendros perpro
dukcijos priežasčių. Tačiau gamybos anarchija būdinga 
kapitalizmui ir pakilimo laikotarpiu, ir krizės laikotarpiu.
( lamybos anarchija buvo ir tada, kai nebuvo kapitalizmo. 
Vadinasi, ekonominių krizių priežasties reikia ieškoti 
kitur.

K. Marksas parodė, kad ekonominių krizių šaknys sly
pi pagrindiniame kapitalizmo prieštaravime. Visuomeni
nis gamybos pobūdis reikalauja sąmoningai reguliuoti 
liaudies ūkio proporcijas. Kad visos kapitalistų pagamin- 
los prekės galėtų būti realizuotos, reikalingos griežtai 
apibrėžtos proporcijos tarp gamybos ir vartojimo, tarp 
I ir II padalinių. Tačiau, esant privatiniam gamybos prie
monių ir gamybos rezultatų pasisavinimui, negalima pla
ningai vystyti ūkio, centralizuotai nustatyti proporcijų. 
Kiekvienas kapitalistas, vaikydamasis pelno, kaip tik ša
šo įmonėje, kaip tik tuo momentu stengiasi pagaminti ir 
i mesti į rinką kiek galima daugiau prekių. Lygiai taip
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pat elgiasi tūkstančiai kitų kapitalistų. Neišvengiamai at
siranda bendra prekių perprodukcija.

Stengdamiesi didinti pelną, kapitalistai nuolat plečia 
gamybą ir masiškai išmeta į rinką vis naujas ir naujas 
prekes, tikėdamiesi, kad jos bus realizuotos. Kapitalistai, 
kaip prekių pardavėjai, suinteresuoti plėsti masių perka
mąjį pajėgumą. Tačiau kapitalistas nebūtų kapitalistas, 
jeigu jis, norėdamas padidinti pelną, nesistengtų riboti 
darbininkų darbo užmokesčio. O darbininkai yra vieni iš 
pagrindinių kapitalistinės gamybos galutinių produktų — 
vartojimo reikmenų — pirkėjai. Kuo mažesnės darbininkų 
pajamos, tuo mažiau prekių kapitalistai gali realizuoti 
rinkoje. Kyla prieštaravimas tarp kapitalo neriboto sten
gimosi plėsti gamybą ir siaurų liaudies vartojimo rėmų.

Tiek disproporciją tarp gamybos ir vartojimo, tiek 
kapitalistinės gamybos anarchiją gimdo pagrindinis kapi
talistinės visuomenės prieštaravimas. Vadinasi, svarbiau
sia ekonominių krizių priežastis slypi pačioje kapitalis
tinės santvarkos esmėje, prieštaravime tarp visuomeninio 
gamybos pobūdžio ir privatinės kapitalistinės pasisavini
mo formos.

V. Leninas savo kūrinyje „Krizės pamokos" rašė: „Kai 
sakoma: „atskiros įmonės", „pavieniai kapitalistai", tai 
dažnai pamirštama, kad iš esmės šie posakiai yra netiks
lūs. Iš esmės, atskiriems ir pavieniams teliko tiktai pelno 
pasisavinimas, o pati gamyba pasidarė visuomeninė. M il
žiniški krachai tik todėl ir pasidarė galimi ir neišvengia
mi, kad vien pelno teieškančių — turtuolių gaujai pasi
rodė esančios pajungtos galingos visuomeninės gamybi
nės jėgos".

Tiktai tada, kai privatinė kapitalistinė nuosavybė bus 
panaikinta ir kai visuomeninis pasisavinimas atitiks v i
suomeninį gamybos pobūdį, išnyks ekonominių krizių 
priežastis.

Krizės rodo, kad kapitalistų klasė nepajėgi užtikrinti 
normalų gamybinių jėgų vystymąsi. Krizės rodo istorinį 
kapitalizmo ribotumą, būtinumą jį pakeisti socializmu. 
Tačiau ekonominės krizės savaime automatiškai nesu
žlugdys kapitalizmo.

Krizės padeda, nors ir su žymiais nuostoliais, atsta
tyti proporcijas tarp gamybos ir mokios paklausos, at
naujina pagrindinį kapitalą ir sudaro sąlygas naujam ga
mybos augimui. Kartu ekonominės krizės aštrina kapi-
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I.iII/mo prieštaravimus. Ypač sunkiai atsiliepdamos dar
bu žmonių padėčiai, jos padidina klasinius kapitalistinės 
■ isuomenės prieštaravimus, išklibina jos pamatus ir pa- 
ilodą darbininkų klasei suprasti savo istorinį kapitalizmo 
duobkasio vaidmenį.

Krizių ypatybės 
šiuolaikiniame 
kapitalistiniame 

pasaulyje

Kapitalizmui perėjus į imperializmo sta
diją (žr. V I ir V II skyrius), ekonominės 
krizės pasidarė dažnesnės. Jei XIX am
žiuje jos vidutiniškai pasikartodavo kas 
aštuoneri-dešimt metų, tai XX amžiu

je kas šešeri-septyneri metai. Tai paaiškinama tuo fak
tu, kad paspartėjo mokslinės-techninės pažangos tempai 
u paaštrėjo visi šiuolaikinio kapitalizmo prieštaravimai.

Ilgiausia ir labiausiai niokojanti buvo 1929— 1933 me
ni pasaulinė ekonominė krizė. Ji nubloškė kapitalistinių 
■ulių gamybos vystymąsi daug metų atgal. Po šios kri
zės ir sekusios depresijos nebuvo pakilimo, o trumpalai-
1. i s pagyvėjimas 1937 metais vėl perėjo į krizę.

Po antrojo pasaulinio karo kapitalizmo prieštaravimai 
m' tik neišnyko ar susilpnėjo, kaip tvirtina jo gynėjai, 
liet dar labiau paaštrėjo. Išsivysčiusių kapitalistinių šalių 
ekonomikai didžiulį poveikį ėmė daryti du nauji veiks
iu,ii: pasaulinės socializmo sistemos susidarymas ir kolo- 
lujinės imperializmo sistemos irimas. Šiomis sąlygomis
einė netolygiau vystytis pramoninė gamyba kapitalistinė- 
:.e šalyse. Nuo 1951 iki 1967 metų vidutiniai metiniai 
pramonės produkcijos augimo tempai Jungtinėse Ameri
kos Valstijose sudarė tiktai 4,5%, Anglijoje — 2,8, 
Prancūzijoje — 5,5, Vakarų Vokietijoje — 6,9%. Pokarin
iai kotarpiu netolygus kapitalistinių šalių vystymasis at
sispindėjo ir ekonominiame cikle.

Viena iš pokario laikotarpio ekonominio ciklo ypa- 
lybių yra ta, kad įvairiose kapitalizmo šalyse nesutampa 
ciklo fazės.

Jei prieškariniu laikotarpiu krizių metu būtinai su
mažėdavo prekių kainos ir iš krizių būdavo išeinama, at
naujinant įrengimus bei sumažinant gamybos kaštus, tai 
dabartiniu laikotarpiu monopolijoms pavyksta išlaikyti 
dideles prekių kainas net krizės fazėje. Tam naudojami 
(vairiausi metodai: mažinama gamyba, laikinai atsisako
ma realizuoti prekes, kurias galima laikyti sandėliuose, 
nebijant, kad jos suges, ir t. t.
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Pastaraisiais dešimtmečiais vyksta ypač sparti tech
ninė pažanga. Dėl mokslinės-techninės revoliucijos grei
tai morališkai pasensta pagrindinis kapitalas. Negailes
tinga konkurencinė kova verčia kapitalistus atnaujinti sa
vo įmonėse mašinas ir įrengimus, nelaukiant krizės. Tai 
irgi daro įtaką ekonominiam ciklui.

Pokario krizių metu gamyba nesmuko taip smarkiai, 
kaip pirmojoje XX amžiaus pusėje. Pavyzdžiui, jeigu 
1929— 1933 metų krizės laikotarpiu apdirbamosios pra
monės produkcija Jungtinėse Amerikos Valstijose suma
žėjo 47%, tai 1948— 1949 metų krizės laikotarpiu — 17, 
1953— 1954 metų — 10, 1957— 1958 metų — 14%'.

Ekonominio ciklo pobūdžiui turi įtakos valstybinio- 
monopolistinio kapitalizmo vystymasis.

Kadangi buržuazinė valstybė ėmėsi kištis į ekonomi- 
щ — stiprinti ūkio reguliavimo elementus, militarizuoti 
skonomiką ir vykdyti ginklavimosi varžybas, įgyvendin- 
:i eilę antikrizinių priemonių, todėl pokariniu laikotarpiu 
aebuvo pasaulinės ekonominės krizės, panašios į 1929— 
1933 metų krizę. Panaudodama savo padidėjusią ekono
minę ir politinę jėgą, buržuazinė valstybė galėjo sustab- 
lyti krizių plitimą daugelyje gamybos šakų, sumažinti jų 
rasekmes monopolijoms. Bet sąlygos krizėms kilti išliko, 
res nebuvo pašalinta pagrindinė krizių priežastis.

Valstybė savo ekonomine politika daro tam tikrą po
reikį paklausai, plėsdama ją krizės išvakarėse. Ji didina 
šlaidas prekėms pirkti arba mažina mokesčius, daugiau
sia stambiojo kapitalo, skatindama jį daryti įdėjimus 
naują gamybą. Panašūs metodai vadinami šalies ekono

mikos „netiesioginio reguliavimo" metodais. Jie gali veik- 
i ekonominio ciklo eigą, atitolinti krizes, bet valstybė 
legali užkirsti kelio ekonominėms krizėms kHti.

Krizės ypač sunkiai atsiliepia kapitalis-
Knzių pasekmes tinių šalių darbo žmonių padėčiai. Kri- 

zių metu sunaikinamos ne tik gamybos 
naterialinės sąlygos. Didelė žala padaroma ir pagrindi- 
įei gamybinei visuomenės jėgai — darbo žmonėms.

Darbininkai išmetami iš gamybos, didėja nedarbas. 
Sveiki, darbui paruošti žmonės neturi galimybės panau- 
Loti savo sugebėjimų. Priverstinio dykinėjimo metu dar- 
ūninkai pamiršta gamybinius įgūdžius, dekvalifikuojasi.

Giliausios 1929— 1933 metų krizės laikotarpiu svar
iausiose kapitalizmo šalyse buvo 40 milijonų bedarbių.
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i n I ii sumažėjo ir dirbančiųjų darbo užmokestis. Todėl 
i n/.ių laikotarpiu smarkiai pablogėja darbo žmonių gy- 
i'iiimo sąlygos, didėja susirgimų skaičius, vaikų mirtin- 
чmias. Socialinis draudimas ir bedarbių pašalpos moka

mu:; ne visose kapitalistinėse šalyse ir apima ne visus
I.n lio žmones. Esant masiniam ir ilgai trunkančiam ne

itu Imi, daugumos bedarbių padėtis darosi labai sunki.
buržuazija perkelia ekonominius sunkumus darbininkų 

I lasei, mažindama darbo užmokesčio lygį. Pavyzdžiui, 
i t ,7 1958 metų krizės laikotarpiu JAV apdirbamosios
Ia,įmonės visų gamybinių darbininkų nominalinis (pini- 
i'inis) darbo užmokestis sumažėjo 14%.

Tačiau darbininkų padėties pablogėjimas neapsiriboja 
Ir stoginių darbo užmokesčio sumažėjimu. Mokesčių ir 
infliacijos didėjimas, vartojimo reikmenų kainų augi
mas, paprastai palydintieji krizės reiškinius ekonomi
koje, dar labiau sumažina darbininkų realiąsias paja
mas. Dabartinėmis sąlygomis, esant prekių perprodukci- 
|ai, kainos nemažėja, nes monopolijos išlaiko jas labai 
aukštas. Išpūstos prekių kainos dar labiau pablogina dar
bo žmonių padėtį.

Ekonominės krizės sunkiai atsiliepia ne tiktai darbi
ninkų, bet ir smulkiosios ir net vidutinės buržuazijos pa
doriai, nes įvyksta tūkstančiai bankrotų. Pasaulinės kri
oš smarkiai paliečia šalis, išsivadavusias iš kolonijinės 

|u iklausomybės. Krizių metu sumažėja žaliavos išve
mtas, krinta jos kaina, pablogėja mokėjimų balansas 

u šių šalių ekonominio vystymosi galimybės, smunka 
linudies gyvenimo lygis.

Ekonominės krizės aiškiai rodo, kad ka- 
Krizės pitalistinė santvarka atgyveno savo am-

ir kapitalizmo žiu į r v įr įQ visuomenės vystymosi stab- 
'paalnėpmTs4 džiu. Ryškų krizių pasekmių vaizdą nu

piešė rašytojas Ilja Erenburgas. Savo 
:;l laipsnyje „Sizifo darbas", išspausdintame 1933 metais, 
jis rašė, kad viename Danijos mieste jis matęs mašiną, 
naikinančią karves: „Naikinamų karvių vaizdo negali pa
tęsti bet kuris žmogus. . . Aš pamačiau rūsčius darbinin-
1. 11 veidus prie paslaptingos mašinos. Tai ne paprastas 
lurto naikinimas, tai vandalizmas... Žūsta žmogaus dar
bas, ir kiekvienas, kuris žino, kas yra darbas, negali ne- 
i jaudindamas žiūrėti į šį buką, baisų reginį. . . Kiekvieną 

;.uvaitę buvo sunaikinama 5 tūkstančiai galvijų, kurie
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buvo „nereikalingi" Danijoje. 6% skerdenos panaudoja
ma muilui arba kitiems techniniams reikalams, visa kita 
sudeginama, sudeginama vargšo sriubos mėsa, šeimos 
kepsnys, sudeginama dėl to, kad, jei patikėsime garbin
gais ekonomistais, mėsos nuskurdusiame, pusbadžiai 
gyvenančiame pasaulyje yra per daug".

Krizių metu vis platesni gyventojų sluoksniai įsitiki
na, kad būtina pakeisti kapitalistinę santvarką pažangesne.

Stengdamasis išsaugoti savo viešpatavimą, stambusis 
kapitalas panaudoja buržuazinę valstybę kapitalizmo pa
grindams stiprinti. Valstybė įgyvendina daugelį antikri- 
zinių priemonių: organizuoja viešuosius darbus, vysto 
valstybinį ekonomikos sektorių, militarizuoja ekonomiką, 
ruošia bei sukelia karus ir t. t. Tačiau panašios antikri- 
zinės priemonės daro tiktai laikiną poveikį šalies ekono
mikai. Visos šios priemonės galiausiai yra skirtos stam
biųjų kapitalistų saujelės interesams saugoti ir negali 
užkirsti kelio krizėms. Karinė pramonė ir valstybiniai 
darbai organizuojami iš biudžeto, o biudžeto lėšos gali 
būti padidintos tik iš gyventojų mokesčių. Tris ketvir
tadalius pajamų JAV biudžetas gauna iš gyventojų tiesio
ginių ir netiesioginių mokesčių. Vadinasi, susidaro už
daras ratas: kariniai užsakymai auga, didinant mokesčius 
iš gyventojų, o tai mažina gyventojų mokią paklausą.

Ekonomikos militarizavimas — apgaulingas būdas ga
mybos priemonių ir darbo jėgos paklausai didinti. Kari
nės pramonės šakose kuriamos priemonės žmonėms nai
kinti: sviediniai, bombos, tankai. Nacionalinės pajamos 
naudojamos ne žmonių gyvenimui gerinti. O tai toks pat 
veiksmas, kaip ir dalies nacionalinių pajamų paprastas 
sunaikinimas. Taigi visi mėginimai išvengti krizės ge
riausiu atveju padeda tik atitolinti jos kilimą, bet jokiu 
būdu nepanaikina krizių priežasties.

Galutinai panaikinti ekonomines krizes galima, tik 
pakeitus kapitalizmą nauja santvarka — socializmu.

KLAUSIMAI PAŠNEKESIUI

1. Kas yra paprastoji ir išplėstinė reprodukcija?
2. Kokios visuomeninio produkto realizavimo sąlygos, 

esant paprastajai ir išplėstinei kapitalistinei reproduk
cijai?
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i. Kokias fazes praeina besivystydamas ekonominis 
Ik kis?

A. Kokios ekonominių krizių priežastys kapitalistinė- 
visuomenėje?

Kokią įtaką daro krizės darbo žmonių masių ра
се i ai?

\



VI S K Y R I U S

PAGRINDINIAI IMPERIALIZMO BRUOŽAI

Laikraščiuose, žurnaluose, knygose dažnai susiduria
me su sąvoka „imperializmas“. Kalbama apie amerikinį, 
britiškąjį imperializmą, apie imperializmą apskritai. Ką 
reiškia šis terminas, kokia prasme jis vartojamas? Ar ski
riasi sąvokų „kapitalizmas" ir „imperializmas" turinys? 
Atsakymą į šiuos klausimus duoda lenininė imperializmo 
teorija.

Imperializmas — tai kapitalizmas, pasiekęs aukščiau
sią ir paskutinę savo vystymosi stadiją, Į jį buvo pereita 
praėjusio amžiaus pabaigoje—dabartinio amžiaus pra
džioje. Šioje stadijoje kapitalizmas įgavo eilę naujų bruo
žų, kurie jį iš esmės skiria nuo ankstesniojo kapitalizmo. 
Tačiau kapitalizmas neprarado svarbiausių savo bruožų — 
kapitalistinės nuosavybės, samdomojo darbo išnaudojimo 
ir su tuo susijusių gilių ekonominių ir socialinių prieš
taravimų. Dar daugiau, šie prieštaravimai dar labiau pa
gilėjo ir paaštrėjo.

Imperializmo, kaip ypatingos, aukščiausios ir pasku
tinės kapitalizmo stadijos, savotiškumus atskleidė V. Le
ninas savo kūrinyje „Imperializmas, kaip aukščiausioji 
kapitalizmo stadija". Jame jis ištyrė daugybę faktinės 
medžiagos, rodančios kapitalizmo būklę ir pasikeitimus, 
kurie įvyko XIX—XX amžių riboje. Išnagrinėjęs ir api
bendrinęs šiuos duomenis, V. Leninas parodė, kaip iki- 
monopolistinis kapitalizmas peraugo į imperializmą, ir 
atskleidė šios naujos stadijos esmę, apibūdino pagrindi
nius ekonominius jo požymius ir politinę esmę, parodė 
istorinę imperializmo, kaip socialistinės revoliucijos iš
vakarių, vietą.
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1. Kapitalo ir gamybos koncentracija, 
monopolijų susidarymas

Monopolijų XIX amžiaus antrojoje pusėje įvyko
viešpatavimas— stambių techninių poslinkių metalurgi-

imperiaiizmo joje, chemijoje. Buvo pradėta plačiai
bruožas naudoti elektros energija. Pramonėje

pagrindinį vaidmenį ėmė vaidinti sun- 
I.loji industrija. Šie gamybinių jėgų poslinkiai paskatino 
kapitalo ir gamybos koncentracijos procesą.

Vykstant kapitalo koncentracijai, neišvengiamai stam
binamos įmonės, t. y. vyksta gamybos koncentracija. Di- 
dėjant kapitalo ir gamybos koncentracijai, didėja ir ka
pitalo kaupimas, nes stambios įmonės savininkas gauna 
daugiau pelno, vadinasi, gali greičiau didinti veikiantį 
kapitalą.

XIX amžiaus pabaigoje labiausiai išsivysčiusių šalių 
pagrindinėse pramonės šakose išsiskyrė nemaža labai 
stambių įmonių, kurios gamino daugumą savo šakos pro
dukcijos. Tokioms įmonėms lengviau susitarti dėl bend- 
ii| veiksmų prieš konkurentus, negu daugybei smulkių 
и silpnų įmonių. Kapitalistų — stambiausių įmonių savi
ninkų susivienijimas, sąjunga ir yra monopolija. Mono
polijos sutelkia savo rankose žymią šakos gamybos ir 
prekių realizavimo dalį. Tokio susivienijimo tikslas,—■ 
panaudojant ekonominę persvarą, kuri įgalina primesti 
linkai savo sąlygas, savo kainas, gauti maksimaliai di
delį pelną. Savo viešpatavimą rinkai monopolija gali pa
naudoti, supirkdama rinkoje esančių žaliavų atsargas ir 
tokiu būdu palikdama savo konkurentus sunkioje pa-, 
dėtyje.

Monopolijos atsirado jau XIX amžiaus septintajame 
dešimtmetyje, tačiau viešpatauti labiausiai išsivysčiusių 
salių ekonomikoje jos pradėjo tiktai XIX amžiaus pa
baigoje—XX amžiaus pradžioje. Monopolijų atsiradimas 
ir paplitimas, jų virtimas viešpataujančia jėga tapo pir
muoju ir svarbiausiu imperializmo bruožu. Jų atsiradi
mas nėra atsitiktinis arba atskirų kapitalistų piktos valios 
rezultatas. Tai neišvengiamas kapitalizmui būdingų tam 
tikrame jo išsivystymo etape objektyvių ekonominių pro
cesų padarinys.

Po to, kai buvo pereita į imperializmą, monopolijų 
daugėjimo ir jų galios didėjimo procentas nenutrūko.
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1964 metais kapitalistiniame pasaulyje buvo 76 pramo
ninės monopolijos, kulių kiekviena per metus realizuo
davo produkcijos daugiau kaip už 1 milijardą dolerių. 
Į šį skaičių įeina 55 Amerikos, 8 Vakarų Vokietijos, 
6 Anglijos kompanijos. Šimtas stambiausių monopolijų — 
JAV aštuonkojų — sukoncentruoja savo kasose daugiau 
kaip 55% bendro Amerikos pramonės pelno ir gamina 
daugiau kaip trečdalį šalies pramonės produkcijos. Iš 
Amerikos kompanijų gigantų išsiskiria automobilių ir ma
šinų gamybos kompanija „Dženeral motors", kuri 1964 me
tais pagamino apie 4 milijonus lengvųjų automobilių, 
t. y. beveik tiek pat, kiek tais metais buvo pagaminta 
visoje Anglijos ir VFR automobilių pramonėje. Monopo
lijoms milžinams priklauso ir Vakarų Vokietijos elektro
technikos kompanija „Simens", kurios įmonėse dirba apie 
250 tūkstančių žmonių, o jos apyvartą sudaro daugiau 
kaip 1,6 milijardo dolerių. Tokie milžiniški susivieniji
mai gamina daugumą atitinkamos šakos produkcijos, o tai 
ir užtikrina monopolinę jų padėtį.

Vystantis monopolistiniam kapitalui ir didėjant 
jo jėgai, atsiranda valstybinis-monopolistinis kapita
lizmas (žr. VII skyrių).

Pelnas, kurį gauna monopolijos, žymiai 
Monopolinė kaina v įrgįja vidutinį pelną. Tai monopoliš-

pelnas kai didelis pelnas. Kaip tik tokiam pel
nui gauti ir kuriamos monopolijos.

Iš kur imamas šis priedas prie vidutinio pelno? Jo 
šaltiniai įvairūs. Žinoma, svarbiausias iš jų — monopolis
tinėse įmonėse dirbančių darbininkų išnaudojimas. Aukš
tesnis techninis šių įmonių lygis ir geresnis darbo orga
nizavimas sudaro sąlygas didinti darbo našumą ir inten
syvumą, o tuo pačiu mažinti gamybos kaštus. Monopolijos 
sutelkė savo rankose mokslinio tyrimo laboratorijas, 
patentus, faktiškai jos monopolizavo naujausiąją techni
ką. Tai įgalina jas ne tiktai gauti papildomą pelną, bet ir 
paversti jį nuolatiniu, t. y. monopoliniu viršpelniu.

Tačiau monopolijos didina savo pelną ne tik iš jų 
įmonėse gaminamos pridedamosios vertės. Tai daroma, 
naudojantis visa sistema monopolinių kainų, kurios vir
šija gamybos kainą ir leidžia visuomenėje gaminamą pri
dedamąją vertę perskirstyti monopolijų naudai. Parduo
damos savo prekes monopoliškai didelėmis kainomis, jos 
perpumpuoja į savo kasas dalį pelno, pagaminto nėmo-
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nopolistinei buržuazijai priklausančiose įmonėse. Mono
polinės kainos įgalina išnaudoti ir valstietiją: ji priversta 
parduoti savo produkciją monopolijoms mažomis kaino
mis, o pirkti reikalingas prekes monopoliškai didelėmis 
kainomis. Tokiu pat būdu monopolijos krauna turtus, iš- 
naudodamos kolonijų ir priklausomųjų šalių tautas: ža
liavas ir medžiagas iš'jų superka pusvelčiui, o realizuoja 
|oms savo prekes monopolinėmis kainomis. Vienas iš 
svarbių monopolinio pelno šaltinių yra taip pat valsty
biniai užsakymai.

Koks didelis monopolinis pelnas, matyti iš to, kad 
1966 metais JAV  stambios monopolijos (kurių kapitalas 
sudaro daugiau kaip 100 milijonų dolerių) už kiekvieną 
malizuojamos produkcijos dolerį gavo tris su viršum kar
io daugiau pelno, palyginus su nedidelėmis įmonėmis 
(kurių kapitalas sudaro mažiau kaip 1 milijoną dolerių). 
Tai akivaizdžiai rodo, kad kaip tik monopolinė padėtis su
linio sąlygas kapitalistiniams gigantams didinti savo pelną, 
apvagiant visą pasaulį.

Monopolijų formos yra įvairios. La- 
Monopoiijų biausiai paplito tokie kapitalistų susi

vienijimai, kaip karteliai, sindikatai,
I ręstai, koncernai. Visos šios formos skiriasi viena nuo 
kitos tuo, kokie yra ryšiai tarp susivienijusių įmonių.

Kartelyje atskira įmonė išsaugo savo gamybinį ir ko
mercinį savarankiškumą. Tai reiškia, kad kiekviena į kar
iu lį įeinanti įmonė savarankiškai vykdo gamybą ir pro
dukcijos realizavimą. Tačiau ji turi parduoti savo prekes 
vieninga karteliniu susitarimu nustatyta kaina. Papras- 
lai toks susitarimas numato ir rinkos pasiskirstymą: nu
statoma, kur vienam ar kitam kartelio dalyviui leidžia
ma realizuoti savo produkciją. Kartais karteliniame su
si I arime nustatoma kiekvienai į kartelį įėjusiai įmonei 
jos dalyvavimo gamyboje arba realizavimo apimtyje da
lis (kvota).

Sindikatas į jį įėjusias įmones sujungia dar glaudžiau, 
.lame atskira įmonė jau neparduoda savo produkcijos 
savarankiškai, o perduoda ją sindikatui, kuris ją reali
zuoja per savo kontorą. Pelnas paskirstomas, atsižvel
giant į kiekvienos įmonės realizavimo apimties dalį.

Glaudžiausia susivienijimo forma yra trestas. Treste 
atskiros' įmonės visiškai netenka ne tik komercinio, bet 
ir gamybinio savarankiškumo. Kiekviena įmonė jau ne-
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gali atskirai spręsti, ką ir kaip gaminti. Įmonės negali 
tvarkyti reikalų ir sudarinėti sandėrių savo rizika. Jas 
valdo ir jų vardu visus reikalus tvarko trestas.

Po pirmojo pasaulinio karo paplito dar viena mono
polijų forma — koncernas. Karteliai, sindikatai, trestai 
paprastai vienija vienos šakos arba glaudžiai tarp savęs 
susijusių gretiminių šakų įmones. Tuo tarpu koncernas 
paprastai apima įvairiarūšes įmones. Kaip pavyzdį ga
lima pateikti Krupo koncerną Vakarų Vokietijoje, į kurį 
įeina metalurgijos, mašinų gamybos ir elektrotechnikos 
įmonės, prekybos firmos ir transporto kompanijos, ban
kai. Koncerno priešakyje paprastai yra kuri nors viena 
įmonė arba bankas, kuris finansiškai vadovauja visoms 
koncerno įmonėms. Šiuo atveju į koncerną įeinančių įmo
nių gamybinis savarankiškumas išsaugomas.

Pastaruoju metu atsirado tokia monopolinių susivie
nijimų forma, kaip konsorciumai. Konsorciumas — ne at
skirų įmonių, o monopolijų susivienijimas. Kartais susivie
nija įvairių šalių monopolijos, kad galėtų vykdyti kokią 
nors finansinę operaciją, pavyzdžiui, suteikti paskolą ku
riai nors šaliai. Konsorciumas gali būti sukurtas ir konku
ruojančių monopolijų interesams atriboti tam tikros pre
kės (pavyzdžiui, naftos) gavybos ir realizavimo srityje. 
Tokį konsorciumą 1954 metais įkūrė anglų ir amerikie
čių monopolijos Irano naftai kontroliuoti. Galima sakyti, 
kad konsorciumai yra savotiški „monopolijų karteliai". 
Juos ypač dažnai kuria imperialistai, kad galėtų kartu šei
mininkauti besivystančiose šalyse.

Taigi organizacinės monopolijų formos yra įvairios. 
Skirtingose šalyse vyrauja skirtingos formos. Antai JAV 
būdingi daugiausia trestai, Vokietijoje buvo paplitę kar
teliai, o ikirevoliucinėje Rusijoje — sindikatai. Kokia be
būtų organizacinė monopolistinio susivienijimo forma, 
visada ji siekia to paties tikslo: užtikrinti monopolijų 
šeimininkams didžiausią pelną.

Ar išnyksta Monopolijos atsirado iŠ laisvosios коп- 
konkurencija, esant kurencijos, kurioje nugali stipriausios 

monopolijoms įr galingiausios įmonės. Tačiau ar tai 
reiškia, kad monopolijų viešpatavimas panaikina kon
kurenciją? Buržuaziniai ekonomistai į šį klausimą atsako 
teigiamai. Jie mėgina įrodyti, kad monopolijų atsiradimas 
iš pagrindų pakeičiąs kapitalizmo prigimtį, panaikinąs 
gaivališkumą, būdingą ikimonopolistiniam kapitalizmui,

112



įgalinąs padaryti tvarką ūkyje ir apsaugąs visuomenę nuo 
tų nuostolių, kurių būdavę, esant laisvajai konkurenci
jai. Tačiau iš tikrųjų taip nėra.

Žinoma, atsiradus monopolijoms, konkurencija pakeitė 
savo formas, kitokie pasidarė konkurentai. Anksčiau ko
va vyko tarp šimtų tūkstančių smulkių ir vidutinių įmo
nių šeimininkų. Dabar ekonominė kapitalistinių įmonių 
galia nepaprastai išaugo, kova tarp jų pasidarė dar įnir- 
tingesnė ir labiau naikinanti. Pirma, konkurencinė kova 
vyksta tarp monopolijų ir į susivienijimus neįėjusiųjų įmo
nių, antra, tarp pačių monopolijų ir, trečia, monopolijų 
viduje.

Nors monopolijos ir viešpatauja kapitalistinių šalių 
ekonomikoje, bet jos negali visiškai panaikinti smulkio
sios gamybos, ikimonopolistinių ūkio formų. Pavyzdžiui, 
JAV pramonėje yra apie 450 tūkstančių firmų. Dešimtys 
tūkstančių smulkių bei vidutinių firmų ir įmonių yra pre
kyboje, buitinio aptarnavimo sferoje ir t. t.

Monopolistinis susivienijimas beveik niekada neap
ima visos šakos. Jeigu tai ir pavyksta pasiekti, tai tik 
laikinai, nes pats monopolijų susidarymas sukelia kon
kurenciją: jos nustatomos kainos paprastai yra tokios di
delės, kad įmonėms, neįėjusioms į susivienijimą, yra 
visiškai naudinga pardavinėti analoginę produkciją ir ma
žesnėmis kainomis. Atsiranda ir naujų įmonių, nepri
klausančių monopolijoms. Dėl to vėl kyla konkurencija.

Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose iki ant
rojo pasaulinio karo visa aliuminio gamyba buvo su
telkta „Aliuminio kompanijoje". Tačiau karo metais jai 
nepavyko išsaugoti savo monopolinės padėties. Valstybė 
karo reikalams supirkinėjo aliuminį pasakiškai didelėmis 
kainomis. Tai sudarė sąlygas atsirasti naujoms firmoms, 
pastačiusioms eilę gamyklų. „Aliuminio kompanija" ne
teko savo monopolijos ir jau nesugebėjo jos susigrąžinti 
ir pasibaigus karui. Net automobilių pramonėje, kurioje 
monopolizavimo lygis labai didelis, išliko palyginti smul
kių įmonių, kurios įnirtingai kovoja už savo egzistavimą, 
didindamos darbininkų išnaudojimą, mažindamos kainas, 
gamindamos automobilius pagal individualius užsaky
mus ir t. t.

Taigi kartu su gigantais išlieka ir į monopolijas ne
įeina učių įmonių. Tarp šių įmonių ir monpolijų vyksta 
kova, kurioje monopolijos griebiasi begėdiškiausių prie
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monių ir metodų (net nusikalstamų veiksmų), kad su 
naikintų konkurentus.

Konkurencinė kova vyksta ir tarp monopolijų. Tai jai 
susirėmimas tarp gigantų. Pavyzdžiui, JAV  automobilio 
pramonėje konkuruoja tokios kompanijos, kaip ,,Dženera 
motors" ir „Ford motor". Kiekviena iš šių kompanijų tu 
ri milžiniškas lėšas. Pirmosios realizavimo apimti: 
1966 metais sudarė daugiau kaip 20 milijardų dolerių, c 
antrosios — daugiau kaip 12 milijardų dolerių. Pastarai 
siais metais „Dženeral motors" pradėjo išstumti savo var 
žovą, didindama automobilių gamybą sparčiau, negi 
„Ford motor”.

Pagaliau ir monopolistinio susivienijimo viduje kovi 
nesiliauja. Pavyzdžiui, ji vyksta dėl kvotų pasidalijime 
produkcijos gamybos ir realizavimo srityje. Kiekvien. 
Įmonė nori padidinti savo kvotą ir, vadinasi, savo dal 
pelne. Jei kalbama apie visišką įmonių susiliejimą, ta 
kiekvienas savininkas kovoja, kad jo įmonei priklausan 
tis kapitalas būtų tinkamai įvertintas ir kad jis gautų ati 
tinkamai daugiau akcijų. Ši kova dėl savo dalies akciji 
padidinimo vyksta ir susikūrus monopolijoms.

Taigi monopolijos, išaugdamos iš laisvosios konku 
rencijos, pakeičia ją monopolistine konkurencija, dar ašt 
resne ir įnirtingesne.

2. Finansinis kapitalas ir finansinė oligarchija

Daugėjant kapitalo ir didėjant įmonėm: 
Monopolijų pramonėje, kartu stambėjo bankai 

bankininkystėje X X  amžiaus pradžioje pagrindinėse ka 
pitalistinėse šalyse išsiskyrė po keli: 

bankus, kurie sutelkė savo seifuose daugumą indėlii 
ir pasidarė faktiniais savo šalies piniginio kapitalo šėi 
mininkais. Iš paprastų kreditavimo tarpininkų, kuriais 
bankai buvo anksčiau, imperializmo sąlygomis jie virte 
galingomis pinigų įmonėmis, valdančiomis milijardines 
sumas. Kiekvienoje išsivysčiusioje šalyje konkurencinės 
kovos metu jie užėmė viešpataujančią padėtį piniginic 
kapitalo rinkoje. Nuo jų priklausė, suteikti arba nesu
teikti kreditą vienai ar kitai įmonei, paremti ją krizės 
metu arba sužlugdyti.

Taigi stambus bankas tapo savo srities monopolistu. 
Jis galėjo diktuoti sąlygas klientams: pavyzdžiui, reika
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I.iuli, kad įmonė supažindintų jį su savo būkle, padarytų 
diilĮninku savo reikaluose ir t. t. Kaip tik taip ir vyko. 
Itinkai įvairiausiais būdais skverbėsi į pramonę, pasidarė 
pi.įmonės įmonių bendravaldžiais.

Tačiau ne vien bankinis kapitalas 
ii nuilsimo kapitalo skverbėsi į pramoninį ir jungėsi su juo.

Pramones monopolijos, nuolat naudoda
mosi bankinio kredito ir kitomis banko paslaugomis, vis 
labiau stengėsi turėti savo banką, kuris būtų pasirengęs 
padėti įmonei reikiamu momentu. Todėl pramonės įmo
nių savininkai įsigydavo dalį banko kapitalo, tapdavo 
į 11 bendrasavininkiais. Taigi vyko abipusis bankinio ir pra
moninio kapitalo skverbimasis ir susiliejimas, suaugimas, 
lodei susidarė nauja monopolistinio kapitalo forma. Taip 
ulsirado finansinis kapitalas, kuriame susiliejo į vieningą 
visumą bankų ir pramonės monopolijų interesai. Tie pa
lys asmenys ėmė vadovauti stambiausioms monopolijoms 
Ilaukininkystės, pramonės ir prekybos srityje. Finansinio 
kapitalo atsiradimas yra vienas iš būdingų imperializmo 
bruožų.

Aiškus bankinio ir pramoninio kapitalo susiliejimo pa- 
\ y/.dys yra Morganų koncernas Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Jam priklauso kapitalas, veikiantis ir banki
ninkystėje, ir įvairiose gamybos šakose. Morganų valdų 
. i litras yra bankas, kuris XIX a. pabaigoje—XX a. pra
džioje apraizgė savo čiuptuvais įvairias ūkinės veiklos 
.rilis ir įvairiausiais būdais pajungė jas savo kontrolei.

Kitas finansinio kapitalo pavyzdys — Rokfelerių im-
I к i i ja. Dabartinių Rokfelerių pirmtakai 1879 metais įkūrė 
■ .ūsų trestą „Standard oil", kuris užgrobė naftos gavybą,

II unsportavimą ir realizavimą. Šis trestas pasiglemžė 
linuką, kuris palaikė su juo dalykinius santykius ir 
i\.irkė jo reikalus. Dabar Rokfelerio valdose negalima 
n .kirti bankinio kapitalo nuo pramoninio. Jie abu suau- 
'.'o į vieną finansinį kapitalą, kuris funkcionuoja įvai- 
i n įso veiklos sferose.

Susikūrus finansiniam kapitalui, atsira- 
Finansinė do finansinė oligarchija — nedidelė tur- 
oligarchija tingiausių bankinių ir pramoninių mo- 

h sistemaaVim° nopolistų saujelė, kuri viešpatauja eko
nominiame ir politiniame šalies gyve

nini! ■ Norint suprasti, kodėl ir kaip tai vyksta, reikia 
i n n k (Jis žodžius apie vadinamąją „dalyvavimo sistemą".
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Šios sistemos esmė yra ta, kad viena monopolija pa
jungia savo įtakai ir kontrolei kurią nors akcinę įmonę, 
įsigydama tik nežymią jos akcijų dalį ir tokiu būdu iš
leisdama palyginti nedaug kapitalo. Kartais kontrolei nu
statyti pakanka įsigyti 10—20% akcijų, jeigu kitos 90—• 
80% akcijų išsklaidytos tarp daugybės smulkių akcinin
kų, iš kurių nė vienas neturi pakankamai stambaus akci
jų paketo.

Kaip tik tokiu būdu užtikrinamas viešpatavimas mili
jardiniam kapitalui, sukuriamos ištisos finansinės impe
rijos, operuojančios milijardais. Šia sistema remiasi Mor
ganų, Rokfelerių, Diuponų viešpatavimas Jungtinėse 
Amerikos Valsiijose. Morganai kontroliuoja maždaug 
95 milijardų kapitalą, nors asmeninis Morganų turtas su
daro, tur būt, 4—6 milijardus dolerių (nustatyti tikslią 
sumą neįmanoma, nes kapitalistai slepia tikrąjį savo turto 
dydį, kad reikėtų mokėti mažesnius mokesčius). Rokfele
riai asmeniškai turi maždaug 4 milijardus dolerių, o kont
roliuoja maždaug 90 milijardų dolerių kapitalą.

Tokioms grupėms vadovaujantys monopolistai ir su
daro finansinę oligarchiją. 1965 metais Jungtinėse Ameri
kos Valstijose buvo 90 tūkstančių milijonierių, bet iš jų 
tik keli šimtai turtingiausių sudaro finansinę oligarchiją, 
kuri valdo pagrindinę ekonominių šalies išteklių masę. 
Prancūzijoje oligarchinę viršūnę sudaro maždaug 200 šei
mų, Japonijoje — 15 šeimų. Daugelis finansinės oligar
chijos atstovų susiję dar ir giminystės ryšiais, o tai di
dina ekonominę jų įtaką.

Šios niekingos žmonių saujelės rankose sutelkta ša
lies ekonomikos kontrolė. Jie — tikrieji šalies šeiminin
kai, nustato buržuazinės valstybės politiką, jais remiasi 
reakcija, imperialistinė agresija. Kapitalistinėse šalyse 
savo įtaką vyriausybėms jie daro, arba tiesiog jose da
lyvaudami, t. y. užimdami ministrų arba kitų vadovų pos
tus, arba stengdamiesi, kad į šiuos postus būtų paskirti 
jų atstovai. Šiandien — bankininkas, rytoj — ministras, 
ir atvirkščiai — tokia praktika imperialistinėse šalyse.

Jungtinėse Amerikos Valstijose ilgus metus finansų 
ministru buvo milijardierius Melonas — stambiausios aliu
minio gamybos monopolijos vadovas. Hitlerį padarė reichs
kancleriu Vokietijos finansinė oligarchija — Krupas, Ti- 
senas ir kiti, kurie negailėjo pinigų, kad atvestų į val
džią fašizmą. Pastaruoju metu atgaivinamas revanšizmas
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Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje, reakcija puola 
baigtinėse Amerikos Valstijose, kariaujančiose nusikals- 
l.imą karą Vietname,— tai daro finansinė oligarchija, 
kuri naudoja valstybinę valdžią savanaudiškais intere- 
.iis. Finansinė oligarchija panaudoja buržuazinę valstybę 

ant[darbininkiškiems įstatymams leisti, kad galėtų apsun
kinti darbininkų klasės kovą dėl gyvenimo lygio kėli
mo ir demokratijos plėtimo.

3. Kova dėl pasaulinio viešpatavimo

Kapitalo išvežimas
Monopolijos stengiasi viešpatauti ne 
tik šalies viduje, bet ir už jos ribų. Jos 

nori viešpatauti visame pasaulyje, kad galėtų gauti mo
li opoliškai didelius pelnus.

Kova dėl pasaulinio viešpatavimo vyksta įvairiais mė
li >dais. Iš jų svarbiausias yra kapitalo išvežimas už šalies 
ubų, siekiant investuoti kapitalą kitose šalyse pelnui
gauti.

Kapitalas gali būti išvežamas ir paskolų forma. Šiuo 
a įveju valstybė arba bankų grupė suteikia kreditą kitoms 
šalims tam tikromis sąlygomis ir tam tikram laikui. Ka
lu lalas išvežamas ir tada, kai statomos įmonės kitoje ša
lyje. Tokios kapitalo išvežimo formos pavyzdys — Ameri
kos monopolijų naftos gavybos įmonių statyba Venesue
loje ir Saudo Arabijoje. Ir vienu, ir kitu atveju kapitalą 
i:;vežanti šalis pasisavina pridedamąją vertę, pagamintą 
lon, kur įdėtas kapitalas.

Kapitalas buvo išvežamas ir anksčiau, kol dar nebuvo 
imperializmo. Tačiau tai nebuvo reguliarus, tipiškas reiš
kinys. Ikimonopoiistiniam kapitalizmui labiausiai papil
iu.si, tipiška ekonominės ekspansijos forma buvo prekių 
išvežimas. Perėjus į imperializmą, kapitalo išvežimas pa
sidaro nuolatiniu reiškiniu ir jo išvežama vis daugiau. 
Kapitalo išvežimas tampa vienu iš tolesnio monopolijų 
augimo ir stiprėjimo pagrindų, vienu iš svarbiausių im
perializmo bruožų.

Kodėl, perėjus kapitalizmui į monopolistinę jo stadiją, 
kapitalo išvežimas pasidaro reguliariu reiškiniu ir vis 
kibiau didėja? Gaudamos didelį pelną, monopolijos nepa- 
Inaštai didina ir spartina savo sankaupas. Kartu jos stab
di) laisvą kapitalo antplūdį į savo šakas, kad galėtų apri
boti konkurenciją ir išsaugoti aukštą pelno lygį. Dėl šios
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priežasties kapitalo dalis negali būti pakankamai pelnin
gai panaudota šalies viduje. ,.Pakankamai pelningai" ta 
prasme, kaip tai supranta kapitalistai, t. y. panaudoti 
taip, kad būtų gaunamas didesnis už vidutinį pelną. Ka
pitalo išvežimas atveria galimybes tokiam „pertekliniam" 
kapitalui panaudoti.

Ieškant, kur pelningiau kapitalą įdėti, pirmiausia jis 
nukreipiamas į ekonomiškai atsilikusias šalis. XIX am
žiaus paskutiniajame trečdalyje ir XX amžiaus pradžioje 
tai buvo Azijos, Afrikos, Lotynų Amerikos šalys. Jose 
buvo turtingi žaliavų šaltiniai ir pigi darbo jėga. Kapi
talo investicijos į naudingųjų iškasenų gavybą arba į plan
tacijas duodavo milžinišką pelną.

Imperialistinės stadijos metais kapitalo išvežimas di
dėjo sparčiais tempais. Pirmojo pasaulinio karo išvaka
rėse trijų pagrindinių kapitalo eksporterių (tuo metu tai 
buvo Anglija, Prancūzija ir Vokietija) kapitalo investici
jos užsienyje siekė 35 milijardus dolerių. Prieš antrąjį 
pasaulinį karą bendra kapitalų suma, kurią imperialisti
nės valstybės investavo užsienyje, sudarė jau 50 milijar
dų dolerių. Dabar vien Amerikos monopolijų kapitalo 
investicijos užsienyje viršija 70 milijardų dolerių.

Kapitalo išvežimas užtikrina monopolijoms pasakiškus 
pelnus. Pavyzdžiui, JAV naftos monopolijos „Standard oil" 
pelno norma iš investuoto užsienyje kapitalo yra 6 kartus 
didesnė kaip šalyje. Šio pelningumo pagrindas — nežmo
niškas darbininkų išnaudojimas ir turtų grobimas išnau
dojamose šalyse.

Didėjant kapitalo išvežimui, išsiskyrė nedidelė šalių 
grupė, kuri pavergė žymią žmonijos dalį ir gauna iš jos 
duoklę — pelną už investuotą kapitalą. Šalių palūkinin- 
kių grupei šiuo metu vadovauja JAV. Kasmet į jų kasas 
plaukte plaukia pelnas, gaunamas, išnaudojant šiuos tur
tus kuriančius darbo žmones. Dabar Amerikos investicijos 
užsienyje kasmet duoda daugiau kaip 5 milijardus dole
rių pelno. Tautoms, kurios kuria šiuos turtus, tenka men
ki trupinėliai.

Kadangi kapitalą išveža daugelis imperialistinių vals
tybių, besistengiančių gauti kuo didesnę naudą, todėl jos 
rungtyniauja, kovoja dėl įtakos sferos ir galiausiai dėl 
šios priežasties stiprėja prieštaravimai tarp imperialisti
nių valstybių.
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Šiuo metu pastebimi kai kurie nauji kapitalo išvežimo 
miškiniai. Stambiausiu kapitalo eksporteriu tampa vals- 
lybė. Ji investuoja lėšas į statybą tokių įmonių, kurios 
m  kalingos monopolijoms, kad joms susidarytų geresnės 

[lygos dideliems pelnams gauti toje šalyje, į kurią jos 
siunčia kapitalą. Tai liečia geležinkelių, uostų, elektrinių 
n kitų panašių objektų statybą.

Dažnai monopolijos nenori investuoti savo kapitalo 
I kurią nors šalį, bijodamos nacionalizavimo. Imperialis- 
linė valstybė, teikdama kapitalą tokioms monopolijų po
žiūriu „pavojingoms" šalims, stengiasi sudaryti monopoli
joms palankesnes sąlygas jų veiklai: ji reikalauja iš 
šalies, kuriai reikia kapitalo, garantuoti, kad nebus nacio
nalizacijos, pateikia įvairias politines sąlygas ir t. t.

Dėl šių ekonominių ir politinių priežasčių į ekonomiš
kai silpnas šalis, kurios neseniai iškovojo politinę nepri
klausomybę, pastaraisiais dešimtmečiais įvežamas dau
giausia valstybinis kapitalas. Tuo tarpu privatinis kapi- 
lalas, priklausantis monopolijoms, daugiausia nukreipiamas 
j išsivysčiusias kapitalistines šalis.

Kas gi traukia šiuo metu Amerikos kapitalą, pavyz
džiui, į Angliją arba Vakarų Vokietiją, o Anglijos kapi
talą — į Vakarų Europos šalis?

Pirma, didelį vaidmenį vaidina skirtingas darbo už
mokesčio lygis atskirose imperialistinėse šalyse. Pavyz
džiui, JAV darbininkų klasė iškovojo didesnį darbo ap
mokėjimą, negu darbininkai Anglijoje arba Vakarų 
Vokietijoje. Dėl to užsienio monopolijoms naudinga orga
nizuoti įmones tose šalyse, kuriose darbo užmokesčio 
lygis yra žemesnis.

Antra, kapitalo išvežimas iš vienos labai išsivysčiu
sios šalies į tokią pat išsivysčiusią šalį paaiškinamas moks
linės-techninės pažangos ypatybėmis, nes mokslinė-tech
ninė pažanga vystosi netolygiai. Atskiros šalys išsiveržia 
pirmyn, kitos neturi galimybių taip greitai vystyti mokslą 
ir techniką. Dėl to skirtingas darbo našumo ir gamybos 
kaštų lygis.

JAV pagal eilę pagrindinių šakų, nulemiančių dabarti
nį techninį vystymąsi (pagal elektroniką, chemiją), ap
lenkė savo konkurentus. Išnaudodamos šį savo pranašu
mą, Amerikos monopolijos stato įmones Anglijoje, Vakarų 
Vokietijoje, Prancūzijoje ir kitose aukštą industriali
zavimo lygį pasiekusiose šalyse. Šių įmonių produkcija
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Tarptautinių 
monopolijų 
susidarymas 

ir ekonominis 
pasaulio 

pasidalijimas

yra pigesnė už tokią pat vietinių įmonių produkciją. To
dėl Amerikos monopolijos, įsikūrusios Anglijoje, Vaka
rų Vokietijoje arba kitoje šalyje, gali iškovoti savo pro
dukcijai šių šalių vidaus rinką ir gauti didelius pelnus.

Taigi kapitalo išvežimas — neišvengiamas monopolijų 
padarinys, kuris savo ruožtu skatina jų augimą ir stip
rėjimą, yra jų kovos dėl pasaulinio viešpatavimo, dėl 
pelnų didinimo forma.

Plečiantis stambiausių monopolijų įta
kos sferai užsienio šalyse, joms išve
žant kapitalą, neišvengiamai susiduria 
jų interesai. Jei viena kitos negali iš
stumti iš pasaulinės rinkos, tai jos su
daro tarptautinį susitarimą. Atsiranda 

tarptautiniai monopolistiniai susivienijimai.
Antai XX amžiaus pradžioje pasaulinėje elektrotech

nikos gaminių rinkoje susidūrė dvi to meto stambiausios 
monopolijos-— Amerikos ir Vokietijos, kurių kiekviena 
savo šalyje jau buvo suvienijusi beveik visą elektrotech
nikos pramonę. Jos neišvengiamai turėjo išeiti už savo 
šalies ribų ir susidurti pasaulinėje rinkoje. Taip ir įvyko. 
Bet susidūrimas baigėsi tuo, kad 1907 metais buvo susi
tarta dėl pasaulinės rinkos pasidalijimo, nes abu varžovai 
buvo maždaug vienodos ekonominės galios. Monopolijos 
susitarė, kur, į kurias šalis kiekviena iš jų turės ekspor
tuoti savo prekes ir investuoti kapitalą.

Antrojo pasaulinio karo išvakarėse du chemijos pra
monės milžinai — Vokietijos chemijos trestas ,,IG Far- 
benindustri“ ir Amerikos chemijos monopolija „Diupon 
de Nemur"— susitarė dėl įtakos sferos pasidalijimo ir iš
radimų pasikeitimo. Šis susitarimas slaptai veikė ir karo 
metu: Amerikos monopolijos padėjo vokiškajam fašiz
mui kariauti prieš savo šalį ir jos sąjungininkus. Štai 
jau iš tikrųjų pinigai nekvepia!

Tarptautiniai susitarimai buvo sudarinėjami ir po ant
rojo pasaulinio karo. Iš jų kaip pavyzdį galima paminėti 
Europos anglies ir plieno susivienijimą (EAPS), susikūrusį 
po karo. Jame dalyvauja šešių Europos šalių metalurgi
jos ir anglies monopolijos, kurias remia savos vyriau
sybės— Prancūzijos, Italijos, Vakarų Vokietijos, Belgijos, 
Olandijos, Liuksemburgo vyriausybės. Susivienijimas bu
vo sudarytas, kad Europos monopolijos galėtų atsispirti 
prieš besibraunantį į Vakarų Europos rinką Amerikos
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I .įpitalą. Jeigu Amerikos konkurencijos atžvilgiu visų 
Ii APS dalyvių interesai daugiau ar mažiau sutampa, tai 
|<> viduje jie vienas antram daugeliu požiūrių prieštarau- 
|,i. Dėl to tarptautiniame monopolistiniame susivienijime 
vyksta konkurencinė kova. Ekonominė persvara priklau
so Vakarų Vokietijos metalurgijos ir anglies pramonei.

Tarptautinių susivienijimų susikūrimas reiškia dar 
aukštesnę kapitalo ir gamybos koncentracijos pakopą. 
Га i — viršmonopolijos. Jos yra aštriausios konkurencinės 
Lovos rezultatas. Jų susikūrimas nesusilpnina šios kovos, 
o reiškia tiktai laikiną atokvėpį. Sudarydami susitarimą, 
varžovai juo pasinaudoja, kad galėtų sukaupti jėgų naujai 
kovai. Kai vienas iš tarptautinio susitarimo dalyvių pasi
rodo stipresnis už savo partnerius, jis pradeda kovoti, 
kad būtų peržiūrėtos susitarimo sąlygos, ir vėl viskas pra
sideda iš naujo. Tarptautinių monopolistinių organizaci- 
jų susikūrimas yra kapitalistinio pasaulio ekonominio 
pasidalijimo tarp stipriausių monopolijų forma.

Tarptautinės monopolijos pasidalija pa- 
Teritorinis šaulį ekonominiu požiūriu. Tai ekono- 
pasaiiho minis pasidalijimas. Tačiau kartu su šiuo 

imperialistinių pasidalijimu ir šio pasidalijimo pagrin- 
vaistybių du XIX amžiaus paskutiniajame trečda

lyje baigėsi pasaulio teritorijos pasida
lijimas. Ekonominis pasidalijimas būdavo tvirtesnis, pati
kimesnis, jei atitinkamų imperialistinių valstybių diploma- 
lija ir karinės jėgos ateidavo į pagalbą savo šalių mo
nopolijoms ir užtikrindavo jų kapitalo investicijų saugumą 
bei realizavimo rinkų, žaliavų šaltinių neliečiamumą.

XX amžiaus pradžioje imperialistinės valstybės baigė 
teritorinį pasaulio pasidalijimą. Vadinamosios „didžiosios 
valstybės" pasidalijo Afrikos teritoriją. Jos politiškai pa
jungė daugumą Azijos šalių. Atsirado ištisos kolonijinės 
imperijos: Britų, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos.

Vokietija vėliau, negu kitos šalys, pradėjo imperia
listinę kovą dėl teritorijų užgrobimo. XIX amžiaus pa
baigoje ji spėjo užgrobti tik nedideles teritorijas Afrikoje 
ir laikė save nuskriausta. Todėl ji aktyviai rengėsi per
dalyti jau pasidalytą pasaulį.

Kai dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, tai jos XIX am
žiuje, kolonizuodamos plačią Siaurės Amerikos vakari
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nės dalies teritoriją ir iš ten išstumdamos vietinius gy
ventojus — indėnus,— kartu vykdė daugybę grobikiškų 
karų. Antai JAV užgrobė dalį Meksikos teritorijos, Ku
bą, Portoriką, Filipinų salas. Kaip tik Jungtinės Valsti
jos pradėjo imperialistinius karus dėl pasidalyto pa
saulio perdalijimo, kai per Amerikos—Ispanijos karą 
(1898 metais) pagrobė iš Ispanijos Filipinus. Be to, JAV 
investavo kapitalus ir į svetimas kolonijas, gaudamos 
milžiniškus pelnus.

Svetimų šalių teritorijos užgrobimas ir joje gyvenan
čių tautų išnaudojimas — būdingas monopolistinio kapi
talizmo bruožas. Teritorinis pasaulio pasidalijimas yra 
vienas iš kapitalizmo perėjimo į monopolistinę stadiją 
bruožų.

Monopolijos be paliovos kovoja dėl savo viešpatavi
mo stiprinimo, dėl įsiviešpatavimo visame pasaulyje — 
tokia monopolijų prigimtis. Kadangi jėgų santykis tarp 
jų nuolat keičiasi, tai jos skatina savo valstybes ko
voti dėl anksčiau pasidalytos teritorijos perdalijimo. Im
perializmo istorija turtinga agresyvių karų dėl pasaulio 
perdalijimo, kurie buvo vykdomi monopolijų interesais. 
Perdalyti kolonijas stengėsi vokiškasis imperializmas pir
majame pasauliniame kare (1914— 1918 metais). Agresy
vus grobikiškas karas buvo itališkojo fašizmo karas prieš 
Etiopiją 1935 metais. Vokiškasis fašizmas, pradėdamas 
antrąjį pasaulinį karą, kaip vieno iš tikslų siekė perda
lyti pasaulį, užgrobti svetimas teritorijas.

Kapitalo išvežimas, ekonominis ir teri- 
Kolomjmes torinis pasaulio pasidalijimas sudarė sa-
susidarymas lygas kolonijinei imperializmo sistemai

atsirasti. Kolonijinė sistema — tokia sis
tema, kai imperialistinės valstybės ekonomiškai išnaudo
ja atsilikusias ir silpnas šalis, stiprindamos politinę ir 
nacionalinę priespaudą.

Politinio pavergimo formos gali būti įvairios. Kartais 
imperialistinė šalis net išsaugo pavergtoje šalyje taria
mą savivaldą. Tačiau ekonominis išnaudojimas lieka, ir 
jis remiasi tuo pačiu pagrindu. Šis pagrindas — kapitalo 
išvežimas. Metropolijos (taip vadinamos kolonijose vieš
pataujančios valstybės) sukūrė silpnose ir ekonomiškai 
atsilikusiose šalyse savo įmones. Darbo apmokėjimas jose 
elgetiškas: 10— 15 kartų mažesnis, negu metropolijų dar
bininko. Taigi išnaudojimas nepaprastai baisus: koloni-
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мtoriai pelno forma pasisavina ne tik pridedamąjį darbi
ninko darbą, bet ir dalį būtinojo darbo.

Monopolijos nukreipia savo kapitalus tik į tas šakas, 
Kurias vystyti jos yra suinteresuotos: į medvilnės arba 
Kavos, kaučiuko arba kakavos, arbatos arba džiuto ga
mybą, naftos arba alavo, aukso arba deimantų, vario 
rudos arba salietros gavybą. Tokios politikos rezultatas 
buvo tas, kad kolonijos vystėsi vienpusiškai, jos buvo 
paverčiamos agrariniu-žaliaviniu metropolijų ekonomikos 
priedėliu ir prikaustomos prie imperialistinių valstybių 
įvirčiau, negu grandinėmis. Pavyzdžiui, Indija buvo pa
versta Anglijos ekonomikos priedėliu ir tiekė jos pra
monei medvilnę, manganą, džiutą. Alžyras buvo Prancū
zijos ekonomikos priedėlis ir gamino monopolijai vyną, 
vaisius, tiekė geležies rūdą. Tokių pavyzdžių galima pa
lenkti daugybę.

Gamindama realizavimui pasaulinėje rinkoje vieną ar 
dvi prekes, kolonija patekdavo į visišką priklausomybę 
nuo šios prekės paklausos ir jos kainų lygio. Nuo gali
mybės ją realizuoti priklausė gyventojų aprūpinimas 
maisto produktais ir kitomis būtinomis prekėmis, kurias 
reikėdavo įsivežti iš metropolijos ir apmokėti iš savo 
eksporto pajamų.

Todėl buvo galima ne tik tiesiogiai išnaudoti gyven
tojus gamybos procese, bet ir per nenaudingą kolonijai 
užsienio prekybą. Imperialistinių valstybių užsienio pre
kyba su kolonijomis — labai svarbus metropolijų mono
polinio pelno šaltinis.

Kolonizatoriai paprastai superka produkciją labai ma
žomis kainomis. Paskui pasaulinėje rinkoje jie parduoda 
ją žymiai didesnėmis kainomis. Dėl to kolonizatoriai gau
na pasakiškus pelnus. Antai Anglijos monopolijos supirk
davo savo Aukso Kranto kolonijoje (dabartinėje Ganoje) 
visą kakavos derlių, kuris sudarė beveik pusę pasauli
nio šios kultūros derliaus. Paskui pasaulinėje rinkoje 
Anglija parduodavo šią kakavą kitoms šalims žymiai di
desnėmis kainomis, milžinišką skirtumą įsidėdama į savo 
kišenę. Aukso Krantas iš tikrųjų buvo auksinis Anglijos 
monopolijoms.

Tačiau monopolijos pelnosi ne tik eksportu iš kolo
nijų. Importas taip pat yra kolonizatorių pelno šaltinis. 
Prekės, kurias kolonijos įsigydavo metropolijose, būdavo 
joms parduodamos nepaprastai didelėmis kainomis, o
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pastarosios metai iš metų didėdavo. Taigi metropolijos 
dvigubai pasipelnydavo iš prekybos su kolonijomis. Jos 
supirkdavo kolonijose prekes mažomis kainomis, o par
davinėdavo jose savo gaminius monopoliškai didelėmis 
kainomis. Tokia prekyba sudarydavo sąlygas išpumpuoti iš 
kolonijų milžinišką papildomą pelną.

Negailestingas išnaudojimas pasmerkė kolonijas eko
nominiam atsilikimui. Iš jų būdavo išsiurbiamos didžiu
lės lėšos, kurias būtų buvę galima skirti jų ekonomikai 
vystyti. Kolonializmo sąlygomis nebuvo išeities iš ekono
minio atsilikimo, nes kaip tik kolonializmas stabdė pa
vergtų šalių gyvybiškai svarbių šakų vystymąsi, trukdė 
jose sukurti nepriklausomą ekonomiką. Dirbtinai impe
rialistų diegiamas vienpusiškas kolonijų vystymas buvo 
ekonominės jų priklausomybės nuo metropolijų pagrindas.

Tačiau kolonializmas nereiškia vien ekonominio iš
naudojimo ir grobimo. Jis apima taip pat politinio, nacio
nalinio ir rasinio engimo sistemą, kuri trukdo vystyti na
cionalinę kultūrą, pasmerkia pavergtas tautas neraštingu
mui ir išmirimui.

Kolonizatoriai neleido vietiniams gyventojams valdyti 
savo šalies. Nebuvo pakankamai mokyklų vaikams, o 
esamose mokyklose buvo dėstoma kolonizatorių kalba. 
Ligoninės ir gydytojai buvo neprieinami vietiniams gy
ventojams. Kolonijose siautėjo epideminės ligos. Labai 
didelis buvo gyventojų, ypač vaikų, mirtingumas.

Kaip rašo buržuazinė spauda, beveik pusė Žemės 
gyventojų nuolat badauja. Tai žmonės, kurie gyve
na nuo imperializmo priklausančiose silpnai išsivysčiu
siose šalyse ir kolonijose.

_ . . . .  Kolonijinė sistema, nepaisant jos kūrėjų
nacionalinio valios, sukėlė tokias jėgas, kurios ją su- 
išsivadavimo žlugdė. Kaip žinoma, be darbininkų ko- 

judėjimo lonijose nebuvo galima steigti plantaci- 
jegos jų  įr į u rį.į kalnakasybos įmonių, statyti

elektrinių ir tiesti geležinkelių, reikalingų monopolijoms 
priklausančių įmonių aptarnavimui. Kolonizatoriai įsivež- 
davo kvalifikuotų darbininkų, meistrų ir inžinierių iš met
ropolijų, nes nenorėjo mokyti vietinių darbininkų kvalifi
kuotų profesijų. Tačiau vežti iš ten eilinius darbininkus, 
reikalingus sunkiam fiziniam darbui, buvo nenaudinga. To
dėl, daugėjant monopolijoms priklausančių plantacijų ir 
įmonių, neišvengiamai augo darbininkų klasė kolonijose.
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Pramonės atsiradimas kolonijose turėjo ir kitų pasėk
iu i i i . Kolonijose susidarė sąlygos atsirasti vietinei — nacio
nalinei—'buržuazijai. Užsienio kapitalui priklausiusiose 
.lambiose įmonėse dirbę žmonės turėjo būti aptarnaujami. 
Ibdėl atsirado smulkių amatininkų, prekybininkų, skal
byklų, restoranų ir t. t. savininkų. Iš jų tarpo neišvengia
mai išsiskyrė laimingiausieji, kurie sugebėjo išplėsti savo 
įmones ir praturtėti. Taigi kolonijose pamažu formavosi 
nacionalinė buržuazija. Ji stengėsi plėsti savo veiklą. Jai 
trukdė viešpataujantieji kolonizatoriai, kurie visomis — 
rkonominėmis ir politinėmis — priemonėmis stabdė nacio
nalinės kolonijų ekonomikos augimą. Tokia politika ža
dino ir stiprino kolonijų tautų neapykantą pavergėjams.

Kolonializmas pasirodė esąs ir vietinės valstietijos 
priešas. Daugelyje šalių kolonizatoriai atėmė iš valstiečių 
žemę ir perdavė ją savo monopolijoms. Tačiau jie nelietė 
vietinių dvarininkų valdų, kad nesukurstytų jų prieš save. 
Ir tikrai, beveik visose kolonijose, kur buvo dvarininkų, 
lie pasidarė kolonizatorių rėmėjais ir sąjungininkais. Ta
niau kaip tik tai ir sukėlė neapykantą valstiečių, kurie 
kentė dėl žemės stokos. Valstiečiams kolonizatoriai ir 
,,savi" dvarininkai buvo tokie pat priešai. Jie suprato, kad 
atsikratyti dvarininkais galima, tik išvijus svetimtaučius 
pavergėjus.

Taigi pavergtose šalyse pats kolonializmas sukelia 
prieštaravimus ir sukuria jėgas, kurios gali juos išspręsti. 
Šie prieštaravimai išsprendžiami, vykstant nacionalinio 
i šsivadavimo j udėj imui.

4. Istorinė imperializmo vieta

Išnagrinėję, kokie skiriamieji imperia-
impenahzmas — i į zm o  bruožai, įsitikinome, kad imperia-

kapitaUzmo* stadija Hzmas yra y p atin g a  kapitalizmo stad ija .
Jo svarbiausia esmė yra ta, kad kapita

lizmas virto monopolistiniu kapitalizmu, kad monopolijos 
virto svarbiausia ir viešpataujančia jėga ekonomikoje 
bei politikoje.

Tačiau imperializmas ■— ne tiktai ypatinga, bet ir pas
kutinė kapitalizmo stadija, socialistinės revoliucijos iš
vakarės. Jis užbaigia kapitalizmą ir paruošia sąlygas per
eiti į socializmą. Čia jo istorinė vieta.

Imperializmas yra paskutinė kapitalizmo stadija ir so
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cialistinės revoliucijos išvakarės. Monopolijų viešpatavi
mas sukelia kapitalizmo puvimą ir jo parazitizmą. Dėl 
to tiek pagilėja ir paaštrėja visi prieštaravimai, kad, no
rint juos išspręsti, reikia pereiti į naują visuomeninę san
tvarką — socializmą.

Kuo pasireiškia kapitalizmo puvimas ir
imperializmas— parazitizmas imperialistinėje jo stadijo- pūvantis x 1 j j j

kapitalizmas j e? Kaip šis procesas susijęs su mono
polijų viešpatavimu?

Bet kuri monopolija savo prigimtimi stengiasi išsau
goti ir įtvirtinti iškovotą privilegijuotą padėtį ir priešin
tis bet kuriems pasikeitimams, kurie gali pakirsti jos vieš
patavimą.

Monopolija dažnai suinteresuota stabdyti naujos tech
nikos diegimą, mokslo vystymą arba apriboti jo naudo
jimą. Tokio vienpusiško mokslo laimėjimų taikymo pa
vyzdys yra atominės energijos naudojimas: ji imperialis
tinėse šalyse daugiausia apribojama kariniais reikalais.

Monopolijos stabdo techninę pažangą (jeigu tai tam 
tikromis aplinkybėmis joms yra naudinga) ir tokiu bū
du — superka išradimų ir techninių patobulinimų paten
tus. V. Leninas savo kūrinyje „Imperializmas, kaip aukš
čiausioji kapitalizmo stadija" pateikia pavyzdį iš vokiš
kojo butelių fabrikantų kartelio, kuris nupirko patentą 
išrastai mašinai, tiesiog padariusiai revoliuciją butelių 
gamyboje, ir nukišo patentą į stalčių, siekdamas sulaikyti 
jos naudojimą.

Taip daroma ir šiuo metu. Įžymus mokslininkas Vine- 
ris pasakoja, kad Amerikos „Belo telefonų laboratorija" 
nupirko patentą jo sukonstruotam prietaisui. Jis tik vė
liau sužinojo, kad pastaroji tai padarė ne dėl to, kad 
organizuotų šio prietaiso gamybą, o kad negalėtų kitos 
įmonės jo panaudoti.

Tendencija stabdyti mokslo ir technikos vystymąsi 
monopolistinio kapitalizmo sąlygomis visai nereiškia, 
kad techninė pažanga sustoja. Ne, ir imperializmo sąly
gomis mokslas ir technika nestovi vietoje, nes sustabdyti 
mokslo vystymosi neįmanoma. Tačiau mokslinė-techninė 
pažanga vyksta labai prieštaringai, dažnai išsigimusia 
forma, ji pajungta savanaudiškiems monopolijų intere
sams. Be to, ir pačios monopolijos dažniausiai suintere
suotos technine pažanga tik tiek, kiek ji gali suteikti pir
menybę konkurencinėje kovoje, sėkmingai sutvarkyti ko
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kios nors naujos produkcijos gamybą, sumažinti gamybos 
kaštus ir gauti didelį pelną. Todėl V. Leninas sakė, kad 
monopolijų viešpatavimas gimdo sustingimo tendenciją. 
O tai reiškia, kad ji ne visada pasireiškia, o jeigu ir 
pasireiškia, tai gali sulėtinti, bet negali sustabdyti ga
mybinių jėgų vystymosi kapitalistinėje visuomenėje.

Kapitalizmo puvimas pasireiškia taip pat ir tuo, kad 
vis labiau didėja militarizavimas, t. y. stiprėja pasiruoši
mo karui ir atviro karų vykdymo politika, auga ginklų 
gamyba. Be šių veiksmų dabartinis kapitalizmas nepajėg
ių užtikrinti palyginti sparčių gamybos tempų ir gyven- 
lojų aprūpinimo darbu. Ekonomikos augimas, kuris vyksta 
lokiu pagrindu, nėra tvirtas, nes šis pagrindas — supuvęs.

Kapitalizmo puvimas monopolistinėje jo stadijoje pa
sireiškia ir tuo, kad jis tampa vis labiau parazitinis. Ka
dangi piniginis kapitalas susikoncentravo nedaugelyje ka
pitalistinių šalių, tai jos, išveždamos kapitalą, iščiulpia gy
vybinius syvus iš kitų šalių. Imperialistinėse valstybėse 
dar labiau didėja rentininkų sluoksnis — žmonių, kurie 
visiškai atitrūkę nuo gamybos ir gyvena iš pajamų, gau
namų iš užsienio kapitalo investicijų.

Viešpataujant finansiniam kapitalui ir didėjant kapi- 
lalo išvežimui, akivaizdžiai prasiskverbia ir vis labiau 
stiprėja tendencija, kuri, esant ankstesniajam kapitaliz
mui, buvo tiktai pastebima: kapitalistas, kuris anksčiau, 
kai įmonės buvo smulkesnės, kai nebuvo (arba beveik 
nebuvo) akcinių kompanijų, vykdė kai kurias vadovavi
mo įmonei ir gamybai funkcijas, dabar tapo figūra, be 
kurios gamybos procesas gali apsieiti. Jis gauna pajamų, 
ne tik nedalyvaudamas gamybos organizavimo procese, 
bet dažnai net gerai nežinodamas, kur yra įmonė, kurios 
akcijos duoda jam dividendą, ir ką ji gamina. Įmonių 
valdymas vis labiau pereina į samdomojo techninio 
personalo rankas. Kapitalistų klasė yra parazitinė 
votis visuomenės organizme. Ji dabar visiškai nereika
linga gamybos procese.

Mes įsitikinome, kad monopolijų vieš
patavimas sukelia buržuazinės visuome
nės puvimą ir parazitizmą. O dėl to dar 
labiau pagilėja ir paaštrėja visi priešta
ravimai. Pirmiausia paaštrėja prieštara

vimas tarp gamybinių jėgų ir gamybinių santykių. Kapita
lizmo puvimas ir parazitizmas rodo, kad kapitalizmas apri-

Imperializmas - 
socialistinės 
revoliucijos 

išvakarės
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boja gamybinių jėgų vystymosi galimybes, kad gamybinės 
jėgos peraugo kapitalistinių gamybinių santykių rėmus. 
Todėl paaštrėja prieštaravimai tarp kapitalistinės visuo
menės klasių, pirmiausia tarp buržuazijos ir proletariato, 
nes monopolijos pradeda dar labiau pulti darbo žmonių 
demokratines teises, jų gyvenimo lygį.

Labai paaštrėja prieštaravimas tarp monopolistinės 
buržuazijos ir visų kitų visuomenės sluoksnių, nes mono
polijos plėšia ne vien valstietiją ir amatininkus, bet ir ne- 
monopolistinę buržuaziją, pasisavindamos jai priklausan
čios pridedamosios vertės dalį. Monopolijos prieš save pa
stato visus kitus gyventojus, visus gyventojų sluoksnius. 
Visą tai nepaprastai paaštrina pagrindinį kapitalizmo 
prieštaravimą.

Stiprėja ir tarptautiniai prieštaravimai — prieštaravi
mai tarp metropolijų ir kolonijų, tarp imperialistinių ša
lių. Susikūrus pasaulinei socializmo sistemai, aštrėja prieš
taravimai tarp dviejų pasaulinių visuomeninių sistemų.;

Aštrėjant ir gilėjant visiems prieštaravimams, vis 
platesni liaudies masių sluoksniai įsitraukia į akty
vią politinę kovą, įsijungia į revoliucinę kovą prieš im
perializmą. Dėl to imperializmas ne tik paruošia mate
rialines socializmo prielaidas, bet ir visiškai priartina 
proletariatą ir visą visuomenę prie revoliucijos. Todėl 
imperializmas yra mirštantis kapitalizmas, socialistinės 
revoliucijos išvakarės.

Jeigu imperializmas yra revoliucijos iš
vakarės, tai ar visur, visose imperialis
tinėse valstybėse socialistinė revoliucija 
turi įvykti vienu metu? Atsakymą į šį 
klausimą duoda V. Lenino suformuluo

tas kapitalistinių šalių ekonominio ir politinio vystymosi 
netolyginumo dėsnis imperializmo epochoje.

Monopolistinio kapitalizmo stadijoje ekonominis vys
tymasis vyksta ne tik netolygiai (netolyginumas buvo bū
dingas kapitalizmui ir anksčiau), bet ir šuoliškai. Mono
polijos nepaprastai sustiprina netolygų kapitalizmo vys
tymąsi.

Labai skirtingai vystosi gamybos šakos. Į priekį išsi
veržia tai vienos, tai kitos šakos. Beveik visose šalyse yra 
senųjų ir naujųjų šakų. Naujosios — tai šakos, atsiradu
sios, vystantis techninei ir mokslinei pažangai. Pastarai-
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siais metais tipiški naujų šakų pavyzdžiai yra chemija ir 
elektronika. Senos ir naujos šakos smarkiai skiriasi tarp 
savęs techniniu lygiu.

Naujosios šakos visur vystosi žymiai sparčiau, negu 
senosios. Todėl šalys, kuriose naujosios šakos vaidina di
delį vaidmenį, aplenkia pasaulinėje rinkoje tas šalis, ku
rių ekonomika nėra pertvarkyta. XIX amžiaus pabaigoje 
tokio išsiveržimo į priekį pavyzdys yra JAV ekonomikos 
vystymasis. Remdamosi sparčiu tais laikais naujų šakų — 
elektrotechnikos, automobilių gamybos ir kt.— augimu, 
jos žaibiškai aplenkė Angliją ir išstūmė ją iš pirmosios 
vietos pasaulinėje ekonomikoje. XX amžiuje du kartus 
į priekį buvo išsiveržusi Vokietija, kuri aplenkė pagrin
dinį savo konkurentą — Angliją — ir išstūmė ją kapita
listiniame pasauliniame ūkyje. Tai pavyko Vokietijai 
dėl to, kad ji greičiau už Angliją išvystė tokias šakas, 
kaip chemija, lėktuvų gamyba ir kt.

Dėl netolyginio vystymosi keičiasi imperialistinių 
šalių jėgų santykis. Šis santykis keitėsi ir keičiasi smar
kiai, šuoliškai, o ne palaipsniui, pamažu.

Ekonomikos vystymosi netolyginumas glaudžiai susi
jęs su politinio vystymosi netolyginumu. Monopolijų 
viešpatavimas, jų suaugimas su valstybe sukelia reakciją 
politiniame gyvenime. Tačiau įvairiose valstybėse tenden
cija į reakciją vystosi ir pasireiškia skirtingai, nes nevie
nodai susidaro klasinių jėgų santykis ir aplinkybės darbi
ninkų klasės kovai. Skirtingai susiklosto ir proletariato 
santykiai su kitomis darbo žmonių klasėmis, konkrečiai su 
valstietija. Todėl socialistinės revoliucijos politinės prie
laidos bręsta netolygiai, ne vienu metu visose šalyse. Va
dinasi, ir revoliucija negali prasidėti vienu metu visose ša
lyse. „Ekonominio ir politinio vystymosi netolyginumas,— 
rašė V. Leninas 1915 metais,— yra besąlyginis kapitalizmo 
dėsnis. Taigi iš to išeina, kad įmanoma socializmo pergalė 
iš pradžių nedaugelyje ar net vienoje, atskirai paimtoje, 
kapitalistinėje šalyje".

Kapitalistinė sistema pralaužiama silpniausioje jos 
grandyje. 1917 metais tokia grandis buvo carinė Rusija, 
kuri buvo visų imperializmo prieštaravimų — ekonominių, 
politinių, nacionalinių — mazgas. Kartu joje buvo tokia 
visuomenės jėga, kuri galėjo suduoti triuškinantį smūgį 
imperializmui. Ši jėga buvo darbininkų klasė, kuri turėjo
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savo kovingą, revoliucinę partiją ir buvo suvienijusi apie 
save darbo valstietiją.

Taigi Spalio revoliucija praktiškai įrodė, kad socia
lizmas gali iš pradžių nugalėti vienoje, atskirai paimtoje 
šalyje. Ji patvirtino, jog V. Lenino išvystyta socialistinės 
revoliucijos naujomis istorinėmis sąlygomis teorija yra 
teisinga. Svarbus sudėtinis šios teorijos elementas yra 
kapitalistinių šalių ekonominio ir politinio vystymosi ne- 
tolyginumo dėsnis imperializmo epochoje.

KLAUSIMAI PAŠNEKESIUI

1. Kokie pagrindiniai imperializmo bruožai?
2. Kodėl atsirado monopolijos ir kokiomis formomis 

jos egzistuoja?
3. Kokiomis formomis imperialistai kovoja dėl pasau

linio viešpatavimo?
4. Kas yra kolonijinė imperializmo sistema?
5. Kuo pasireiškia kapitalizmo puvimas ir parazitizmas 

imperialistinėje jo stadijoje?
6. Kodėl imperializmas yra socialistinės revoliucijos 

išvakarės?



VII S K Y R I U S

BENDROJI KAPITALIZMO KRIZĖ

I. Bendrosios kapitalizmo krizės esmė ir pagrindiniai 
jos etapai

Pagrindiniai Revoliucinis kapitalizmo pakeitimas so-
bendrosios cializmu apima ištisą istorinį laikotarpį,

krizės Jam budingas imperializmo priestaravi-
bruožai mų paaštrėjimas ir imperializmo žlugi

mas, spaudžiant socialistinėms ir nacio
nalinio išsivadavimo revoliucijoms. Laikotarpis, kurio me- 
I n vyksta revoliucinis kapitalistinės santvarkos likvidavi- 
ino ir socializmo įsitvirtimmo^rocesas, v adln am a s"b e n cT~' 
i.riTTčapitalizmo krize. ~V.~ Leninas sakė, kad bendroji ka- 
l )Ttaiizmo"~krizė y r а~Д< a p i ta 1 i zm o žlugimo visu mastu ir 
socialistinės visuomenės gimimo" laikotarpis.

„Dabartinė epocha,— sakoma TSKP Programoje,— ku- 
i ios pagrindinis turinys yra perėjimas iš kapitalizmo į 
socializmą, yra dviejų priešingų visuomeninių sistemų ko
vos epocha, socialistinio ir nacionalinio išsivadavimo re
voliucijų epocha, imperializmo žlugimo, kolonijinės siste
mos likvidavimo, vis naujų tautų perėjimo į socializmo 
kelią epocha, socializmo ir komunizmo pergalės pasauli
niu mastu epocha".

Bendroji kapitalizmo krizė yra pasaulinis istorinis jo 
smukimo ir žlugimo laikotarpis. Ji apima visas buržuazi
nės santvarkos puses: jos ekonomiką, politiką, ideologiją, 
kultūrą, santykius kiekvienos kapitalistinės šalies viduje 
ir tarp kapitalistinių šalių. Galutinis šios krizės rezultatas 
bus pasaulinio kapitalizmo žlugimas ir socializmo bei ko
munizmo pergalė visame pasaulyje.

Svarbiausias bendrosios kapitalizmo krizės pasireiški
mas ir pirmasis jos bruožas — pasaulio susiskaldymas į dvi 
priešingas socialines-ekonomines sistemas. Nuo pasaulinės
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kapitalizmo sistemos viena po kitos atkrinta šalys, ku
riose laimi socialistinė revoliucija. V. Leninas nurodė, 
kad Rusijoje įvykusi proletarinė revoliucija buvo tiktai 
pasaulinės socialistinės revoliucijos pradžia. Po jos, kaip 
ir numatė V. Leninas, sekė kiti galingi smūgiai į kapita
listinės sistemos centrus ir gilius jos užnugarius. Kapita
lizmas žlugo eilėje Europos, Azijos ir Lotynų Amerikos 
šalių.

Antrasis bendrosios kapitalizmo krizės bruožas ■— 
kolonijinės imperializmo sistemos krizė, o paskui ir jos 
žlugimas. Kolonijinės sistemos krizė kilo tuoj pat po 
Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos, kuri, išlaisvinu
si carizmo pavergtas nacijas, parodė įkvepiantį kolonijų 
tautoms pavyzdį ir sukėlė nacionalinio išsivadavimo kovą. 
Po antrojo pasaulinio karo, susilpnėjus imperializmui, susi
kūrus pasaulinei socialistinei sistemai, pakilus galingam 
darbininkų judėjimui, vykstant nacionalinio išsivadavimo 
revoliucijoms, subyrėjo kolonijinė tautų engimo sistema.

Trečiasis svarbus bendrosios kapitalizmo krizės bruo
žas yra didėjantis kapitalizmo nepastovumas ir puvimas, 
jo vidinių ir išorinių prieštaravimų aštrėjimas. Šis procesas 
susijęs tiek su dabartinio kapitalizmo gamybinių jėgų pasi
keitimu (o tai priklauso nuo išsivysčiusios mokslinės-tech
ninės revoliucijos), tiek su tuo, kad šiuo pagrindu mono
polistinis kapitalizmas peraugo į valstybinį-monopolistinį 
kapitalizmą.

Monopolijoms vis daugiau išnaudojant darbo žmonės, 
gilėja pagrindinis klasinis kapitalistinės visuomenės prieš
taravimas — prieštaravimas tarp darbo ir kapitalo, stip
rėja socialiniai mūšiai kapitalistinėse šalyse.

Besi vystydama bendroji kapitalizmo 
krizė praeina kelis etapus, kurių kiek
vienas turi savo ypatybių.

Pirmasis etapas prasidėjo pirmojo pa
saulinio karo laikotarpiu (1914— 1918 

metais), kai Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos dėka 
nuo imperialistinės sistemos atskilo Rusija. Gilėjant pa
saulinio kapitalizmo krizei, pirmajame etape didelį vaid
menį suvaidino ekonominė perprodukcijos krizė 1929— 
1933 metais. Nors socializmas šiame etape dar nevirto pa
sauline ūkio sistema, bet kapitalizmas jau neteko savo 
nedalomo viešpatavimo pasaulyje. Kapitalizmas negalėjo
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мд trukdyti Tarybų Sąjungai virsti galinga industrine 
valstybe, visų pažangiųjų jėgų traukos centru, kovojan- 
ciu prieš imperialistinį išnaudojimą ir pavergimą. Didžia- 
|,im Spaliui pažadinus kolonijinius Rytus, išsivystė kolo
nijinės imperializmo sistemos krizė.

Antrasis bendrosios kapitalizmo krizės etapas išsivys
tė antrojo pasaulinio karo metais ir pokariniu laikotar
piu. Šiame etape socialistinių ir nacionalinio išsivadavimo 
revoliucijų dėka nuo kapitalizmo atkrito eilė naujų Euro
pos ir Azijos šalių. Susikūrė pasaulinė socialistinė siste
ma. Didžiuliams pasaulinės socialistinės sistemos laimėji
mams darant įtaką ir pakilus galingam nacionalinio išsiva
davimo judėjimui, prasidėjo kolonijinės imperializmo 
sistemos irimas. Pasaulinėje kapitalistinėje ekonomikoje 
monopolijų valdžia dar labiau sustiprėjo. Kartu paspartėjo 
kapitalizmo puvimas, paaštrėjo jo prieštaravimai, plačiai 
ėmė vystytis valstybinis-monopolistinis kapitalizmas.

Šeštojo dešimtmečio viduryje giliai pasikeitus dviejų 
pasaulinių sistemų santykiui socializmo naudai, bendroji 
kapitalizmo krizė įžengė į trečiąjį etapą. Kokios šio etapo 
ypatybės?

Pirmasis ir antrasis etapai išsivystė pasaulinių karų 
aplinkybėmis, į kurių verpetą imperializmas įstūmė žmo
niją. Trečiasis etapas, kuris yra dėsningas viso ankstesnio 
vystymosi rezultatas, prasidėjo ne ryšium su pasauliniu 
karu, o esant pasauliniam dviejų priešingų visuomeninių 
sistemų taikiam sambūviui, kuris reiškia specifinę kovos 
formą politinėje, ekonominėje ir ideologinėje srityse.

Esminis dabartinio pasaulinio kapitalizmo krizės eta
po bruožas yra taip pat ir tas, kad, smarkiai išsivysčius 
kolonijų ir priklausomųjų šalių nacionalinio išsivadavimo 
kovai, dešimtys šalių gavo valstybinį savarankiškumą, iš
trūko iš imperializmo politinio viešpatavimo jungo. Kai 
kuriose iš jų vykdomi gilūs socialiniai-ekonominiai per
tvarkymai, atveriantys joms nekapitalistinio vystymosi 
kelią.

Pagilėjus pasaulinio kapitalizmo krizei, iš pagrindų pa
sikeitė pasaulio vaizdas. Jeigu 1919 metais Tarybų Ru
sija buvo vienintelė socialistinė valstybė ir jai priklausė 
16% Žemės rutulio ploto bei 7,8% pasaulio gyventojų, 
tai 1967 metais socializmo šalys, kurių yra 14, užėmė 26% 
Žemės teritorijos, kurioje gyveno 35% viso pasaulio gy-
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ventojų. Socializmo šalių pramonės produkcijos lygina
masis svoris nuo 3% 1917 metais padidėjo maždaug iki 
38% 1967 metais.

Socialistinės revoliucijos pergalė Rusijoje, socializmo 
išėjimas už vienos šalies ribų ir pasaulinės socializmo sis
temos susikūrimas reiškė, kad pasaulyje atsirado ir ėmė 
vystytis nauji antagonistiniai prieštaravimai — prieštara
vimai tarp dviejų priešingų visuomeninių sistemų: au
gančio socializmo ir mirštančio kapitalizmo. Tai pagrin
dinis dabartinės epochos prieštaravimas.

2. Valstybinis-monopolistinis kapitalizmas

Valstybinio- Valstybinis-monopolistinis kapitalizmas
monopolistinio sujungia monopolijų ir  buržuazinės

esmė valstybes jėgas j vieningą mechanizmą,
kuris panaudojamas monopolijoms tur

tinti, darbininkų ir nacionaliniam judėjimui slopinti, kapi
talistinei visuomenei galbėti ir agresyviems karams sukel
ti. Priežastys, kurios pagreitino monopolistinio kapitalizmo 
peraugimą į valstybinį-monopolistinį kapitalizmą, buvo 

* šios: sustiprėjo monopolijos, paaštrėjo imperialistiniai 
f prieštaravimai ir prieštaravimai tarp socializmo ir kapita- 
j lizmo.

Vystant valstybinį-monopolistinį kapitalizmą, pirmas 
stambus žingsnis buvo žengtas pirmojo pasaulinio ka
ro metais, kai smarkiai sustiprėjo gamybos koncentraci
ja ir monopolizacija bei paaštrėjo imperialistiniai priešta
ravimai.

Antrojo pasaulinio karo metais ir ypač po karo toliau 
stiprėjo monopolijų valdžia, smarkiai paaštrėjo pasauli
nio kapitalistinio ūkio prieštaravimai ir susilpnėjo kapita
lizmo pozicijos ekonominiame lenktyniavime su socializ
mu. Korporacijų-milijardierių skaičius Jungtinėse Ameri
kos Valstijose nuo 66 1952 metais padidėjo iki 218 
1966 metais. Jungtinėse Amerikos Valstijose korporacijų 
pelnas, iki sumokant mokesčius, 1966 metais sudarė 
80 milijardų dolerių, palyginus su 10 milijardų 1929 me
tais. Padidėjo valstybinių užsakymų vaidmuo, realizuo
jant monopolijų produkciją.

Valstybinio-monopolistinio kapitalizmo vystymasis pri
klauso ne tik nuo kapitalo ir gamybos koncentracijos bei
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nioiiopolizacijos stiprėjimo, bet ir nuo to, kad monopolis- 
(111«'* buržuazija stengiasi susilpninti aštrėjantį konfliktą 
l.iip dabartinio kapitalizmo gamybinių jėgų ir gamybinių 

nitykių, griebdamasi valstybinio aparato pagalbos.
Pagrindinės valstybinio-monopolistinio 

Valstybinio kapitalizmo vystymosi formos yra šios: 
ekonomikos valstybinė nuosavybė ir valstybinis var
ir metodai toj imas; valstybinis ekonomikos regu

liavimas ir programavimas; asmeninė 
monopolijų ir buržuazinių vyriausybių unija; valstybinė- 
monopolistinė užsienio ekspansija ir tarptautinės valsty- 
111 uės-monopolistinės organizacijos.

Daugumoje Vakarų Europos šalių valstybinė nuosa
vybė buvo kuriama, tiek vykdant buržuazinį nacionaliza
vimą, t. y. perduodant į valstybės rankas įmones, išmokė- 
j us monopolijoms milžiniškas išpirkimo sumas, tiek sta
tant naujas stambias įmones biudžeto lėšomis. Anglijoje 
n Prancūzijoje valstybinių kapitalų lyginamasis svoris 
bendroje šalies kapitalo investicijų sumoje viršija 20%, 
Italijoje sudaro apie 30%. Valstybinių įmonių vadovais 
skiriami paprastai tie patys monopolistai.

Vystantis valstybinei nuosavybei, didėjant per valsty
binį biudžetą paskirstomų nacionalinių pajamų lyginama- 
|,im svoriui, aktyvėja verslovinė valstybės veikla ir di
dėja valstybinis vartojimas. Plačiai vystosi valstybiniai 
prekių ir patarnavimų supirkimai.

Valstybinis reguliavimas,— labai svarbi valstybės ki
šimosi į kapitalistinės reprodukcijos procesą forma. Vals
tybė skatina kapitalo įdėjimus į pagrindines gamybos 
šakas, ypač susijusias su karinės produkcijos gamyba. 
Plačiai naudojamas finansinis-kreditinis reprodukcijos 
procesų reguliavimas. Dabartiniame etape valstybinis 
ekonomikos reguliavimas pasireiškia taip pat ir ekono
mikos programavimu, t. y. įvairių ekonomikos vystymosi 
planų, programų ir prognozių jungimu. Tačiau kapitalizmo 
sąlygomis, kai lemiamos gamybos priemonės priklauso 
monopolijoms, neįmanoma planingai vystyti liaudies ūkio. 
Ekonomikos programavimu siekiama paveikti ekonomikos 
vystymąsi monopolijų interesais.

Valstybinio-monopolistinio kapitalizmo augimas pasi
reiškia taip pat ir tuo, kad sustiprėja asmeninė monopo
lijų ir buržuazinių vyriausybių unija. Dabar šis reiškinys,
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kurį V. Leninas pažymėjo dar prieš pusę šimtmečio, labai 
paplito. Štai keli pavyzdžiai. Atsistatydinęs JAV gynybos 
ministras Robertas Maknamara, kol dar nebuvo paskirtas 
į ši postą, užėmė kompanijos ,,Ford motor" prezidento 
postą. Dabartinis valstybės sekretorius Dinas Raskas savo 
laiku buvo Rokfelerio fondo prezidentas.

Pokario metais atsirado tarptautiniai valstybiniai-mo- 
nopolistiniai susivienijimai, tokie kaip „Bendroji rinka", 
Europos laisvosios prekybos asociacija ir kt. Tačiau tokie 
susivienijimai ir tokios sąjungos nesusilpnina imperialisti
nių prieštaravimų, o tampa stipriųjų kovos prieš silpnuo
sius įrankiu ir yra nauja kapitalistinių rinkų pasidalijimo 
forma.

Augant valstybiniam-monopolistiniam kapitalizmui, 
stiprėja gamybos ir kapitalo koncentracija, vystosi vals
tybinė nuosavybė ir kapitalistinės ekonomikos reguliavi
mas, gamybos suvisuomeninimas pasiekia aukščiausio 
laipsnio, koks begalimas kapitalizmo sąlygomis. Vado
vauti suvisuomenintai gamybai kuriamas reguliavimo ir 
valdymo aparatas, kuriame dirba daugybė ekonomistų, 
inžinierių ir kitų specialistų. Visa tai rodo, kad valstybi- 
nis-monopolistinis kapitalizmas materialiniu požiūriu vi
siškai paruošia socializmą.

Valstybinio-monopolistinio kapitalizmo vystymasis ne
paprastai sustiprina imperializmui būdingą tendenciją 
stiprinti reakciją, politinę priespaudą. Buržuazinėse vy
riausybėse ir kapitalistinių monopolijų valdybose sėdi 
tie patys žmonės. Tai palengvina monopolijoms panaudoti 
valstybinę valdžią savo interesais, darbininkų klasės ko
vai ir nacionalinio išsivadavimo judėjimui slopinti. Įvai
riais būdais persekiojamos demokratinės darbo žmonių 
organizacijos ir pažangūs veikėjai. Priimami antidarbinin- 
kiški įstatymai. Uždraudžiamos proletariato partijos. Mo
nopolijos stengiasi įvesti reakcinius režimus, fašizmą, kaip 
savo diktatūros įrankį.

Pastaruoju metu Vakarų Vokietijoje vėl kelia galvą 
fašizmas, kurį remia monopolijos. Fašistinio tipo organiza
cijos veikia Jungtinėse Amerikos Valstijose ir eilėje kitų 
kapitalistinių šalių.

Tačiau tai, kad kapitalo šalyse stiprėja politinė reak
cija ir ji pereina į puolimą, rodo ne imperializmo jėgą, 
o jo silpnumą.
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Vcilstybinio-monopolistinio kapitalizmo vystymasis ne 
ilpnina, o aštrina pagrindinį kapitalizmo prieštaravimą — 

I" icštaravimą tarp visuomeninio gamybos būdo ir priva- 
inuo kapitalistinio pasisavinimo. Gamybinės jėgos per- 
iiugo kapitalizmo rėmus ir reikalauja iš pagrindų pakeisti 
iMinybinius santykius. O tai padaryti galima tik socialis- 
i įnės revoliucijos dėka.

Vystantis valstybiniam-monopolistiniam kapitalizmui, 
paprastai stiprėja militarizmas. Militarizuodamos ūkį, 

imperialistinės valstybės stengiasi užtikrinti ekonomikos 
augimą ir užkirsti kelią ekonominėms krizėms, sustiprinti 
agresijos ir reakcijos jėgų pozicijas šalies viduje bei už 
los ribų. Vien tik XX amžiaus pirmosios pusės karams 
buvo išleista 4000 milijardų dolerių. Ši milžiniška suma 
lygi dabar Žemėje gyvenančių visų tautų nacionalinio 
lurto vertei. Du pasauliniai XX amžiaus karai pražudė be 
galo daug žmonių gyvybių ir visais požiūriais pablogino 
burbo žmonių masių padėtį. Militarizmo siautėjimas — 
viena iš labiausiai išsigimusių dabartinio kapitalistinio 
pasaulio pusių.

3. Kolonijinės imperializmo sistemos likvidavimas

Kolonijinės
sistemos
žlugimas

Didėjant išnaudojimui ir stiprėjant ko
lonijinei priespaudai, vystosi koloniji
nių tautų nacionalinio išsivadavimo ju
dėjimas.

Prasidėjus bendrajai kapitalizmo krizei, ši kova dar 
labiau išsiplėtė ir įgavo mūšių dėl visiško imperialistinės 
pavergimo sistemos likvidavimo pobūdį. Prasidėjo ko
lonijinės imperializmo sistemos krizė, o paskui ir jos 
irimas.

Jos esmė yra ta, kad smarkiai paaštrėja prieštaravimai 
tarp kolonijų ir imperialistinių valstybių. Išsivystė kolo
nijinių ir priklausomųjų šalių nacionalinio išsivadavimo 
kova ir daugiau kaip septyniasdešimtyje Azijos, Afrikos 
ir Lotynų Amerikos šalių buvo iškovota politinė nepri
klausomybė.

Jei 1919 metais 69% Žemės gyventojų buvo kolonijo
se, pusiau kolonijose ir dominijose, kurios užėmė 77% 
sausumos teritorijos, tai 1967 metais, nacionalinio išsiva
davimo judėjimui sugriovus kolonijinę imperializmo sis
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temą, kolonijose gyveno jau tik 1% žmonių, o kolonijų 
plotas sudarė mažiau kaip 5% Žemės rutulio teritorijos.

Didelės jaunų suverenių valstybių grupės susikūri
mas — didžiulis buvusių kolonijų tautų laimėjimas jų iš
sivaduojamojoje kovoje prieš imperializmą. Tačiau ši 
kova dar nesibaigė. Pasaulyje dar yra šalių, kuriose 
militaristai stengiasi jėga išsaugoti kolonijinę tvarką. 
Angoloje ir Mozambike, „portugalų" Gvinėjoje ir kai 
kuriose kitose šalyse tautos didvyriškai kovoja prieš 
užsienio pavergėjus. Pietų Afrikoje ir Pietų Rodezijoje 
tebėra rasistiniai režimai, prieš kuriuos plečiasi liau
dies masių pasipriešinimas. Galutinis bet kokios ko
lonializmo formos likvidavimas — neatidėliotinas dabar
tinės epochos uždavinys.

Ilgalaikio imperialistų viešpatavimo ko- 
Kova lonijose ir priklausomose šalyse rezulta-

dėl pasekmi1Zm0 tas Уга tas' kad šiose šalyse silpnai išsi- 
panaikinimo vysčiusi ekonomika, badauja plačiosios

liaudies masės, kad jos ekonomiškai pri
klauso nuo buvusių metropolijų. Šios šalys pagal gamybos 
lygį vienam gyventojui 20—40 kartų atsilieka nuo ekono
miškai išsivysčiusių šalių. Todėl pirmaeilis jaunų naciona
linių valstybių uždavinys — likviduoti sunkias kolonizato
rių viešpatavimo pasekmes, išvystyti nacionalinę 
ekonomiką, pasiekti ekonominę nepriklausomybę, pakelti 
liaudies gerovę.

Už savo laisvę kovojančios arba jau pasiekusios poli
tinę nepriklausomybę engiamosios tautos yra nevienodo 
socialinio ir ekonominio išsivystymosi lygio. Vienose ša
lyse gamybinės jėgos yra pasiekusios aukštesnį lygį, negu 
kitose. Yra šalių, kuriose atsirado ir auga darbininkų 
klasė, o kitose tebėra žymios ankstesnių visuomeninių- 
ekonominių formacijų liekanos (gentiniai, vergvaldiniai ir 
feodaliniai santykiai). Todėl, nacionalinio išsivadavimo 
kovos uždaviniai negali būti vienodi įvairiose šalyse.

Politinę nepriklausomybę iškovojusioms šalims labai 
aštriai kyla klausimas, kokį pasirinkti tolesnio vystymosi 
kelią. Galimi du keliai: kapitalistinis ir nekapitalistinis. 
Kapitalistinis kelias, kaip parodė istorinis patyrimas,— 
liaudies kančių kelias. Jis neleidžia sparčiai vystyti liau
dies ūkį ir panaikinti darbo žmonių skurdą. Nekapitalis-
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i nu:, vystymosi kelias ■—'pažangus kelias, vedantis socia
li iii u-etonominiu požiūriu atsilikusias nepriklausomas 
aklybes į socializmą, aplenkiant kapitalizmą, aktyviai 

padedant socialistinėms valstybėms ir tarptautiniam pro- 
l. i.iriatui. Kokį pasirinkti vystymosi kelią, priklauso nuo 
l l,išių kovos aštrumo tarp pažangos ir reakcijos jėgų šių 
.11ių viduje, nuo to, kokia jose yra imperializmo įtaka.

Šalys, žengiančios nekapitalistiniu keliu, pasiekė di- 
,!, lių laimėjimų kovoje už nacionalinės ekonomikos iš- 
v yslymą. Jose vykdomi gilūs socialiniai pertvarkymai, 
v y Stomas valstybinis sektorius ekonomikoje, išstumiamos 
monopolijos, gerėja liaudies masių padėtis.

Dar likusiose kolonijinėse valdose, taip pat kai 
kuriose jaunose valstybėse, kurios yra tvirtai susijusios 
• u imperialistinėmis valstybėmis, imperialistai ir šiuo me
lu plačiai naudoja senus kolonijinio viešpatavimo me
todus.

Didelį vaidmenį jaunų valstybių kovoje už tikrąją ne- 
|u iklausomybę ir perėjimą į socialinės pažangos kelią 
i uidina Tarybų Sąjungos ir kitų socialistinių valstybių tei
kiama pagalba. Jos dėka panaikinta imperialistų mono
polija tiekti įrengimus besivystančioms šalims (o tai bū
tina jų industrializavimui), pakirsta kapitalistinių valsty
bių monopolija supirkinėti iš šių šalių žaliavą. Tai iš 
esmės pagerina besivystančių šalių tradicinio eksporto 
produkcijos prekybos sąlygas pasaulinėje rinkoje.

Stengdamiesi išsaugoti savo viešpatavimą buvusiose 
kolonijose ir priklausomosiose šalyse, imperialistai nau
doja įvairias naujas kolonializmo formas. Ekonominė to
kio stengimosi esmė akivaizdi: tiktai pelno forma iš ka
pitalo įdėjimų Jungtinės Amerikos Valstijos, Anglija ir 
kitos imperialistinės valstybės kasmet pasisavina iš Azi- 
jos, Afrikos ir Lotynų Amerikos šalių apie 6 milijardus 
dolerių.

Neokolonializmo ypatybė yra ta, kad imperialistai 
įvairiais būdais maskuoja savo tikruosius grobikiškus 
tikslus. Be to, dažnai neokolonijinę politiką vykdo ne 
atskiros imperialistinės šalys, o ištisos šalių grupės,— tai 
jau kolektyvinio kolonializmo forma.

Neokolonializmo metodams priskiriama: valstybinio
kapitalo išvežimas į išsivadavusias šalis; įvairios impe
rialistinių šalių ekonominės ir karinės „pagalbos11 jaunoms 
nacionalinėms valstybėms formos; sutarčių ir susitarimų
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sudarymas, siekiant išsivadavusias šalis pririšti prie bu
vusių šalių-metropolijų. Tokiomis priemonėmis imperia
listai siekia išsaugoti besivystančias šalis pasaulinio kapi
talistinio ūkio rėmuose, palikti jas kaip kolonijinio gro
bimo objektus.

Imperialistinės valstybės ir betarpiškai kišasi į jaunų 
valstybių vidaus reikalus, palaikydamos jose reakcinius, 
antiliaudinius politinius režimus. Jos taip pat nevengia 
ir ginkluotos intervencijos, agresyvirį karų prieš išsiva
davusių šalių tautas. Aiškus tokios agresijos pavyzdys — 
plėšikiškas Amerikos imperializmo karas prieš vietnamie
čių tautą.

Kova prieš visokius neokolonializmo politikos pasi
reiškimus — vienas iš neatidėliotinų visos pažangiosios 
žmonijos uždavinių.

4. Dabartinio kapitalizmo nepastovumo 
ir puvimo stiprėjimas

Kapitalizmo
prieštaravimų 

aštrėjimas

šame pasaulyje

XX amžiaus viduryje padidėjo impe
rializmo prieštaravimai, kuriuos sukėlė 
ne kažkokios praeinančios, laikinos ap
linkybės, o rimti poslinkiai, įvykę vi- 
ir pačioje kapitalistinėje sistemoje. 

Smarkiai pagilėjo konfliktas tarp gamybinių jėgų ir 
gamybinių santykių.

Įnirtingos konkurencijos įtakoje vykstantis monopoli
jų gamybinių pajėgumų plėtimasis, kai jų jau yra labai 
daug ir kai ribota darbo žmonių moki paklausa, trukdo 
didinti visuomeninės gamybos efektyvumą, kelia kainas, 
padeda vystytis infliacijai, dirbtiniam darbo žmonių per
kamosios galios ribojimui, t. y. gilina tuos prieštaravi
mus, kurie mažina gamybinio aparato apkrovimą. Svar
biausiose kapitalistinėse šalyse nuolat neišnaudojama 15— 
20% gamybinių pajėgumų, o krizių metu gamybos neap- 
krovimas dar labiau padidėja.

Stiprėja kapitalistinės ekonomikos puvimo ir nepasto
vumo procesas. Kapitalistinėje visuomenėje neišvengia
mas mokslinės-techninės pažangos palydovas tampa ma
sinis nedarbas, kuris, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose nuolat apima daugiau kaip 3 milijonus žmo
nių; Vakarų Europoje bedarbių armiją dabar sudaro apie 
3 milijonai žmonių.
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Kapitalistinių 
Salių vystymosi 
netolyginumo 

stiprėjimas

Dabartinis kapitalizmas prisitaiko prie vykstančių pa- 
■ i < 11 imu, panaudodamas valstybės kišimosi į gamybos 

pi neesą metodus. Buržuazinė valstybė sutelkia milžiniškas 
r „is ir nukreipia jas mokslinei-techninei pažangai vys- 
i ii ir kariniam pajėgumui didinti. Tačiau ji negali Įveik- 
i nei pagrindinio kapitalizmo prieštaravimo, nei kitų jo 

|ii irštaravimų. Dar daugiau, atsiranda naujų sunkumų,
I m i i i  buržuazinė valstybė net sąjungoje su monopolijo
mis negali išspręsti.

Pasaulinės socialistinės sistemos atsira
dimas bei vystymasis ir senų koloniji
nių imperijų žlugimas didina kapitalis
tinių šalių vystymosi netolyginumą. Ne
tolyginumo didėjimas — svarbus v i

ii,s kapitalistinės sistemos nepastovumo didėjimo 
veiksnys.

Pokario metais kapitalistinės šalys vystosi vis netoly- | 
'mu, nes, pirma, iš esmės keičiasi lyginamasis svarbiau - 
m] kapitalistinių šalių svoris pramoninėje gamyboje;

■ mira, keičiasi kapitalistinių šalių lyginamasis svoris 
pasauliniame kapitalistiniame eksporte; trečia, atsiranda ir 
\ ystosi įvairios valstybinės monopolinės kapitalistinių šalių 
empuotės, kurios sparčiai keičia jėgų santykį imperia
lizmo stovykloje; ketvirta, nevienodai aštri klasių kova 
kapitalistinėse šalyse.

Po antrojo pasaulinio karo toliau stiprėjo JAV pozici
nis kapitalistiniame pasaulyje. Trys stambios imperialis- 
Iniės valstybės — Vokietija, Italija ir Japonija — buvo su- 
h aiškintos kariniu požiūriu. Smarkiai susilpnėjo Anglija 
n Prancūzija. Amerikos imperializmas pasinaudojo šia 
padėtimi, kad užgrobtų naujas pozicijas kapitalistiniame 
pasaulyje. JAV lyginamasis svoris pasaulinėje kapitalis- 
lniėje pramoninėje gamyboje išaugo nuo 37% 1938 me
lais iki 56% 1948 metais.

Tačiau nuo šeštojo dešimtmečio JAV lyginamasis svo- 
i is palaipsniui ėmė mažėti ir 1966 metais sudarė 45%. 
/.Ingo Amerikos planai pajungti Vakarų Europą savo 
viešpatavimui ir sustiprinti JAV vadovaujamą imperia
listinę stovyklą.

Vakarų Europos kapitalistinės šalys pokario metais 
siek tiek padidino savo lyginamąjį svorį. Gamyba pir
miausia padidėjo vadinamosios ,.bendrosios rinkos" 
šalyse; į šią rinką įeina VFR, Prancūzija, Italija, Belgija,
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Olandija, Liuksemburgas. Šios šalys padidino savo ly
ginamąjį svorį kapitalistinio pasaulio pramoninėje ga
myboje nuo 13% 1948 metais iki 19% 1966 metais. Dau
giausia gamyba išaugo Vokietijos Federatyvinėje Respub
likoje, kuri išėjo į antrąją vietą kapitalistiniame pasaulyje 
pramoninės gamybos apimtimi, pralenkusi Angliją. Pa
saulinėje pramoninėje gamyboje žymiai padidino savo 
lyginamąjį svorį ir Japonija.

Sumažėjus imperialistinio viešpatavimo sferai ir iš es
mės pasikeitus jėgų santykiui tarp svarbiausiųjų kapi
talistinių šalių, sustiprėjus jų vystymosi netdlygimimui, 
paaštrėjo imperialistinė kova pasaulinėje kapitalistinėje 
rinkoje.

Imperialistiniai blokai ir monopolistų sąjungos nepa
šalina ir negali pašalinti vystymosi netolyginumo, prieš
taravimų ir lenktyniavimo kapitalistinio pasaulio viduje.

Dabartinėmis sąlygomis visuomeninio 
kapitalo reprodukcijai didžiulę įtaką da
ro mokslinė-techninė revoliucija. Ji ap
ima pramonę ir kitas ūkio šakas, skatina 
vystyti atominę energetiką, elektroniką, 
gamybos chemizavimą, automatizavimą. 

Ji sudaro sąlygas atsirasti naujoms pramonės šakoms, gi
lina visuomeninio darbo pasidalijimą, spartina gamybos 
augimo tempus ir didina kapitalizmo prieštaravimus eko
nomikos srityje.

Mokslinė-techninė revoliucija iš esmės apėmė visas 
išsivysčiusias šalis, bet beveik neplinta jaunose valsty
bėse. Labiausiai ji vystosi Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, kuriose per metus mokslinei-techninei pažangai iš
leidžiama 22 milijardai dolerių, ir Vakarų Europoje, ku
rioje šios išlaidos prilygsta 6 milijardams dolerių.

Nemažą reikšmę mokslinei-techninei revoliucijai turi 
tokie metodai, kaip mokslininkų viliojimas iš kitų šalių. 
Šis būdas ypač naudojamas jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Japonija pasiekė didelę mokslinę-techninę pažangą, 
daugiausia supirkdama užsienio patentus moksliniams at
radimams bei techniniams išradimams ir įdiegdama juos 
savo gamyboje.

Mokslinė-techninė revoliucija spartina moralinį maši
nų ir įrengimų nusidėvėjimą, didina jų paklausą. Tai ska
tina visuomeninio kapitalo išplėstinę reprodukciją. Vyks

Mokslinė-techninė 
revoliucija 
ir kapitalo 

reprodukcijos 
ypatybės
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i.i gilūs techniniai-ekonominiai pertvarkymai žemės ūky- 
|i>, plačiai diegiami pramonės metodai visose liaudies ūkio 
slerose, o tai irgi žymiai padeda plėsti rinką. Tam tikrą 
poveikį cikliškam kapitalistinės ekonomikos vystymuisi 
i ti ro taip pat valstybės kišimasis ir valstybinio regulia
vimo priemonės, ekonomikos militarizavimas.

Tačiau valstybinio reguliavimo priemonės negali pa
gilinti kapitalistinės ekonomikos cikliško vystymosi po
būdžio. Gilūs socialiniai-ekonominiai pasikeitimai, kuriuos 
sukėlė bendroji kapitalizmo krizė, padarė milžinišką po
veikį kapitalistinio ciklo judėjimui. Šio ciklo ypatybės 
dabartinėmis sąlygomis išnagrinėtos V  skyriuje.

Augantis valstybinis-monopolistinis ka-
Ekonomikos pitalizmas, aštrindamas kapitalistinius

militarizavimo prieštaravimus, nepaprastai stiprina mi-
stiprėjimas litarizmą ir spartina kapitalizmo puvi

mą dabartiniame etape.
Vis didesnė imperialistinių valstybių nacionalinių pa

jamų dalis (25—30%) perskirstoma per valstybinį biud
žetą ir vis didesnę biudžeto dalį sudaro karinės išlaidos. 
JAV karinis biudžetas 1968/1969 finansiniais metais virši
jo kasmetines karines šios šalies išlaidas per visus antro
jo pasaulinio karo metus. Tiktai per agresyvaus Šiaurės 
Atlanto bloko egzistavimo metus karinei jo mašinai kurti 
ir tobulinti imperialistinės valstybės išleido daugiau kaip 
1000 milijardų dolerių. Tai maždaug dešimt kartų viršija 
vidutinius metinius kapitalinius įdėjimus į JAV ekono
miką pastaraisiais metais.

Militarizmas apima visas kapitalistinių šalių gyvenimo 
puses. Svarbiausiose kapitalistinėse šalyse, pirmiausia, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, viena iš būdingiausių 
mokslo ir technikos vystymosi ypatybių pasidarė moks
linės-techninės pažangos militarizavimas. Dabartinis mili- 
iarizmas, kurį gimdo imperializmas, parazituoja besivys
tančio mokslo kūne. Pakanka nurodyti, kad maždaug 
90% JAV federalinės vyriausybės išleidžiamų lėšų moks
liniams tyrimams ir tobulinimams sunaudojama kariniais 
tikslais.

Ginklavimosi varžybos duoda didžiulį pelną jose da
lyvaujančioms monopolijoms. Tačiau šios varžybos ne
gali išspręsti dabartinio kapitalizmo prieštaravimų. Dar 
daugiau, jos stiprina disproporciją, vystantis kapitalisti-
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nių šalių ekonomikai, di
dina kainas, infliaciją, blo
gina darbo žmonių padėtį, 
galiausiai gilina kapitaliz
mo prieštaravimus. Jos ga
li sukelti tragiškus pada
rinius žmonijai, nes gra
sina neregėtomis aukomis 
ir sugriovimais. Ekonomi
kos militarizavimas plečia
si ir apima vis naujas šalis. 
Pavyzdžiui, Vokietijos Fe
deratyvinės Respublikos 
karinis biudžetas 1953— 
1965 metais išaugo nuo
1,5 iki 18,6 milijardo mar
kių, arba daugiau kaip 12 
kartų. Amerikos agresijos 
Vietname plėtimo vaisiais 
naudojasi ne tik Amerikos, 
bet ir Japonijos monopoli
jos, kurios vykdo labai 
pelningus užsakymus JAV 
armijai.

Militarizavimas atitrau
kia nuo produktyvaus dar
bo daugelį dešimčių mili
jonų žmonių. Dabar karinę 
tarnybą atlieka daugiau 
kaip 20 milijonų žmonių, 
o karinėje gamyboje dirba 
daugiau kaip 100 milijonų 
žmonių.

Militarizuojant ekono
miką, vis daugiau materia
linių išteklių sunaudojama 
neproduktyviems tikslams. 
Kasmet kapitalistinės šalys 
naujų griovimo ir žmonių 
naikinimo ginklų išradi
mui išleidžia ne mažiau 
kaip 13,5 milijardo do
lerių.
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Darbo žmonių 
išnaudojimo 
didėjimas. 

Klasių kovos 
aštrėjimas

Dabartiniam kapitalizmui būdinga tai, 
kad atsirado naujų reiškinių jo ekono
mikoje. Šiuos reiškinius kapitalizmo gy
nėjai laiko jo esmės, prigimties pasi
keitimu. Tačiau marksistinė-lenininė šių 
reiškinių analizė rodo, kad jie išreiškia 

Itį pačią, dar K. Markso apnuogintą išnaudotojišką kapi- 
l.ilizmo — darbininkų išnaudojimu pagrįstos santvarkos 
prigimtį. Kapitalizmo pasaulyje, kaip ir anksčiau, stip- 
i iausiai veikia pagrindinis klasinis buržuazinės visuome
nės prieštaravimas — prieštaravimas tarp darbo ir ka
pitalo.

Didėja darbininkų klasės išnaudojimas. Didinti išnau
dojimą monopolijoms padeda mokslinės-techninės revo
liucijos laimėjimų naudojimas savo interesams. Didėja 
darbo intensyvumas, gamybinis traumatizmas. Tebėra di
delis nedarbas ypač jaunimo ir pagyvenusių darbininkų 
tarpe, o tai blogina darbo žmonių padėtį. Toliau didėja 
brangumas, mokesčiai, plinta infliacija, kurios viena iš 
pagrindinių priežasčių yra ginklavimosi varžybos. Tokio
mis aplinkybėmis materialinė darbo žmonių padėtis daro
si labai nepastovi. Monopolijos stengiasi suversti vis 
daugiau sunkumų ant darbininkų klasės ir kitų darbo žmo
nių sluoksnių pečių.

Besivystant techninei pažangai, diegiamu nauju 
darbo organizavimu, naujomis darbo užmokesčio sis
temomis (vadinamąja „darbininkų dalyvavimo pelne" 
sistema) siekiama suskaldyti darbininkų judėjimą, su
žlugdyti jų kovą už savo teises. Išnaudojimo laipsnis nie
kada nebuvo toks didelis, kaip dabar. Išnaudojamas ir 
engiamas ne tik pramonės proletariatas, bet ir kiti dar
bininkų klasės būriai, platūs vidutiniai miesto gyventojų 
sluoksniai, valstiečių ir fermerių masės.

Gyvenimas rodo, kokia nepagrįsta buržuazinių ideo
logų skleidžiama legenda apie vadinamąjį „liaudinį 
kapitalizmą", apie „visuotinės gerovės valstybę", apie 
„klestinčią visuomenę". Dabartinėje buržuazinėje visuo
menėje klesti tiktai stambiosios monopolijos, kurios 
pasisavina milijardinius pelnus.

Didėjant darbo žmonių išnaudojimui, gilėja klasių ko
va, stiprėja socialiniai mūšiai kapitalistinėje visuomenėje. 
Pastaruoju laikotarpiu streikuose kasmet dalyvauja 55— 
57 milijonai žmonių. Darbo žmonės kelia vis daugiau so
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cialinių-ekonominių ir politinių reikalavimų. Vis daugiau 
jų veiksmų yra politinio pobūdžio.

Pasaulinės socialistinės sistemos susidarymas ir jos 
laimėjimai, statant socializmą ir komunizmą, yra didžiulė 
parama revoliuciniam darbininkų klasės judėjimui išsi
vysčiusiose kapitalistinėse šalyse ir kolonijinių bei pri
klausomųjų tautų nacionalinio išsivadavimo judėjimui. 
Dabartinis revoliucinis judėjimas pagrindinį smūgį nu
kreipia prieš monopolijas, nes jos — didžiausi darbo žmo
nių išnaudotojai ir šiuolaikinių imperialistinių valstybių 
agresyvios politikos įkvėpėjai.

Kaip rodo pusės amžiaus bendrosios kapitalizmo kri
zės vystymasis, pasaulinė kapitalistinė sistema seniai su
brendo socialinei proletariato revoliucijai. Tačiau auto
matiškai kapitalizmas nežus. Šiuolaikinėmis sąlygomis pa
grindines kovos už kapitalo valdžios nuvertimą linijas ir 
kryptis apsprendžia trijų lemiamų pasaulinio revoliuci
nio proceso srautų — pasaulinės socialistinės sistemos, 
išsivysčiusių kapitalistinių šalių darbininkų judėjimo ir 
nacionalinio išsivadavimo judėjimo jėgos. Sėkmingai tar
pusavyje veikdami, šie trys galingi revoliuciniai srautai 
nenumaldomai artina galutinį kapitalizmo žlugimą.

KLAUSIMAI PAŠNEKESIUI

1. Kas yra bendroji kapitalizmo krizė?
2. Kokie pagrindiniai bendrosios kapitalizmo krizės 

vystymosi etapai?
3. Kas yra valstybinis-monopolistinis kapitalizmas ir 

koks jo vaidmuo, gilinant kapitalizmo prieštaravimus?
4. Kaip vystosi kolonijinės imperializmo sistemos iri

mo procesas?
5. Kaip pasireiškia pasaulinių kapitalizmo prieštara

vimų aštrėjimas šiuolaikiniame etape?



SOCIALIZMAS IR KOMUNIZMAS

VIII S K Y R I U S

PEREINAMASIS IS KAPITALIZMO Į SOCIALIZMĄ 
LAIKOTARPIS

1. Pereinamojo iš kapitalizmo į socializmą 
laikotarpio būtinumas ir esmė

Kaip atsiranda socializmas? Mes jau žinome, kad ka
pitalizmas stichiškai susiklostė prieš tai buvusio feoda
lizmo gelmėse. Iškelsime klausimą taip: ar gali ir socia
lizmas stichiškai atsirasti kapitalizmo viduje, kai valdžia 
priklauso buržuazijai? Atsakymas bus neigiamas — ne, ne
gali. Ir štai kodėl.

Žinoma, perėjimas iš feodalizmo j kapitalizmą reiškia 
milžinišką žingsnį pirmyn ekonominiame visuomenės vys
tymesi. Tačiau buržuazinė revoliucija nepanaikino pri
vatinės gamybos priemonių nuosavybės, o tik vieną 
privatinės nuosavybės formą (feodalinę) pakeitė kita 
privatinės nuosavybės forma (kapitalistine). Vadinasi, ši 
revoliucija išsaugojo žmogaus išnaudojimą. Ji tiktai pa
keitė išnaudojimo formą. Nauja išnaudotojų klasė (kapita
listai) galėjo stichiškai ir palaipsniui formuotis senojoje 
visuomenėje, ilgą laiką esant valdžioje ankstesniems 
išnaudotojams (feodalams). Buržuaziniai gamybiniai san
tykiai galėjo atsirasti ir ilgą laiką vystytis feodalizmo 
gelmėse.

Visiškai kitaip atsiranda ekonominis socializmo pa
grindas.

Perėjimas į socializmą reiškia, kad galutinai likviduo
jamos visos išnaudotojiškos privatinės nuosavybės for
mos ir visiškai panaikinamas bet koks žmonių išnaudoji
mas. Ekonominis socializmo pagrindas — visuomeninė 
nuosavybė — negali stichiškai atsirasti ir vystytis kapita

Socialistinės
santvarkos
atsiradimo
ypatybės

Dar mokslinio socializmo pradininkai 
K. Marksas ir F. Engelsas padarė išva
dą, kad kapitalistinį gamybos būdą neiš
vengiamai pakeis socialistinis gamybos 
būdas.
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listinės santvarkos gelmėse. Kapitalizmo gelmėse subręs
ta tiktai materialinės ir dvasinės socializmo prielaidos. 
Proletariatas kaip klasė, suinteresuota sukurti naują v i
suomenę, neturi gamybos priemonių nuosavybės. Jis ne
gali, neiškovojęs politinės valdžios, organizuoti visuo
meninio ūkio, nes visos pagrindinės gamybos priemonės 
priklauso buržuazijai. O pastaroji, kaip žinoma iš istori
nio patyrimo, nelinkusi savanoriškai užleisti savo ekono
minių ir politinių privilegijų.

Vadinasi, reikalinga visuomeninė jėga, sugebanti pri
versti buržuaziją atiduoti liaudžiai pagrobtas gamybos 
priemones. Tokia jėga gali būti tiktai valstybinė valdžia, 
perėjusi Į proletariato vadovaujamos liaudies rankas. 
Liaudies valdžios įvedimas yra būtina socializmo sukūri
mo sąlyga.

Tačiau valdžios iškovojimas dar nereiškia perėjimo 
į socializmą. Socializmas nesukuriamas dekretu, jis sta
tomas sąmoningomis, planingomis darbo žmonių pastan
gomis. Jam sukurti reikalinga ištisa istorinė epocha, kuri 
prasideda, tiktai įkūrus naują valdžią. Ši epocha vadina
ma pereinamuoju iš kapitalizmo į socializmą laikotarpiu. 
Šiuo laikotarpiu ir įgyvendinama socialistinė revoliuci
ja, t. y. revoliucinis kapitalistinio gamybos būdo pakei
timas socializmu. Pereinamuoju laikotarpiu vyksta dideli 
socialistiniai pertvarkymai liaudies ūkyje, ekonominiuose 
visuomenės santykiuose, ideologijoje ir kultūroje, kurie 
įtvirtina socialistinę santvarką.

Pereiti iš kapitalizmo į socializmą galima taikia ir ne
taikia forma. Taikiai pereiti į socializmą visiškai įmano
ma, ypač dabartinėje epochoje, kai pasaulinė socialisti
nė sistema virsta lemiamuoju pasaulinio vystymosi veiks
niu, o kapitalizmo pamatai, revoliucinio judėjimo smūgių 
daužomi, vis labiau kliba.

Visiškai neturi pagrindo kiniškųjų dogmatikų tvirti
nimas, kad perėjimas į socializmą visada turi vykti tiktai 
ginkluoto sukilimo būdu ir jį būtinai turi lydėti pilietinis 
karas. Priešingai, proletariatas visur stengiasi panaudoti 
taikias priemones, jeigu jo nepriverčia griebtis kitų me
todų.

Tačiau nėra išimtis ir kita galimybė — netaikus socia
listinės revoliucijos vystymasis. Viskas priklauso nuo to, 
kaip proletariatui pavyks sutelkti apie save plačiąsias
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Proletariato
diktatūros
vaidmuo,
kuriant

socialistinę
ekonomiką

liaudies mases ir izoliuoti reakcingiausius sluoksnius. Pro
letariato naudojamos prievartos laipsnis visada priklauso 
nuo nuverčiamų išnaudotojų klasių priešinimosi. V e
dantis paskui save plačiąsias mases proletariatas turi 
turėti tokią jėgų persvarą, kad buržuazija nerizikuotų 
griebtis ginklo. Todėl taikiam perėjimui į socializmą 
reikia darbininkų klasės vienybės, visų pažangiųjų 
jėgų veiksmų vienybės, pasaulinio komunistinio ir dar
bininkų judėjimo vienybės.

Valstybinės valdžios perėjimas į prole
tariato rankas reiškia, kad įvedama jo 
diktatūra. Svarbiausias proletariato dik
tatūros įvedimo tikslas — sukurti socia
listinę visuomenę ir panaikinti bet 
kokį išnaudojimą bei priespaudą. Ka

dangi, kaip nurodė V. Leninas, socializmą sukurti galima 
tiktai liaudies daugumos pastangomis, tai proletariato dik
tatūra remiasi neišardoma darbininkų klasės sąjunga su 
kitais darbo žmonių sluoksniais, pirmiausia su darbo vals
tietija. Vadovaujanti šios sąjungos jėga yra darbininkų 
klasė — revoliucingiausia ir pažangiausia klasė. Šis 
darbininkų klasės vaidmuo paaiškinamas tuo, kad ji, 
susitelkusi įmonėse ir stambiuose pramonės centruose, 
geriau organizuota, užgrūdinta klasiniuose mūšiuose su 
buržuazija. Ji labiau ir giliau už kitus darbo žmonių sluoks
nius supranta savo klasinius interesus ir būdus jiems įgy
vendinti. Darbininkų klasės neslegia gamybos priemonių 
privatinės nuosavybės našta. Jai, kaip rašė K. Marksas 
ir F. Engelsas, revoliucijoje ,,nėra ko prarasti, išskyrus 
savo grandines".

Valstiečiai, amatininkai, naminiai gamintojai, smulkūs 
prekybininkai taip pat yra darbo žmonės ir išnaudojami, 
bet kartu jie yra ir gamybos priemonių savininkai. Sti
chiškas jų vystymosi kelias — kelias į kapitalizmą. Jie 
gali eiti į socializmą tiktai darbininkų klasės vadovau
jami, bet negali būti vadovaujanti jėga kovoje dėl so
cializmo sukūrimo. Tai jiems trukdo nors ir smulki, bet 
vis dėlto privatinė nuosavybė, taip pat jų išsisklaidymas 
ir neorganizuotumas.

Taigi pagrindinį socialistinės revoliucijos uždavinį — 
panaikinti privatinę kapitalistinę nuosavybę, o drauge 
ir žmonių išnaudojimą bei pastatyti naują, socialistinę 
ekonomiką — įgyvendina platus darbininkų klasės vado
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Vadovaujantis
komunistų
partijos

vaidmuo,
kuriant

socializmą

vaujamų darbo žmonių masių frontas. Proletariatas pa
naudoja valstybinę valdžią, kad sukurtų ir vystytų visuo
menine nuosavybe pagrįstą ir išnaudojimą panaikinantį 
socialistinį ūkį, nuslopintų buržuazijos pasipriešinimą ne
leisti panaikinti privatinės nuosavybės, taip pat apsaugotų 
revoliucijos užkariavimus nuo užsienio, imperialistinių 
valstybių puolimo.

Sėkminga socializmo statyba priklauso 
nuo tinkamo šio proceso organizavimo 
bei vadovavimo. Tam reikalinga parti
ja, sugebanti vadovauti darbininkų kla
sei. Tokia partija yra marksistinė-leni- 
ninė. partija.

Ji sudaro darbininkų klasės ir visų darbo žmonių avan
gardą. Partija yra apsiginklavusi marksistine-leninine v i
suomenės vystymosi teorija ir vadovauja, naudodamasi 
pažintais visuomenės vystymosi dėsniais. Jos politika re
miasi ne atitrūkusiais nuo gyvenimo „grynojo proto" ar
ba atskirų vadovų „gerų ketinimų" principais, o moks
line konkrečios padėties ir šaliai bei darbininkų klasei 
iškilusių uždavinių analize. Todėl ji ir yra vadovaujanti 
jėga, vykdant socialistinę revoliuciją ir socialistinę sta
tybą.

Savo vaidmenį socializmo statyboje komunistų parti
ja gali atlikti sąjungoje su kitomis partijomis, kurios iš
reiškia darbo žmonių atskirų grupių interesus, pripažįsta 
vadovaujantį darbininkų klasės ir jos avangardo vaid
menį. Todėl socialistinė revoliucija gali būti vykdoma 
ir daugiapartinės sistemos sąlygomis *. Tačiau vadovau
janti socialistinio visuomenės pertvarkymo jėga yra mark- 
sistinė-lenininė partija.

Iškovojusi valdžią, darbininkų klasė ir 
jos vadovaujami kiti darbo žmonių 
sluoksniai pradeda kurti naują ekono
miką. Pirmasis žingsnis šiame kelyje 
yra pagrindinių gamybos priemonių 

suvisuomeninimas. Proletarinė valstybė įvykdo socialis
tinį fabrikų, gamyklų, šachtų, transporto ir ryšių priemo
nių, bankų, užsienio prekybos ir kitų komandinių ekono-

Perelnamojo
laikotarpio
ekonomikos

daugiasanklo-
diškumas

1 Pavyzdžiui, Vokietijos Demokratinėje Respublikoje ir Čekoslo
vakijoje yra penkios politinės partijos, Lenkijoje — trys, Bulgarijoje — 
dvi partijos ir t. t.

150



mikos aukštumų nacionalizavimą. Konkrečios nacionali
zavimo formos gali būti įvairios. Tai gali būti konfiskavi
mas, t. y. neatlygintinas gamybos priemonių paėmimas 
iš buržuazijos, kaip buvo, pavyzdžiui, Rusijoje. Gali būti 
panaudotas išpirkimas, taip pat įvairios valstybinio 
kapitalizmo formos (pavyzdžiui, mišrių valstybinių-pri- 
vatinių įmonių kūrimas), siekiant pamažu ekonomiškai 
išstumti kapitalistus. Tokie metodai buvo naudojami 
liaudies demokratijos šalyse. Galima naudoti ir kitus 
metodus, bet visų jų rezultatas vienodas — pagrindinių 
gamybos priemonių pavertimas valstybės turtu, liaudies 
nuosavybe. Kartu dedami socialistinės sanklodos pamatai.

Tačiau pagrindinių gamybos priemonių nacionalizavi
mas, jų pavertimas bendraliaudine nuosavybe — pirmieji 
žingsniai, kuriant socializmą. Daugelyje ekonomikos sfe
rų išlieka privatinė nuosavybė. Išlieka smulkių ir daugelio 
vidutinių kapitalistų privatinė nuosavybė pramonėje, pre
kyboje ir ypač žemės ūkyje, taip pat milijonų smulkių 
prekių gamintojų — valstiečių, amatininkų ir smulkių pre
kybininkų, kurie tvarko ūkį, remdamiesi privatine dar
bine nuosavybe, ir neišnaudoja svetimo darbo,— priva
tinė nuosavybė. Privatinė darbinė nuosavybė negali būti 
eksproprijuota, nes tai prieštarauja pagrindiniams darbi
ninkų klasės ir kitų darbo žmonių interesams. Tačiau kon
kurencinėje kovoje šie smulkiaburžuaziniai gyventojų 
sluoksniai be paliovos diferencijuojasi, išskirdami iš sa
vo tarpo vis naujus ir naujus kapitalistus. Norint visiškai 
panaikinti kapitalizmą, reikia uždaryti kanalus jam atsi
rasti, pertvarkyti žemės ūkį socialistiniais pagrindais. Bet 
tam reikia laiko ir eilės išankstinių sąlygų, kurios bus 
nagrinėjamos žemiau.

Taigi pereinamojo laikotarpio ekonomikoje šalia atsi
radusios socialistinės sanklodos ir toliau egzistuoja kitos 
ikisocialistinės ūkio formos. Mūsų šalyje pereinamuoju 
laikotarpiu buvo penkios visuomeninės ekonominės san
klodos:

1. Patriarchalinę sanklodą atstovavo smulkusis natū
ralinis ūkis, paplitęs buvusios Rusijos imperijos pakraš
čiuose. Pagrindinė šių ūkių gaminamos produkcijos ma
sė buvo suvartojama ūkiuose ir nepatekdavo į rinką.

2. Smulkioji prekinė gamyba — ūkiai, kurie gamina 
žymią produkcijos dalį pardavimui rinkoje ir remiasi pri
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vatine nuosavybe, bet nenaudoja samdomojo darbo. Tai 
vidutiniai valstiečiai ir naminiai gamintojai (kustariai).

3. Privatinio ūkio kapitalizmas. Mūsų šalyje pagrin
dinis šios sanklodos atstovas buvo kaimo kapitalistas — 
buožė, taip pat smulkūs ir vidutiniai įmonininkai pramo
nėje ir prekyboje.

4. Valstybinis kapitalizmas. Jam atstovavo kapitalis
tinės įmonės, kurias tiesiogiai kontroliavo Tarybų vals
tybė ir panaudojo socializmui statyti. Pagrindinės vals
tybinio kapitalizmo formos šiuo laikotarpiu buvo: 
koncesijos (įmonės arba gamtos ištekliai, nuomojami 
užsienio kapitalistams), valstybinių įmonių nuomoj imas 
savos šalies kapitalistams ir kt.

5. Socializmas. Į šią sanklodą, be anksčiau nurodytų 
nacionalizuotų įmonių, įėjo taip pat tarybiniai ūkiai, že
mės ūkio artelės ir komunos.

Kaip tik penkių sanklodų buvimas — specifinė Rusijos 
ypatybė. Kitose šalyse, kurių ekonominio išsivystymo ly
gis yra kitoks, gali būti kitas sanklodų skaičius. Tačiau 
ekonomikos daugiasanklodiškumas — būdingas reiškinys 
kiekvienai šaliai, pradėjusiai kurti socializmą. Bet kurio
je šalyje, pereinant iš kapitalizmo į socializmą, bus socia
listinė sankloda, kapitalizmo liekanos ir smulkioji pre
kinė gamyba. Tai pagrindinės pereinamojo laikotarpio 
ekonomikos sanklodos.

Socialistinė sankloda yra lemiamoji, nes ji remiasi 
valstybine valdžia, apima svarbiausias gamybos priemo
nes ir yra nauja, pažangesnė ekonomikos forma. Ji vys
tosi, remdamasi socializmo ekonominiais dėsniais, kurie 
atsiranda, susidarius šiai sanklodai.

Sutinkamai su trimis pagrindinėmis sanklodomis, per
einamuoju laikotarpiu egzistuoja trys klasės: proletaria
tas, buržuazija ir valstietija.

Ekonomikos daugiasanklodiškumas ap- 
Peremamoj0 sprendžia ir pagrindinį pereinamojo

prieštaravimai laikotarpio prieštaravimą — prieštaravi
mą tarp mirštančio kapitalizmo ir gims

tančios socialistinės visuomenės. Šis prieštaravimas yra 
antagonistinis, nesutaikinamas ir reiškiasi darbininkų kla
sės bei kitų darbo žmonių sluoksnių kovoje prieš paša
lintą iš valdžios, bet dar ekonominiu požiūriu stiprią bur
žuaziją. Šis prieštaravimas išsprendžiamas, visiškai lik
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vidavus kapitalistinę sanklodą ir pakeitus ją socialistine 
gamyba. Sprendžiant šį prieštaravimą, neišvengiamai vyks
ta aštri klasių kova. Tai pirmiausia nuožmi kova tarp pro
letariato ir buržuazijos pagal principą „kas-ką", kova, sie
kiant išstumti ir likviduoti kapitalizmo liekanas, likviduoti 
žmonių išnaudojimo liekanas.

Šioje kovoje didelį vaidmenį vaidina darbo valstie
čiai •— gausi ir savo prigimtimi dvilypė klasė. Viena ver
tus, valstietis — darbo žmogus, ir jis, žinoma, linksta prie 
proletariato. Tačiau kartu jis privatinis savininkas, o tai 
jį sieja su buržuazija. Šiame valstiečių dvilypume taip 
pat slypi vienas iš pereinamojo laikotarpio prieštaravimų, 
kuris išsprendžiamas, socialistiškai pertvarkant kaimą. 
Svarbiausias darbininkų klasės uždavinys — atplėšti darbo 
valstietiją nuo buržuazijos. Teikiant jai visokeriopą pa
ramą, reikia įveikti privačiasavininkiškas jos tendencijas; 
remiantis darbine valstietijos prigimtimi, reikia sudary
ti su ja tvirtą ir neišardomą sąjungą, nukreipti ją į so
cialistinės statybos vagą. Sąjungos su valstietija ir kitais 
darbo žmonėmis stiprinimas — svarbiausioj i ir būtina per
galės prieš buržuaziją sąlyga.

Pereinamuoju laikotarpiu mūsų šalyje buvo prieštara
vimas tarp pažangiausios politinės valdžios formos ir atsi
likusios ekonomikos, kurią paveldėjo proletariatas. V. Le
ninas yra nurodęs, kad galima būti laisvu piliečiu laisvo
je žemėje, bet, nevystant pramonės, iš skurdo visvien 
neišbrisi. Vadinasi, būtina vystyti visuomeninę gamybą, 
kurti materialinę-techninę socializmo bazę. Tai įgyvendi
nama socialistinio industrializavimo būdu.

Norint išspręsti prieštaravimą tarp stambios socialis
tinės pramonės ir išskaidyto smulkaus valstiečio žemės 
ūkio, reikia organizuoti stambiąją socialistinę gamybą ir 
ir kaime, o tam būtina sustambinti, suvienyti valstiečių 
ūkius, juos kooperuoti.

Tačiau socializmui sukurti dar neužtenka vien gamyk
lų ir traktorių. Reikalingi žmonės, sugebantys naudoti ir 
tobulinti šią techniką. Reikia pakelti kultūrinį-techninį 
darbo žmonių lygį, įvykdyti kultūrinę revoliuciją.

Tokie yra pagrindiniai pereinamojo laikotarpio prieš
taravimai ir jų išsprendimo būdai. Šias problemas giliai 
teoriškai pagrindė V. Leninas savo paruoštame socializmo 
statybos Tarybų Sąjungoje plane.
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2. Socialistinės ūkio sistemos sukūrimas

V. Leninas dar iki Didžiosios Spalio so- 
Leninims cialistinės revoliuciįos pergalės paren-

š o r ia i  i / т о  j  a o  x
sukūrimo planas §e svarbiausių ekonominių pertvarky

mų, reikalingų socializmui sukurti, pro
gramą. Vėliau, remdamasis praktika, jis nuolat tikslino 
ir vystė pagrindines idėjas apie socialistinės statybos dės
ningumus.

Žinoma, lenininis planas atspindėjo pirmiausia socia
lizmo sukūrimo Tarybų Sąjungoje uždavinius ir ypaty
bes. Tačiau kartu jis turi milžinišką tarptautinę reikšmę, 
nes „rusų pavyzdys,— sakė V. Leninas,— visoms šalims 
rodo kai ką, ir gana esmingo, iš jų neišvengiamos ir ne
tolimos ateities".

Svarbiausios lenininio socializmo sukūrimo plano gran
dys yra šios: socialistinis šalies industrializavimas, socia
listinis žemės ūkio pertvarkymas, kultūrinės revoliuci
jos įgyvendinimas.

Lenininis socializmo sukūrimo planas buvo pradėtas 
vykdyti pirmosiomis dienomis, kai tik buvo įkurta Ta
rybų valdžia. Tačiau pilietinis karas ir užsienio interven
cija nutraukė jo vykdymą. Tarybų valstybė buvo pri
versta pereiti prie „karinio komunizmo" politikos.

Šios politikos esmė buvo ta, kad pergalei prieš v i
daus kontrrevoliuciją ir užsienio interventus visa ūkinė 
veikla buvo pajungta fronto interesams. Tarybų val
džia Sutelkė j savo rankas visos frontui ir darbo žmonėms 
reikalingos produkcijos gamybą bei paskirstymą. Buvo 
uždrausta laisvoji prekyba, įvesta produktų paskirstymo 
kortelių sistema, maisto produktų atliekų nusavinimas ir 
visuotinė darbo prievolė. „Karinis komunizmas" buvo pri
verstinė priemonė, kurią sukėlė pilietinis karas, užsienio 
intervencija ir ūkinė suirutė.

Pasibaigus karui ir išvijus interventus, buvo įvesta 
naujoji ekonominė politika (vadinamasis nepas). Ji reiškė, 
kad pereinama į ekonominę proletariato ir valstietijos 
sanglaudą, plačiai naudojant prekinius-piniginius santy
kius. Tai buvo politika, siekianti socializmo pergalės prieš 
kapitalizmą.

Maisto produktų atliekų nusavinimas buvo pakeistas 
maisto produktų mokesčiu, kuris buvo žymiai mažesnis.
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Materialinės- 
techninės 

socializmo bazės 
kūrimas

Todėl valstiečiams likdavo produkcijos perteklius, kurį 
jie galėdavo laisvai pardavinėti rinkoje. Kartu buvo įve
dama laisva prekyba pramonės prekėmis.

Siekiant kuo greičiau pakelti karo sugriautą gamybą, 
valstybei kontroliuojant buvo leidžiamas privatinis kapi
talas pramonėje ir prekyboje. Laisva prekyba ir tam tik
ras kapitalizmo pagyvėjimas negrėsė socialistinei staty
bai, nes ekonomikos komandinės aukštumos priklausė 
Tarybų valdžiai.

Sustiprinusi sąjungą su valstietija ir atstačiusi ka
ro sugriautą ūkį, tarybinė liaudis ėmėsi tiesiogiai kurti 
socialistinę ekonomiką, materialinę-techninę socialisti
nės visuomenės bazę.

Materialinė-techninė socializmo bazė — 
stambi mašininė gamyba, viešpataujanti 
pramonėje, žemės ūkyje, statyboje,, 
transporte bei kitose liaudies ūkio ša
kose ir besiremianti socialistine visuo
menine gamybos priemonių nuosavybe.

Atitinkančios socialistinę visuomenę materialinės-tech
ninės bazės sukūrimas — svarbiausias pereinamojo laiko
tarpio ekonominis uždavinys.

Socialistinės statybos patyrimas Tarybų Sąjungoje ir 
kitose šalyse parodė, kad būtina planingai pertvarkyti 
pramonę ir ją vystyti ne tik silpnai išvystytoms agrari
nėms šalims, bet daugiau ar mažiau visoms socializmą 
kuriančioms valstybėms. Praktika parodė, kad sukurti 
naują visuomenę iš kapitalizmo paveldėtoje atsilikusioje 
materialinėje-techninėje bazėje neįmanoma.

Materialinė-techninė kapitalizmo bazė vystosi gai
vališkai. Šalia išsivysčiusių rajonų yra atsilikusių, dėl ko 
atsiranda įvairiuose rajonuose gyvenančių nacijų ir tauty
bių nelygybė. Socializmui reikia pertvarkyti visą ekono
miką, sukurti darnų planinį ūkį. Todėl materialinės-tech
ninės socializmo bazės sukūrimas yra bendras uždavinys, 
kurį turi išspręsti bet kuri šalis pereinamuoju į socializ
mą laikotarpiu. Žinoma, įvairiose šalyse, kurių gamybos 
išsivystymo laipsnis yra nevienodas, konkretūs jos su
kūrimo būdai, metodai ir tempai iš esmės skiriasi.

Materialinė-techninė socializmo bazė kuriama, pir
miausia socialistiškai industrializuojant liaudies ūkį.
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Socialistinis industrializavimas reiškia, 
Socialistinis kad taip išvystoma stambioji pramonė,
Ūžavimas pirmiausia sunkioji industrija, kuri įga

lina socialiniu-ekonominiu požiūriu per
tvarkyti visas liaudies ūkio šakas. Remdamasis priešakine 
mašinine technika, socialistinis industrializavimas sudaro 
sąlygas žymiai pakelti visuomeninio darbo našumą, be 
ko neįmanoma pasiekti visiškos socialistinių gamybinių 
santykių pergalės.

Tarybų Sąjungoje industrializavimo būtinumą diktavo 
pirmiausia tai, kad iš senosios Rusijos buvo paveldėtas 
techniniu-ekonominiu požiūriu atsilikęs ūkis, priklausęs 
nuo imperialistinių valstybių. Nesukūrę savos mašinų ga
mybos, kuri sudaro industrializavimo pagrindą, nebūtume 
galėję išstumti privatininkų iš pramonės, prekybos ir 
transporto, taip pat perginkluoti visų liaudies ūkio šakų 
nauja technika.

Industrializavimas reikalingas taip pat žemės ūkiui ko- 
lektyvinti. Duoti žemės ūkiui būtiną jo socialistiniam per
tvarkymui techniką buvo galima, tik industrializavus šalį.

Reikėjo industrializuoti šalį ir sprendžiant gynybinio 
pajėgumo stiprinimo klausimus. Dabar visiems aišku, kad 
pergalė Didžiajame Tėvynės kare prieš hitlerininkų gau
jas buvo pasiekta dėl to, jog pirmųjų penkmečių metais 
mūsų šalyje buvo pastatytos metalurgijos, mašinų, trak
torių, aviacijos ir kitos gamyklos.

Vystant pramonę, augo darbininkų klasė ir jos kultū- 
rinis-techninis lygis, o juk darbininkų klasė yra svarbiau
sia visuomenės socialistinio pertvarkymo jėga.

TSRS buvo industrializuojama nepaprastai sparčiais 
tempais. Truputį daugiau kaip per dešimt metų teko nu
eiti tokį kelią, kuriam tokios šalys, kaip Anglija, Pran
cūzija, Vokietija, išeikvojo daug dešimtmečių. Jau 
1940 metais TSRS pramonės produkcija 7,7 karto viršijo 
1913 metų lygį. Buvo sukurta daug naujų sunkiosios in
dustrijos šakų — automobilių, chemijos, aviacijos ir kt. 
Į rikiuotę stojo apie 11 tūkstančių naujų stambių pra
monės įmonių.

Aukštus Tarybų Sąjungos industrializavimo tempus 
diktavo susidariusi nepaprasta padėtis mūsų šalyje. Mes 
buvome vieni, apsupti priešiškų kapitalistinių šalių. Ta
rybų Sąjunga turėjo trumpiausiu laiku jas pavyti, kad 
užtikrintų techninę-ekonominę nepriklausomybę, apgintų
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valstybinį savarankiškumą ir 
socialistinius iškovojimus, jeigu 
imperializmo jėgos pamėgintų 
užpulti mūsų šalį.

Taigi dėl susidariusios užsie
nio ir vidaus padėties būtinai 
reikėjo sparčiais tempais indus
trializuoti šalį. Šios priežastys 
privertė mūsų šalį pradėti in
dustrializavimą, pirmiausia vys
tant sunkiąją pramonę, daugiau
sia mašinų gamybą. Prireikė 
milžiniškų lėšų. Teko taupyti v i
sur, tame tarpe ir lengvosios 
bei maisto pramonės įmonių, 
gyvenamųjų namų statyboje 
ir t. t.

TSRS buvo industrializuoja
ma tiktai iš vidinių lėšų ir iš
teklių. „TSRS industrializavi-

PRAMONINĖS GAMYBOS AUGIMAS 
TARYBŲ SĄJUNGOJE

1913 1940 1960 1967
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mas — didis darbininkų klasės, visos liaudies žygdarbis,—
sakoma TSKP Programoje.— Liaudis negailėjo nei jėgų, 
nei lėšų, sąmoningai ryžosi trūkumams, kad pakeltų šalį 
iš atsilikimo".

Kas kita dabar, kai planingai ekonomiką pertvarko 
liaudies demokratijos šalys, pradėjusios kurti socializmą 
po antrojo pasaulinio karo. Vystydamos pramonę, jos re
miasi visos pasaulinės socializmo sistemos, pirmiausia 
TSRS — labai stambios pasaulio pramoninės valstybės,— 
patyrimu ir pagalba. Dabar socializmą kuriančioms šalims 
nėra reikalo vystyti sunkiąją industriją tokiais sparčiais 
tempais, kaip buvo daroma Tarybų Sąjungoje. Todėl, vyk
dydamos socialistinius pertvarkymus, šios šalys gali kar
tu vystyti ir sunkiąją, ir lengvąją, ir maisto pramonę, ir 
gyvenamųjų namų statybą, tuo pačiu užtikrindamos spar
tų liaudies materialinės gerovės kilimą.

Norint sukurti socializmą, reikia revo- 
Sociaiistints liuciškai pertvarkyti ne vien pramonę, 
žemės ūkio bet ir žemės ūkį.

pertvarkymas Privatinė dvarininkų ir stambių že
mės ūkio kapitalistų nuosavybė lik

viduojama nacionalizavimo metu. Vietoj jų kaime atsiran
da stambūs socialistiniai žemės ūkiai, pagrįsti valstybi
ne nuosavybe,— tarybiniai ūkiai, valstybiniai ūkiai, liau
dies dvarai ir pan. Tačiau jų maža. Pagrindinė žemės ūkio 
gamintojų masė tebėra valstiečiai, daugiausia vidutinie- 
ji — smulkūs prekių gamintojai.

Smulkus valstiečių ūkis nepajėgus plačiai naudoti 
dabartinę žemės ūkio techniką. Vadinasi, jis negali būti 
mašinų gamybos įmonių produkcijos realizavimo rinka. 
Antra vertus, ir tai svarbiausia, smulkus valstiečių ūkis, 
pagrįstas rankų darbu, negali pakankamai aprūpinti pra
monės žaliava, o miesto gyventojų — maisto produktais. 
Kyla pavojus, kad gali chroniškai trūkti žaliavos ir maisto 
produktų. Be to, gaivališkai besivystantis smulkus vals
tiečių ūkis nuolat diferencijuojasi, gimdo kapitalizmą.

Aštria ekonomine būtinybe darosi ūkio stambinimo už
davinys. Galimi keli šio uždavinio sprendimo būdai.

Vienas būdas — stambių fermerių ūkių sukūrimas. Nau
dojantis šiuo būdu, atskiri valstiečiai praturtėja, stambi
na gamybą, gali naudoti mašinas ir didinti grūdų gamybą. 
Tuo tarpu pagrindinė valstiečių masė nuskursta, palieka 
žemę ir eina arba bernauti, arba patraukia į miestus, pa
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pildydama bedarbių armiją. Be abejo, toks kelias mums 
buvo nepriimtinas. Jis būtų pakirtęs darbininkų klasės 
ir valstietijos sąjungos pagrindus, o be jos neįmanoma 
sukurti socializmo.

Netiko ir kitas būdas, kurio primygtinai reikalavo 
trockistai, laikę visus valstiečius, kaip privatinius savi
ninkus, socializmo priešais. Jie siūlė su jais elgtis taip 
pat, kaip su dvarininkais ir kapitalistais,— konfiskuoti v i
są jų nuosavybę ir organizuoti jiems kaime tik valstybi
nius ūkius. Tačiau valstiečiai būtų sukilę prieš Tarybų 
valdžią, tai būtų pakirtę darbininkų klasės ir valstietijos 
sąjungą, sudarę grėsmę pagrindiniams socialistinės revo
liucijos iškovojimams.

Liko trečiasis būdas, kurį nurodė dar K. Marksas ir 
kurį detaliai paruošė V. Leninas. Tai kooperacijos kelias. 
Kooperavimo būdu kuriami stambūs visuomeniniai ūkiai, 
bet valstiečiai nesiskaido į turtuolius ir samdinius. O svar
biausia, atitinkamai paruošti valstiečiai patys, savanoriš
kai sutinka kurti stambius ūkius, nes jiems naudinga per
spektyva: palengvės darbas, padidės pajamos, pagerės 
kaimo buities sąlygos, pakils kultūra.

Lenininis kooperatinis planas numatė palaipsniui per
eiti į kooperatinį ūkį, suteikiant valstiečiams visokeriopą 
darbininkų klasės, valstybės ir partijos paramą. Šis per
ėjimas įgyvendinamas griežtai savanoriškai, atsižvelgiant 
į tai, kaip valstiečiai yra įsitikinę kolektyvinio ūkininka
vimo pranašumais.

Darbininkų klasė, kaip vadovaujanti visuomenės jėga, 
Įvairiapusiškai padėjo kooperuoti valstietiją. Industriali
zavimo laimėjimai įgalino aprūpinti žemės ūkį naujausia 
technika. Jauniems, besivysiantiems kooperatyvams bu
vo teikiama valstybinė materialinė parama, išvadavusi 
valstiečius nuo palūkininkų, buožių ir spekuliantų ver
govės.

Siekiant įtikinti valstiečius kolektyvizmo pranašumais, 
V. Leninas manė, jog iš pradžių būtina plačiai vystyti 
tiekimo-realizavimo kooperaciją — paprasčiausią ir vals
tiečiams suprantamiausią kooperavimo formą. O kai vals
tiečiai įsitikins kolektyvinio ūkininkavimo pranašumais, 
iš šių, paprastesnių susivienijimo formų pavyzdžio bus 
galima pradėti kooperuoti gamybą. Čia taip pat reikia 
pradėti nuo paprasčiausių formų. Iš pradžių turi būti vys
tomos žemiausios gamybinės kooperacijos formos (bend
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ro žemės dirbimo draugijos, savitarpio pagalbos brigados 
ir kt.), o jau paskui galima pereiti prie aukštesnių žemės 
ūkio artelių tipo formų.

Kooperavimo metu uždaromi kanalai kapitalizmui at
sirasti kaime. Sustiprėję kolūkiai darosi svarbiausiais že
mės ūkio produkcijos tiekėjais šalyje. O tai reiškia, kad 
buožių, kaip prekinių grūdų tiekėjų, vaidmuo atgyveno. 
Remiantis masiniu valstiečių kolektyvizavimu, jų susivie
nijimu į kolūkius, buvo galima likviduoti buožiją kaip 
klasę.

Vykstant socialistiniams pertvarkymams kaime, 
privatinę kapitalistinę ir smulkiąją privatinę valstiečių 
nuosavybę pakeičia visuomeninė nuosavybė. Smulkusis 
valstiečių ūkis, kuris nepajėgus naudotis šiuolaikine tech
nika ir mokslu, užleidžia vietą stambiajai socialistinei 
gamybai tokio pat tipo, kaip ir suvisuomeninta pramonė.

Jau 1937 metais kooperavimo dėka socialistinio sekto
riaus lyginamasis svoris TSRS žemės ūkio bendrojoje pro
dukcijoje pasiekė 98,5%. Vietoj 1927 metais šalyje bu
vusių 23,7 milijono valstiečių ūkių 1938 metais jau buvo 
242 tūkstančiai kolūkių, neskaitant žvejų ir verslinės ko
operacijos susivienijimų.

Milžiniškos smulkių individualių valstiečių ūkių ma
sės perkėlimas į socialistines vėžes buvo visiškai naujas 
reiškinys, įgyvendinamas pirmą kartą istorijoje. Žinoma, 
šiame kelyje buvo sunkumų ir kliūčių, kurios buvo įvei
kiamos socialistinės statybos metu kaime. Tarybų Sąjun
gos kolektyvizavimo patyrimas turi didžiulę tarptautinę 
reikšmę. Kitos šalys gali socialiniu-ekonominiu požiūriu 
pertvarkyti žemės ūkį, patirdamos mažiau sunkumų ir tu
rėdamos mažiau išlaidų.

Socializmo pergalė kaime likviduoja paskutinę 
žmonių išnaudojimo atramą, panaikina priešingumus 
tarp miesto ir kaimo, įgalina toliau sparčiai vystyti 
pramonę ir žemės ūkį.

Socialistinės ekonomikos vystymuisi 
reikalinga daug kvalifikuotų kadrų. Šią 
problemą turi išspręsti kultūrinė revo

liucija. Tačiau kultūrinės revoliucijos reikšmė nesibaigia 
kvalifikuotų kadrų paruošimu pramonei, žemės ūkiui ir 
kitoms šakoms. Ji reiškia, kad liaudies masės perauklė- 
jamos idėjiškai marksizmo-leninizmo, proletarinio inter
nacionalizmo, naujos, komunistinės ideologijos ir moralės

Kultūrinė
revoliucija
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(mirt. žmonių)

1914/15 m. 1940/41 m. 1966/67 m.'

pagrindais. Šiuo požiūriu kultūrinė revoliucija yra bend
ras socializmo statybos bet kurioje šalyje dėsningumas. 
Įgyvendinant kultūrinę revoliuciją, kyla bendrakultūrinis 
ir gamybinis-techninis plačiųjų liaudies masių lygis.

Tėvyninės ir užsienio kultūros, mokslo bei meno lai
mėjimai, kuriuos sukaupė daugybė kartų ir kurie anks
čiau buvo privilegijuotų klasių monopolis, pasidaro pri
einami visai liaudžiai. Visiems žmonėms, nepriklausomai 
nuo jų socialinės kilmės ir nacionalinės priklausomybės, 
atveriamos durys į žmonijos kultūros lobynus, Jeigu ca
rinėje Rusijoje iš keturių žmonių trys buvo neraštingi, 
tai 1939 metais raštingų asmenų skaičius nuo 9 iki 49 me
tų amžiaus gyventojų tarpe sudarė jau 87,4%. 1914 me
tais mokyklose mokėsi 9,6 milijono moksleivių, 1940 me
tais— jau 35,6 milijono. O studentų skaičius aukštosiose 
mokyklose 1914— 1940 metais padidėjo beveik 6,5 karto.

Kultūrinė revoliucija aprūpino pramonę, žemės ūkį ir 
kitas pramonės šakas raštingais ir išsimokslinusiais žmo
nėmis, sugebančiais naudoti šiuolaikinį mokslą ir tech
niką, sąmoningai kovoti dėl socializmo pergalės. Be to,
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kultūrinės revoliucijos metu susikūrė nauja, liaudies in
teligentija, glaudžiai susijusi su darbininkų klase ir vals
tietija. Darbo žmonėms buvo sudarytos sąlygos aktyviai 
dalyvauti valstybės valdyme. Ji įgalino likviduoti prie
šingumus tarp protinio ir fizinio darbo.

Tikrosios kultūrinės revoliucijos įgyvendinimas socia
listinės statybos procese neturi nieko bendra su vadina
mąja kultūrine revoliucija, kurią vykdo dabartiniai 
Kinijos vadovai. Užuot vystą mokslą ir kultūrą, jie ardo 
svarbiausius naujos visuomenės pagrindus, visiškai 
sumenkina socializmo iškovojimus.

įgyvendinus lenininį socializmo sukū- 
Visiška rimo Tarybų Sąjungoje planą, iš pagrin- 

ir galutinė dų pasikeitė socialinė-ekonominė šalies 
socializmo struktūra. Daugiasanklodiška ekonomi-

pergaiė ka užleido vietą socialistinei ūkio sis
temai.

Išnyko kapitalizmas, o kartu su juo visiems laikams 
nuėjo į praeitį žmonių išnaudojimas. Valstybinis kapita
lizmas taip pat buvo pakeistas socialistine gamyba. Ka
dangi nebebuvo reikalingos užsienio koncesijos, tai jos 
buvo likviduotos. Išnyko patriarchalinė sankloda ir smul
kioji prekinė valstiečių gamyba. Šalis subrendo ekono
miniu požiūriu ir tapo nepriklausoma.

Iš kažkada buvusių penkių sanklodų liko tiktai vie
na — socialistinė. Šalis baigė pereinamąjį laikotarpį ir 
įžengė į pirmąją komunistinės visuomenės fazę — socia
lizmą. Ir tik kai kur liko išsisklaidę pavieniai valstiečiai, 
taip pat nekooperuotieji naminiai gamintojai, kaip kažka
da šalyje viešpatavusios smulkiosios prekinės gamybos 
likučiai.

Jau 1937 metais socialistinio ūkio lyginamasis svoris 
nacionalinėse pajamose sudarė 99,1%, bendrojoje pra
monės produkcijoje — 99,8, bendrojoje žemės ūkio pro
dukcijoje — 98,5%.

Šalies industrializavimas, žemės ūkio kooperavimas ir 
kultūrinė revoliucija pavertė atsilikusią, agrarinę, nuo 
užsienio kapitalo priklausiusią Rusiją priešakine, pramo
niniu požiūriu išsivysčiusia valstybe.

Per neregėtai trumpą dviejų pirmųjų penkmečių lai
kotarpį buvo sukurtos galingos gamybinės jėgos. Tarybų 
Sąjunga pagal pramoninės gamybos apimtį tvirtai užėmė
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i >i i mąją vietą Europoje ir antrąją vietą pasaulyje, nusi
leisdama tiktai JAV.

Iš pagrindų pasikeitė klasinė gyventojų sudėtis. Išny
ko parazitinės klasės, kurios gyveno, pasisavindamos sve- 
Iimą darbą. Visi šalies gyventojai pasidarė darbo žmo
nėmis.

Iš esmės pasikeitė ir likusios klasės. Iki revoliucijos 
darbininkai buvo proletarai, t. y. išnaudojamoji klasė, 
neturinti gamybos priemonių. Dabar jie drauge su kitais 
darbo žmonėmis tapo šalies šeimininkais, pasidarė svar
biausia ir vadovaujančia visuomenės jėga.

Pasikeitė ir valstietija. Iš smulkių prekių gamintojų, 
beturčių ir beraščių klasės ji virto nauja klase, ūkinin
kaujančia kolektyvinės nuosavybės pagrindais, naudo
jančia šiuolaikinę techniką. Tai klasė, kurios darbas ir 
buitis vis labiau artėja prie miesto gyventojų darbo ir 
buities.

Pasikeitė ir inteligentija. Ji daugiausia susideda iš 
darbininkų klasės bei valstietijos išeivių ir tarnauja dar
bo žmonių interesams.

Atsirado visų klasių ir socialinių grupių bendrumas. 
Visi visuomenės sluoksniai vienodai suinteresuoti toliau 
vystyti socialistinę visuomenę, didinti darbo našumą, kur- 
l i materialinę-techninę komunizmo bazę.

Socialistinės ūkio sistemos pavertimas viešpataujančia 
sistema reiškia visišką socializmo pergalę. Tačiau ši per
galė negalėjo būti laikoma galutine, nes Tarybų Sąjunga 
buvo apsupta stipresnių kapitalistinių šalių. 1937 metais 
TSRS lyginamasis svoris pasaulinėje pramonės produk
cijoje sudarė mažiau, negu 10%.

Padėtis iš pagrindų pasikeitė, atsiradus pasaulinei so
či alistinei sistemai. Ši sistema auga, stiprėja, vis labiau 
virsdama lemiamuoju pasaulinio vystymosi veiksniu. 
1967 metais jai priklausė jau 26% pasaulio teritorijos, 
35% gyventojų ir 38% pasaulinės pramoninės gamybos. 
Vadinasi, dabar pasaulyje nėra tokios jėgos, kuri galėtų 
atkurti kapitalizmą Tarybų Sąjungoje, pasukti istorijos 
ratą atgal. Dabar galime tvirtai pasakyti, kad socializmas 
mūsų šalyje nugalėjo ne tik visiškai, bet ir galutinai.

Tas faktas, kad socializmas mūsų šalyje nugalėjo ga
lutinai, dar nereiškia, jog imperializmo pasaulyje negali 
atsirasti karinių avantiūrų naujų mėgėjų. Imperialistų ag
onijos galimybės negalima visiškai pašalinti. Tačiau jė 
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gų santykis pasaulinėje arenoje iš pagrindų pasikeitė so
cializmo naudai. Dabar jau ne viena šalis, o visa pasau
linė socializmo sistema priešinasi savo amžių atgyvenu
siai kapitalistinei sistemai.

Kiekvienoje iš šių šalių sėkmingai kuriama socialis
tinė ekonomika. Iš pagrindų pasikeitė klasinė jų struk
tūra. Daugumoje socialistinių šalių jau nėra kapitalistinių 
elementų nei pramonėje, nei žemės ūkyje. Didžiąją jų 
gyventojų daugumą sudaro draugiškos darbo žmonių kla
sės—-darbininkų klasė, valstietija, taip pat darbo inte
ligentija.

Socialistinės sistemos šalių vienybę ir susitelkimą už
tikrina nepajudinami socializmo iškovojimai kiekvieno
je šalyje. „Socialistinių valstybių susitelkimas į vieningą 
stovyklą, jos stiprėjanti vienybė ir nuolat didėjanti ga
lia,— sakoma TSKP Programoje,— užtikrina visišką so
cializmo ir komunizmo pergalę visos sistemos mastu."

3. Socializmo kūrimo atskirose šalyse bendrieji 
dėsningumai ir nacionalinės ypatybės

Kaip parodė socializmo statybos Tary
bų Sąjungoje ir kitose socialistinės sis
temos šalyse patyrimas, nepaisant skir
tingų perėjimo iš kapitalizmo Į socializ
mą sąlygų, šis procesas turi bendrų dės
ningumų. Jiems priklauso:

1. Darbininkų klasės, kurios branduolį sudaro marksis- 
tinė-lenininė partija, vadovavimas darbo žmonių masėms, 
vykdant proletarinę revoliuciją ir įvedant proletariato 
diktatūrą viena ar kita forma.

2. Darbininkų klasės sąjunga su pagrindine valstieti
jos mase ir kitais darbo žmonių sluoksniais.

3. Kapitalistinės nuosavybės likvidavimas ir visuome
ninės pagrindinių gamybos priemonių nuosavybės su
kūrimas.

4. Laipsniškas socialistinis žemės ūkio pertvarkymas.
5. Planingas liaudies ūkio vystymas, siekiant sukurti 

socializmą ir komunizmą, pakelti darbo žmonių gerovę.
6. Socialistinės revoliucijos įvykdymas ideologijoje 

bei kultūroje ir gausios inteligentijos, atsidavusios darbi
ninkų klasei, darbo liaudžiai, socializmui, sukūrimas,

Bendrieji 
socialistinės 
revoliucijos 

ir socializmo 
statybos 

dėsningumai



Socialistinės
statybos

nacionalinės
ypatybės

7. Nacionalinės priespaudos likvidavimas ir lygiatei- 
m:.kūmo bei broliškos tautų draugystės įgyvendinimas.

H. Socializmo iškovojimų gynimas nuo užsienio ir v i
lkins priešų pasikėsinimų.

9. Vienos šalies darbininkų klasės solidarumas su ki
lu šalių darbininkų klase — proletarinis internacionalizmas.

Įvairiose šalyse šie bendrieji perėjimo 
į socializmą dėsningumai gali pasireikš
ti skirtingai. Viskas priklauso nuo kon
krečių istorinių sąlygų (ekonominių, na
cionalinių, kultūrinių, taip pat nuo kla- 

• .inių jėgų santykio šalies viduje bei pasaulinėje arenoje), 
kurios keičia bendrųjų dėsningumų įgyvendinimo formas 
bei metodus.

Paimkime kaip pavyzdį žemės ūkio kooperavimą. Aiš- 
ku, kad be jo negalima sukurti socializmo. Tačiau tai 
visiškai nereiškia, kad visose šalyse turi būti kooperuo
sima vienodais metodais, tais pačiais terminais, vieno
domis formomis. Antai Rusijoje privatinė valstiečių že
mės nuosavybė iki revoliucijos nebuvo labai paplitusi. 
Žemė buvo bendruomeninė. Ir valstiečiai revoliucijos me
lu reikalavo ją nacionalizuoti. Todėl Tarybų valdžia vie
nume iš pirmųjų dekretų žemę paskelbė visos liaudies 
luttu.

Pavyzdžiui, kitokios sąlygos Bulgarijoje. Ten valstiečiai 
daugiau kaip šimtą metų yra privatiniai žemės savi
ninkai. Todėl jie prieštaravo nedelsiant ir visiškai na
cionalizuoti visas žemes; Bulgarijoje žemės ūkis koope- 
i liejamas, esant privatinei valstiečių žemės nuosavybei. 
| kooperatyvą valstietis stoja su savo žeme. Dėl šios 
priežasties ten ir kooperatyvų formos yra kitokios, negu 
mūsų šalyje, ir produkcija paskirstoma kitaip.

Tą patį galima pasakyti ir apie kultūrinę revoliuciją. 
Pu vyzdžiui, kam kurioje nors šalyje kurti neraštingumo 
likvidavimo mokyklas, jeigu joje nėra neraštingų žmo
nių. O štai sudaryti darbo žmonėms sąlygas, kad jie ga
idų valdyti gamybą ir valstybę, naudotis mokslo ir meno 
laimėjimais, kurti savą liaudies inteligentiją, prireiks bet 
kurioje socialistinėje valstybėje, nes iki revoliucijos v i
en lai yra turtingųjų klasių privilegija.

Bendrais dėsningumais yra suformuluota marksistinio- 
l<minimo mokymo apie perėjimą į socializmą dabartinėmis 
.(lygomis esmė. Jų pamiršimas arba neigimas yra re-
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vizionizmaš, pagrindinių marksizmo-leninizmo teiginių iš
kraipymas. Priešingai, nacionalinių ypatybių ignoravi
mas, įgyvendinant bendrus dėsningumus, aklas kitų šalių 
patyrimo kopijavimas, neatsižvelgiant į nacionalines ir 
istorines aplinkybes, yra dogmatizmas, taip pat nieko 
bendra neturintis su marksizmu-leninizmu.

Dabartinėje perėjimo į socializmą epo- 
Siipnai choje, kai visas kapitalistinis pasaulis

išsivysčiusių šalių subrendo socialistinei revoliucijai, dar
vystymosi galimybė Уга salių, kuriose kapitalizmas nėra 

bent kiek daugiau išsivystęs ir viešpa
tauja ikikapitalistinės gamybos formos. Tai daugiausia A f
rikos ir Azijos šalys, kurios dar neseniai buvo imperialis
tinių valstybių kolonijos. Ekonominio šių šalių išsivysty
mo lygis dėl ilgo imperialistų šeimininkavimo yra nepa
prastai žemas. Išvijusios užsienio imperialistus, jos įgijo 
valstybinę nepriklausomybę.

Dabartinėmis sąlygomis, remdamiesi pasaulinės socia
lizmo sistemos, taip pat išsivysčiusių šalių proletariato pa
galba, jaunų valstybių tautos gali stoti į nekapitalistinio 
vystymosi kelią. Nekapitalistinis kelias — pažangus vys
tymosi kelias, kurį pasirinko šalys socialistinio vystymosi 
naudai.

Remdamosi sąjunga su pažangiomis, patriotinėmis 
jėgomis, kurios kovoja už visišką nacionalinę nepriklau
somybę, plačią demokratiją, siekia užbaigti antiimperia- 
listinę, antifeodalinę, demokratinę revoliuciją, besivys
tančios šalys įgyvendina daug ekonominių ir politinių 
priemonių. Pirmiausia išsivaduojama iš užsienio monopo
lijų įsigalėjimo, vykdomos pažangios agrarinės reformos ir 
vystomas kooperavimas žemės ūkyje. Didelę reikšmę turi 
valstybinio sektoriaus vystymas ekonomikoje. Į nekapita
listinio vystymosi kelią stojusios valstybės ruošia būtinas 
są-Iygas pereiti į socialistinį vystymąsi. Didelę pagalbą šio 
perėjimo metu joms teikia glaudus ekonominis ir politinis 
bendradarbiavimas su socialistinės sistemos šalimis.

KLAUSIMAI PAŠNEKESIUI

1. Kokios socialistinės santvarkos atsiradimo ypatybės?
2. Kodėl reikalingas pereinamasis iš kapitalizmo į so

cializmą laikotarpis?
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3. Kokios ekonominės sanklodos egzistuoja pereina
muoju laikotarpiu?

4. Koks proletariato diktatūros vaidmuo socializmo 
latyboje?

5. Kokia socializmo sukūrimo lenininio plano esmė ir 
kaip jis buvo įgyvendinamas Tarybų Sąjungoje?

6. Kokie bendri proletarinės revoliucijos ir socializmo 
statybos dėsningumai bei nacionalinės ypatybės?



IX S K Y R I U S

SOCIALISTINĖS ŪKIO SISTEMOS PAGRINDAI

1. Visuomeninė gamybos priemonių nuosavybė

Visuomeninė gamybos priemonių nuo- 
Sociaiistinės savybė — ekonominis socializmo pagrin- 

r̂iemonT das. Naujojoje visuomenėje nė vienas 
nuosavybės ̂ smė pilietis negali individualiai valdyti nei 

šachtos, nei gamyklos, nei geležinkelio. 
Buržuaziniai ekonomistai sąvokas „gamykla priklauso 

kapitalistui", „mano namas" ir pan. supranta taip, tarsi 
nuosavybė yra žmonių ir daiktų santykiai. Tačiau tai v i
siškai ne tiesa. Nuosavybė — ne žmogaus ir daikto santy
kis, o žmonių santykiai. Nuosavybė — visuomeniniai 
žmonių santykiai gamybos priemonių ir gaminamojo 
produkto pasisavinimo atžvilgiu.

Visuomeninės nuosavybės viešpatavimas socialistinėje 
visuomenėje reiškia, kad joje susiklosto visiškai nauji, 
skirtingi nuo kapitalizmo žmonių santykiai gamybos prie
monių naudojimo, valdymo ir tvarkymo atžvilgiu.

Šalyje, kurioje viešpatauja visuomeninė nuosavybė, 
nėra ir negali būti klasių, neturinčių gamybos priemonių, 
tokių, kaip proletariatas kapitalistinėje visuomenėje. Visi 
žmonės dirba įmonėse, priklausančiose ne kapitalistams ar 
dvarininkams, o patiems darbo žmonėms. Todėl jie patys 
pasisavina ir pagamintą produktą. Joje nėra ir negali būti 
žmogaus išnaudojimo. Santykiai tarp žmonių reiškiasi 
kaip bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos santykiai.

Kaip jau išsiaiškinome ankstesniame 
Dvi socialistinės skyriuje, visuomeninė socialistinė nuo- 

nuosavybės formos savybė iš pradžių atsiranda dviem bū
dais: nacionalizuojant stambią privatinę 
kapitalistų ir dvarininkų nuosavybę ir 

kooperuojant, t. y. savanoriškai suvienijant, valstiečių 
ūkius, amatininkus ir naminius gamintojus. Todėl socia
listinėje visuomenėje ji yra dviejų pagrindinių formų.
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Svarbiausia socialistinės nuosavybės forma yra vals- 
lybinė, bendraliaudinė nuosavybė. Tai visos liaudies tur
tas. Visi socialistinės šalies piliečiai yra lygiateisiai jo šei
mininkai. Jį tvarko socialistinė valstybė, t. y. visai liau
džiai atstovaujantis organas.

Tarybų Sąjungoje valstybinę nuosavybę sudaro: žemė, 
jos gelmės, miškai, vandenys, gamyklos, fabrikai, šachtos, 
geležinkelių, vandens ir oro transportas, ryšių priemonės, 
bankai, pagrindinis butų fondas miestuose, komunalinės 
įmonės, mokyklos, ligoninės ir pan., o žemės ūkyje — 
larybiniai ūkiai, melioravimo stotys ir t. t. Visa žemė yra 
valstybinė nuosavybė tiktai Tarybų Sąjungoje ir Mongo
lijos Liaudies Respublikoje. Kitose socializmo šalyse pa
grindinė žemės ūkio naudmenų masė priklauso atskiriems 
valstiečiams arba kooperatyvams.

Valstybinė fabrikų ir gamyklų nuosavybė nepriešta
rauja, kad atskiros įmonės reikštųsi kaip savarankiš
ki ūkiniai vienetai, valdantys gamybos priemones, kurio
mis juos aprūpina valstybė. Esant tokiam įmonių atribo
jimui, geriau derinami asmeniniai, kolektyviniai ir bendra- 
valstybiniai interesai. Tai naudinga tiek visai visuomenei, 
liek tam tikros įmonės darbuotojams.

Antroji socialistinės nuosavybės forma — kooperatinė- 
kolūkinė nuosavybė. Skirtingai nuo valstybinės, ji yra ne 
visaliaudinė, o grupinė. Kolūkinės gamybos priemonės — 
traktoriai ir žemės ūkio mašinos, darbiniai ir produkty
vieji gyvuliai, gamybiniai pastatai ir t. t.— priklauso tam 
tikro kolūkio nariams. Todėl ir čia pagaminta produkcija 
visiškai priklauso kolūkiui. Jis parduoda valstybei grū
dus, mėsą ir kitus produktus pagal patvirtintą planą ir pla
nines kainas.

Kolūkinė-kooperatinė nuosavybė savo prigimtimi yra 
socialistinė. Šioje kooperacijoje nariai turi vienodas tei
ses į gamybos priemones ir joje nėra žmogaus išnaudo
jimo.

Iš dviejų socialistinės nuosavybės formų pagrindinė 
yra valstybinė. Tai paaiškinama eile priežasčių. Pirma, 
tuo, kad ji reiškia aukštesnį gamybos suvisuomeninimo 
laipsnį. Čia vienas savininkas — valstybė, visa liaudis. 
Visi piliečiai yra lygūs gamybos priemonių atžvilgiu. 
Atskirai niekas nėra gamyklos savininkas, o visi drauge — 
visų gamyklų ir fabrikų, miškų ir t. t. savininkai. Antra, 
ji apima pagrindines gamybos priemones, nuo kurių pri
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klauso visos šalies ekonomikos vystymasis ir visų piliečių 
gyvenimo lygis. Trečia, ji absoliučiai vyrauja liaudies 
ūkyje. Tarybų Sąjungoje jai priklauso apie 90% visų pa
grindinių gamybinių šalies fondų.

Visa tai apsprendžia pagrindinį valstybinės nuosavy
bės vaidmenį. Todėl svarbiausia visų piliečių — ir darbi
ninkų, ir tarnautojų, ir kolūkiečių — pareiga visokeriopai 
stiprinti bei vystyti valstybinę nuosavybę.

Tačiau tai nereiškia, kad turi vystytis tiktai valstybinė 
nuosavybė. Supratimas, kad kolūkinė nuosavybė jau at
gyvenusi, yra neteisingas. Kolūkiuose slypi milžiniškos 
galimybės, kurios dar ne visiškai panaudojamos. Tai, kad 
kai kurie kolūkiai atsilieka, paaiškinama ne lcolūkinės- 
kooperatinės nuosavybės ydomis, o ūkinio-organizacinio 
darbo trūkumais kolūkiuose, buvusiomis planavimo ir že
mės ūkio valdymo klaidomis, taip pat tuo, kad ši šaka ne
pakankamai aprūpinama naujomis mašinomis, trąšomis, 
atsarginėmis mašinų dalimis ir pan.

Abi visuomeninės nuosavybės formos be paliovos 
vystosi ir tobulėja socialistinės statybos procese. Dabar 
socialistinėse šalyse esanti valstybinė ir kooperatinė nuo
savybė daug kartų viršija iš pradžių atsiradusią šią nuo
savybę.

Socialistinėje visuomenėje egzistuoja taip pat smulki 
privatinė pavienių valstiečių, naminių gamintojų ir ama
tininkų darbinė nuosavybė. Palaipsniui ir savanoriškai per 
kooperavimą ji virsta socialistine nuosavybe. Tarybų Są
jungoje dabar beveik visiškai nėra privatinės darbinės 
nuosavybės. Tačiau eilėje kitų socialistinių šalių (pavyz
džiui, Lenkijoje, Jugoslavijoje ir kt.), kurios vėliau pa
suko socialistiniu keliu, ji yra smarkiai paplitusi.

Dvi visuomeninės socialistinės nuosavy-
Du socialistinių t,gS f orm as atitinka du socialistinių įmo- 

jmomų ipai nįų tipai. Abu jie yra vienarūšiai. Eko
nominis jų pagrindas yra visuomeninė gamybos priemo
nių nuosavybė. Tačiau tarp jų yra ir esminių skirtumų.

Valstybinėse įmonėse pagamintos produkcijos savinin
kas yra valstybė, o kolūkiuose — tos artelės narių kolek
tyvas. Kolūkiai savo produkciją parduoda ne tiktai vals
tybei planinėmis kainomis, bet ir kolūkiniame turguje 
tokiomis kainomis, kokios susidaro priklausomai nuo 
paklausos ir pasiūlos.
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Valstybinėse įmonėse darbo užmokestis visiems darbi
ninkams mokamas iš vieningo bendravalstybinio varto- 
I iino fondo. Todėl visose įmonėse už lygų darbą pagrin
dinis darbo užmokestis yra maždaug vienodas. Tuo tarpu 
kolūkiuose mokama iš kolūkinio fondo. Todėl atskiri kol
ūkiai vienodą darbą apmoka skirtingai.

Skirtingas ir valdymo pobūdis. Valstybinei įmonei va
dovauja direktorius, kurį skiria valstybė ir kuriai jis 
n Įsako. Kooperatines įmones valdo išrinktos valdybos ir 
jos pirmininkas, kurį renka visuotinis kolūkio narių susi
rinkimas ir kuris yra jiems atsakingas. Skiriasi ir gamybos 
planavimas.

Vystantis ūkiui ir visuomeninei nuosavybei, šie skir
iamai pamažu susilygina.

Visuomeninės gamybos priemonių nuo- 
Asmemne nuosavybe saVyUės viešpatavimas neneigia asme- 

socialistinė į g  ̂ 1 °
visuomenėje ninės darbo žmonių nuosavybės. Asme

ninė nuosavybė reiškia, kad atskiras 
žmogus arba atskira šeima pasisavina darbo produktus 
savo asmeniniams materialiniams ir dvasiniams poreikiams 
tenkinti.

Buržuazinė propaganda sutapatina asmeninę ir priva
tinę nuosavybę. Jie, viena vertus, mėgina paskelbti pri
vatinę nuosavybę amžina kategorija, o antra vertus, 
šmeižia socialistinę santvarką, tarytum ji, panaikindama 
privatinę nuosavybę, likviduoja ir asmeninę piliečių nuo
savybę. O iš tikrųjų socializmas, panaikindamas kapita
listinę privatinę nuosavybę, likviduoja tiktai galimybę iš
naudoti svetimą darbą ir veltui pasisavinti jo rezultatus. 
Socializmas ne panaikina asmeninės nuosavybės, bet jis 
keičia jos pobūdį.

Socialistinėje visuomenėje asmeninė piliečių nuosavy
bė nenutrūkstamai susijusi su socialistine nuosavybe. As
meninės darbo žmonių nuosavybės susidarymo šaltinis yra 
jų darbo pajamos. Darbininkų ir tarnautojų darbo užmo
kestis, kolūkiečių pajamos, taip pat viskas, ką jie perka 
už šias pajamas,— asmeninė jų nuosavybė. Savo nuosa
vybę jie gali suvartoti patys, padovanoti, parduoti, per
duoti kaip palikimą.

Asmeninės piliečių nuosavybės didėjimas priklauso 
nuo visuomeninio ūkio vystymosi, nuo valstybinės ir 
kolūkinės-kooperatinės nuosavybės augimo. Valstybė 
saugo asmeninę piliečių nuosavybę, bet kartu ji slopina
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socializmui svetimą gobšumą ir mėginimus naudoti asme
ninę nuosavybę svetimam darbui pasisavinti.

Pagrindinis asmeninės nuosavybės objektas yra varto
jimo reikmenys. Tačiau asmeninėje nuosavybėje gali būti 
ir kai kurios gamybos priemonės. Pavyzdžiui, daugiau 
kaip pusė šeimų turi siuvamąsias mašinas. Mėgėjai meist
rauti visada turi ir dildžių, ir oblių, ir kitų įrankių. Dau
gumas kaimuose gyvenančių žmonių turi karvę arba ožką 
ir kito žemės ūkio inventoriaus. Visa tai — gamybos prie
monės. Tačiau jos priklauso ne privatinei, o asmeninei 
nuosavybei.

Asmeninis pagalbinis ūkis padeda geriau tenkinti kai
mo gyventojų poreikius. Jis atpalaiduoja prekybos tinklą 
nuo bereikalingų išlaidų, susijusių su žemės ūkio gamy
bos produktų atvežimu į kaimo vietovę. Pagalbinis ūkis 
patiekia tam tikrą produktų kiekį ir miesto rinkai, o tai 
pagerina miesto gyventojų aprūpinimą.

Tas faktas, kad asmeninių pagalbinių ūkių produktų 
dalis patenka į turgų, nepaverčia jų privatine nuosavybe, 
nes svarbiausia jų paskirtis — tenkinti pačių savininkų po
reikius. O kai pagalbinis ūkis virsta iš papildomo pajamų 
šaltinio pagrindiniu, jis nustoja buvęs pagalbinis. Tada 
jame panaudojamos gamybos priemonės tampa privatine 
nuosavybe, o jų savininkas — pavienininku arba naminiu 
gamintoju, t. y. smulkiuoju prekių gamintoju.

Ilgainiui pagalbiniai ūkiai išnyks. Tačiau jų negalima 
„panaikinti11 arba „uždrausti". Jie kol kas reikalingi. Jie 
nunyks tada, kai išsivystęs kolūkių ir tarybinių ūkių v i
suomeninis ūkis padarys juos nenaudingus ir nereikalin
gus. Niekam neateis į galvą laikyti karvę, jeigu pieno, 
sviesto ir mėsos bus galima pakankamai nusipirkti bet 
kurioje parduotuvėje, ir visa tai kainuos pigiau, negu 
savo pagalbiniame ūkyje.

Socialistiniai 
gamybiniai 
santykiai 

ir jų vaidmuo, 
vystantis 

gamybinėms 
jėgoms

Visuomeninės nuosavybės viešpatavi
mas keičia visus santykius visuomenėje. 
Nusistovi socialistiniai santykiai gamy
bos, paskirstymo, mainų ir vartojimo 
procese.

Socialistinės revoliucijos pergalė iš
vadavo darbo žmones nuo išnaudojimo

ir nustatė bendradarbiavimo bei socialistinės savitar
pio pagalbos santykius. Visi šalies piliečiai tampa darbo
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žmonėmis, lygiateisiais visuomenės nariais. Įmonės di- 
i liktorius, ministras ir kiekvienas darbininkas yra vie
nodai lygūs gamybos priemonių atžvilgiu. Lygiai taip pat 
ir kolūkyje, kur ir pirmininkas, ir eilinis kolūkietis atski
rai nevaldo kolūkio gamybos priemonių, o visi drauge 
yra jų savininkai.

Socializmas ne tik likvidavo parazitines išnaudotojų 
klases, bet ir pakeitė darbininkų klasės, valstietijos ir in
teligentijos santykius. Esant visuomeninei nuosavybei, 
ėmė bendradarbiauti visos socialinės grupės. Darbininkų 
klasė gyvybiškai suinteresuota kolūkinės gamybos vys
tymu ir visokeriopai jai padeda. Kolūkinė valstietija su
interesuota, kad vystytųsi valstybinės įmonės, kuriomis 
remiasi kolūkinė santvarka. Abi klasės suinteresuotos 
mokslo, kultūros ir meno vystymu, nes tai jų gyvenimą 
daro turtingesnį ir turiningesnį.

Socialistinė revoliucija, panaikinusi kapitalistinius san
tykius, pašalino pagrindinį kapitalizmo prieštaravimą — 
prieštaravimą tarp visuomeninio gamybos pobūdžio ir 
privatinės kapitalistinės pasisavinimo formos. Socialisti
nėje visuomenėje visuomeninį gamybos pobūdį atitinka 
ir visuomeninė nuosavybė. Tuo atveriamos neregėtos per
spektyvos gamybinėms jėgoms vystytis.

Socialistiniai gamybiniai santykiai, atitinkantys gamy
binių jėgų pobūdį, įgalina tinkamai, moksliškai organi
zuoti darbą ir sparčiai vystyti bei tobulinti socialistinę 
gamybą.

Visuomeninė nuosavybė sujungia visas šakas į vieną 
ūkinį kompleksą. Tūkstančiai įmonių yra pajungtos vie
ningam liaudies ūkio planui, jų vystymu siekiama vienin
go tikslo — pastatyti komunizmą, sukurti materialinių ir 
dvasinių gėrybių gausumą. Tai sąlygoja ekonomikos vys
tymo planingumą. Galutinai likviduojama gamybos anar
chija, krizės, nedarbas ir kitos kapitalizmo piktžaizdės. 
Sudaromos galimybės racionaliai išdėstyti gamybą šalies 
teritorijoje, taip pat naujaip pasidalyti darbą tarp socia
listinių šalių lygiateisiškumo, tarpusavio naudos ir drau
giškos savitarpio pagalbos principais. Visa tai įgalina 
sparčiai didinti gamybines jėgas, vystyti ir tobulinti ma
terialinę-techninę socializmo bazę.

Tačiau ir socialistinėje visuomenėje yra prieštaravimų 
tarp gamybinių jėgų ir gamybinių santykių. Bet, skirtingai
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nuo kapitalizmo, jie nėra antagonistinio pobūdžio. Jie iš
sprendžiami, vystant ir tobulinant socialistinę nuosavy
bę, įveikiant socialinius-ekonominius skirtumus tarp mies
to ir kaimo, tarp protinio ir fizinio darbo, tobulinant pa
skirstymo santykius, taip pat liaudies ūkio valdymą ir 
planavimą.

Visuomeninė nuosavybė sudaro sąlygas racionaliai de
rinti labai išvystytą techniką su pažangiomis gamybos 
organizavimo formomis, padeda nuolat didinti darbo na
šumą. Ji įgalina vadovauti ūkiui moksliniais pagrindais, 
t. y. remiantis objektyvių ekonominių dėsnių pažinimu ir 
jų panaudojimu visuomenės interesais.

2. Ekonominiai socializmo dėsniai

Ekonominių
socializmo

dėsnių
veikimo
ypatybės

Socializmo, kaip ir bet kurios kitos v i
suomeninės santvarkos, ekonominiai 
dėsniai turi objektyvų pobūdį. Visuo
meninės gamybos priemonių nuosavy
bės viešpatavimas ne pašalina ekono

minių dėsnių objektyvumo, o tiktai pakeičia jų veikimo 
pobūdį ir sudaro sąlygas visuomenei panaudoti juos darbo 
žmonių interesais.

Kokios yra ekonominių dėsnių veikimo ypatybės so
cialistinėje visuomenėje? Kad geriau suprastume, pateik
sime pavyzdį. Bet kuriai visuomenei vystytis reikalingas 
šakų proporcingumas. Tai bendras ekonominis dėsnis, 
veikiantis ir kapitalistinėje, ir socialistinėje visuomenėje. 
Tačiau kapitalistinėje visuomenėje jis nustatomas, nuolat 
pažeidžiant proporcijas. Griaunant gamybines jėgas, už
darant įmones, masiškai išmetant į gatvę darbininkus, nu
statomos reikiamos proporcijos, kurios dėl kapitalizmui 
būdingų antagonistinių prieštaravimų vėl pažeidžiamos. 
Tokiu pat būdu reiškiasi ir kiti kapitalizmo ekonominiai 
dėsniai. Net ir pažinti, jie išsaugo stichinį veikimo pobūdį.

Socialistinėje visuomenėje liaudies ūkio proporcijos 
nustatomos sąmoningai, liaudies ūkio planingo vystymo 
procese, siekiant patenkinti didėjančius darbo žmonių po
reikius. Vadinasi, socialistinė nuosavybė iš pagrindų keičia 
ekonominių dėsnių veikimo pobūdį ir galimybes juos pa
naudoti visuomenės interesais.
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Ekonominių Kaip jaii žinoma iš ankstesnių skyrių, 
socializmo ekonominiai dėsniai būva bendri, t. y. 

sistema veikiantys per visą žmonijos istoriją, ir
specifiniai, kurie būdingi tiktai vienam 

gamybos būdui. Be to, yra tokių ekonominių dėsnių, kurie 
veikia per kelis gamybos būdus (pavyzdžiui, dėsniai, su
siję su prekine gamyba).

Socializmo ypatybė yra ta, kad viešpatauja visuome
ninė gamybos priemonių nuosavybė. Todėl veikia tokie 
ekonominiai dėsniai, kaip planingo vystymosi dėsnis, pa
skirstymo pagal darbą dėsnis, pagrindinis socializmo eko
nominis dėsnis ir kt. Jie išreiškia tam tikro gamybos būdo 
specifiką, dėl to ir vadinami specifiniais.

Socialistinėje ekonomikoje išlieka ir bendrieji ekono
miniai dėsniai, pavyzdžiui, gamybinių santykių atitikimo

dėsnis, darbo našumo kilimo 
pobūdis socializmo sąlygomis

visuomenėj e vyksta prekinė 
dėsnis, pinigų cirkuliacijos

gamybinių jėgų pobūdžiui 
dėsnis. Tačiau jų veikimo 
keičiasi.

Kadangi socialistinėje 
gamyba, tai veikia vertės 
dėsnis ir t. t.

Socializmo sąlygomis veikia visos trys ekonominių 
dėsnių grupės. Jie veikia ne nepriklausomai vienas nuo 
kito, o tarp savęs susiję. Tai reiškia, kad yra ekonominių 
dėsnių sistema. Kiekvienam gamybos būdui charakteringa 
sava, ypatinga ekonominių dėsnių sistema, kuri ir yra 
gamybos reguliatorė. Ji nustato bendras bet kurios visuo
menės vystymosi tendencijas. Objektyvus socialistinės 
gamybos reguliatorius yra visa socializmo ekonominių 
dėsnių visuma.

Nors socializmo ekonominių dėsnių sistemoje išlie
ka daug dėsnių, kurie veikė ir anksčiau, tačiau specifinės 
socializmo sąlygos ir juose padaro žymę. Jie taip pat 
įgauna specifinį veikimo pobūdį, charakteringą socia
listinei visuomenei.

Socializmo sąlygomis esanti visuomeni
nė nuosavybė iš pagrindų keičia ekono
minių dėsnių naudojimo galimybes. Pa
žinusi ekonominius dėsnius, išnagrinė
jusi jų veikimo pobūdį, socialistinė v i
suomenė juos gali panaudoti savo inte

resais. Tai nereiškia, kad socialistinė valstybė gali savo 
nuožiūra panaikinti arba pertvarkyti ekonominius dės-

Ekonominių
dėsnių

naudojimas
komunistinės

statybos
praktikoje
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nius. Jų naudojimas reiškia, kad, 
vykdydami vienas ar kitas ūkines 
priemones, iš anksto galime nu
matyti pasekmes, kurių jos duos. 
Užsibrėždami tam tikrą tikslą ir 
remdamiesi realiomis priemonėmis 
jam įgyvendinti, žmonės gali su
daryti tokias sąlygas, kurios su
kels ateityje pageidaujamus jiems 
padarinius ir rezultatus.

Imkime visiems žinomą vertės 
dėsnį. Mes žinome, kad kainą, ku
ri yra piniginė vertės išraiška, ga
liausiai apsprendžia visuomeniškai 
būtino darbo sąnaudos. Tačiau 
kiekvienos prekės kaina nukryps
ta nuo jos vertės. Kapitalizmo są
lygomis tai vyksta gaivališkai. 
Keičiantis paklausos ir pasiūlos 
santykiui, nustatomos visų prekių 
kainos. Socialistinėje visuomenėje 
kainos planuojamos. Iš pirmo 
žvilgsnio gali atrodyti, kad kainų
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planavimas reiškia, jog vertės dėsnis panaikinamas. O iš 
tikrųjų tai — jo sąmoningo naudojimo sąlyga.

Žiūrėkime, kas įvyktų, jeigu planinė kaina būtų nusta- 
l.yta labai maža, daug mažesnė už vertę. Šiuo atveju labai 
padidėtų tos prekės paklausa, o jos gamyba sumažėtų, nes 
pasidarytų nenaudinga. Vadinasi, kainas reikia planine 
tvarka nustatyti, atsižvelgiant į prekių vertę. Tačiau pla
nuoti kainas gali visuomenė, kurios pagrindas yra visuo
meninė gamybos priemonių nuosavybė.

Galima paimti kitą pavyzdį: socialistinė valstybė daro 
kapitalinius įdėjimus į įvairias ūkio šakas ir rengia joms 
kvalifikuotus kadrus pagal iš anksto numatytą planą. Tai 
reiškia, kad planingai nustatomos proporcijos tarp šakų. 
Ile to, proporcijos nustatomos, atsižvelgiant į komunistinės 
visuomenės kūrimo uždavinius.

Tačiau, norint planingai, sumaniai naudotis ekonomi
niais dėsniais, reikia išnagrinėti gamybos ekonominius 
ryšius, kiekybines ekonominių reiškinių charakteris
tikas. Todėl partija ir valstybė nepaprastai rūpinasi eko
nomikos mokslo vystymu ir rimtai kelia klausimą, kad 
ūkiniai kadrai lavintųsi ekonomiškai. TSKP XXIII suva
žiavimas dar kartą pabrėžė, jog būtina giliai ir visapu
siškai pažinti bei panaudoti ekonominius dėsnius komu
nistinės statybos praktikoje.

Ypatinga vieta ekonominių socializmo 
dėsnių sistemoje priklauso pagrindiniam 
ekonominiam dėsniui. Jis išreiškia nau
josios visuomeninės santvarkos esmę, 

varomąją socialistinės visuomenės vystymosi jėgą.
Visose klasinėse antagonistinėse formacijose gamyba 

visada buvo pajungta išnaudotojų turtėjimo interesams. 
Vergvaldžiai betarpiškai naudojo vergų darbą savo turtui 
gausinti, feodalai pasisavindavo pridedamąjį produktą ato- 
dirbio, natūrinės arba piniginės rentos formomis. Kapita
listinėje visuomenėje gamybos akstinas arba tiesioginis 
jos tikslas yra pelno gavimas, išnaudojant samdomąjį 
darbą.

Panaikinęs išnaudojimą, socializmas iš pagrindų pa
keitė ir gamybos tikslą. Kai visos gamybos priemonės pri
klauso patiems darbo žmonėms, visuomeninė gamyba gali 
būti vystoma tiktai jų interesais. Socializmo tikslas — vis 
pilniau tenkinti didėjančius materialinius ir kultūrinius 
liaudies poreikius, vystant ir tobulinant visuomeninę ga

Socialistinės
gamybos
tikslas
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mybą, keliant darbo našumą. Tai socializmo pagrindinio 
ekonominio dėsnio esmė.

Nereikia pagrindinio ekonominio dėsnio suprasti taip, 
tarytum, sukūrus socializmą, galima tučtuojau pilnai pa
tenkinti visus žmonių poreikius, tuoj pat užtikrinti jiems 
aukščiausią gyvenimo lygį. Norint patenkinti daugybę 
įvairiausių darbo žmonių poreikių, reikia labai išvystyti 
gamybines jėgas. Tuo tarpu socializmą stato tos pačios 
gamybinės jėgos, kurias jis paveldi iš kapitalizmo.

Sutinkamai su pagrindiniu ekonominiu dėsniu, gamy
ba vystoma, siekiant tenkinti didėjančius žmogaus porei
kius. Tai galingas, nuolat veikiantis objektyvus gamybos 
vystymąsi skatinantis veiksnys (nes visuomenės ir jos na
rių poreikių didėjimas neturi ribų). Prieštaravimas tarp 
pasiekto gamybos lygio ir nuolat didėjančių poreikių — 
nuolatinis vidinis socialistinės visuomenės vystymosi šal
tinis. Šis prieštaravimas skatina mokslinę-techninę pažan
gą, materialinės-techninės komunizmo bazės kūrimo ir 
vystymo pagrindą.

3. Ekonominis socialistinės valstybės vaidmuo

Socialistinė valstybė skiriasi nuo bur- 
Moksiiniai žuazinės valstybės svarbiausia tuo, kad 

partijos ir valstybės p įrm o įį savo veikloje remiasi visuome-
e kono  ii? i поя a j j

politikos pagrindai nine socialistine nuosavybe. Vadovau
janti socialistinės valstybės jėga — 

Komunistų partija, apsiginklavusi marksistine-leninine 
visuomenės vystymosi teorija. Komunistų partijos ir jos 
vadovaujamos valstybės politika iš pagrindų skiriasi nuo 
valdžioje esančių buržuazinių partijų politikos. Jeigu 
buržuazinių partijų ir valstybių tikslas yra saugoti vieš
pataujančių klasių interesus ir stiprinti darbo žmonių iš
naudojimą, tai valdančiosios komunistų partijos politikos 
tikslas — ginti darbo žmonių interesus, ieškoti geresnių 
būdų socialistinei gamybai vystyti, siekiant geriau ten
kinti nuolat didėjančius liaudies poreikius.

Kaip jau buvo minėta, Tarybų Sąjungoje maždaug 90% 
visų liaudies ūkio pagrindinių fondų yra valstybinė nuo
savybė. Kaip tik šitai apsprendžia vadovaujantį socialis
tinės valstybės vaidmenį, vystant visuomenę. Remdamasi 
jai priklausančia nuosavybe, sąmoningai naudodama pa
žintus ekonominius dėsnius, ji gali planingai vadovauti

178



liaudies ūkio vystymui ir kontroliuoti ekonominius pro
cesus.

Socialistinė valstybė, išreikšdama liaudies valią, turi 
vystyti gamybą, kontroliuoti darbo matą ir vartojimo ma
lą, kelti liaudies gerovę, saugoti tarybinių piliečių teises 
bei laisves ir socialistinę nuosavybę, skiepyti liaudies ma
sėms sąmoningą drausmę ir komunistinę pažiūrą į darbą, 
užtikrinti šalies gynybą ir saugumą, vystyti broliško bend
radarbiavimo ryšius su socialistinėmis šalimis, ginti visuo
tinę taiką.

Svarbiausia socialistinės valstybės funkcija yra ūkinė- 
organizatorinė veikla — valstybė planingai vadovauja 
liaudies ūkiui. Valstybė sudarinėja liaudies ūkio planus, 
paskirsto didžiausią visuomeninio produkto ir nacionali
nių pajamų dalį, ruošia pagrindinius darbo apmokėjimo 
principus. Ji planuoja ir kontroliuoja šalies finansus, vyk
do kainų ir kapitalinių įdėjimų politiką, palaiko ekonomi
nius ryšius su užsienio šalimis ir atlieka daugelį kitų eko
nominių funkcijų.

Tačiau koks didelis bebūtų valstybės vaidmuo, eko
nomiškai vystant visuomenę, ji negali nei „panaikinti", 
nei „pertvarkyti", nei „įvesti" savo valia ekonominių 
dėsnių. Jos uždavinys — pažinti ir planingai naudoti eko
nominius dėsnius. Ekonominė politika gali būti sėkminga 
tiktai tuo atveju, jeigu ji yra mokslinė, atitinka objek
tyvius ekonominius socializmo dėsnius.

Ekonominė socialistinės valstybės ir partijos politika — 
mokslinė politika. Mokslinis vadovavimas ekonomikos 
vystymui reiškia, kad ūkinė politika vykdoma, remiantis 
pažintais ekonominiais socializmo dėsniais. Partija ne 
kartą yra nurodžiusi, kad ūkinio vadovavimo praktiko
je pamiršus mokslinius pagrindus, neišvengiamai atsiran
da klaidų, nesėkmių.

Šalies ekonomikos valdymo pagrindas 
yra V. Lenino sukurti socialistinio ūki
ninkavimo principai. V. Leninas ne kar
tą yra nurodęs, kad ūkininkauti reikia, 
darbo žmonių entuziazmą derinant su 

materialinio suinteresuotumo principu, demokratizmą — su 
darnia darbo drausme, su asmenine atsakomybe, su vien- 
valdiškumu gamyboje. Visus šiuos reikalavimus atitinka 
demokratinis centralizmas, sudarantis šalies ekonomikos 
valdymo organizavimo pagrindą.

Demokratinis
centralizmas
ekonomikos

valdyme



Dabartinė stambi mašininė gamyba, vyraujanti socia
listinėje visuomenėje, reikalauja valios vienybės, nukrei
piančios bendrą didelio žmonių kolektyvo darbą. Be vien- 
valdiškumo neįmanomas ne tik šakos arba įmonės, bet net 
atskiro cecho arba atskiros brigados darbas. Įsivaizduo
kite nors valandėlę geležinkelį, kuriame kiekvienas ma
šinistas pats spręstų, kur ir kada jis važiuos. Nėra rei
kalo įrodinėti tokios situacijos absurdiškumą. V. Leninas 
yra nurodęs, kad „reikia išmokti jungti išvien audringą, 
pavasario potvyniu besiveržiantį, iš visų krantų išsilie
jantį, mitinginį darbo žmonių masių demokratizmą su 
geležine drausme darbo metu, su vieno asmens, tarybinio 
vadovo, valios besąlygišku klausymu darbo metu". Vien- 
valdiškumas socialistinėje visuomenėje, skirtingai nuo 
buržuazinės santvarkos, remiasi plačiu darbo žmonių 
demokratizmu, kūrybine jų iniciatyva, entuziazmu.

Tolesnis mokslinių ūkio valdymo principų vystymas 
turi būti derinamas tiek su darbo drausmės ir centralizuoto 
vadovavimo stiprinimu, tiek su gamybos planavimo ir val
dymo demokratizmo plėtimu, darbo žmonių suinteresuotu
mo gerinti savo įmonių darbą kėlimu. Palankiausias 
sąlygas demokratinio centralizmo principui įgyvendinti 
sudaro dabar vykdoma ūkinė reforma. Ji numato išvys
tyti demokratinius gamybos valdymo principus, stiprinant 
ir tobulinant centralizuotą vadovavimą liaudies ūkiui. 
Ūkinės reformos pagrindas — valdymo ir planavimo me
todų bei formų tobulinimas, materialinio skatinimo stipri
nimas, ekonominių socializmo dėsnių naudojimo gerinimas.

KLAUSIMAI PAŠNEKESIUI

1. Kokie yra dviejų socialistinės nuosavybės formų 
bendrieji bruožai ir skirtumai?

2. Kokios yra ekonominių dėsnių veikimo ypatybės 
socialistinėje visuomenėje?

3. Koks socialistinės gamybos tikslas?
4. Kuo pasireiškia ekonominis socialistinės valstybės 

vaidmuo?
5. Ką reiškia demokratinis centralizmas, vadovaujant 

ekonomikai?



X s k y r i u s

PLANINGAS SOCIALISTINĖS EKONOMIKOS 
VYSTYMAS

Ankstesniame skyriuje buvo bendrai apibūdinti so
cialistinės ūkio sistemos pagrindai. Dabar turime išnagri
nėti įvairias visuomeninės gamybos vystymo puses, at
skleisti ekonominių socializmo dėsnių veikimo mecha
nizmą, parodyti, kaip šiuos dėsnius praktiškai naudoja 
partija ir valstybė, vadovaudamos komunistinei statybai.

Vienas iš svarbiausių kokybinių socializmo ypatumų 
ir jo pagrindinių pranašumų prieš kapitalizmą — planin
gas liaudies ūkio vystymas.

1. Planingumas— labai svarbus socializmo 
pranašumas

Kas yra 
planingumas

Prieš atsakydami į šį klausimą, pirmiau
sia priminsime, kad dabartinė gamyba 
yra sudėtingas organizmas, kurį sudaro 

daugybė įvairių šakų, dešimtys tūkstančių įmonių ir susi
vienijimų. Visuomeninės gamybos sudėtinės grandys yra 
glaudžiai tarp savęs susijusios. Nė viena įmonė negali 
vystytis izoliuotai, neparduodama savo produkcijos ir ne
gaudama mainais kitų produkcijos_rūšių, pavyzdžiui, stak
lių, mašinų, žaliavos, kuro ir t. t. Ūkiniai ryšiai tarp šakų 
ir Įmonių darosi vis sudėtingesni, vystantis visuomeni
niam gamybos pobūdžiui, t. y. didėjant gamybos apim
čiai ir gilėjant jos specializavimui bei kooperavimui.

Kad normaliai funkcionuotų dabartinė gamyba, reikia 
sąmoningai, planingai kontroliuoti ir reguliuoti gausius 
bei sudėtingus ryšius tarp atskirų sudėtinių vieningo v i
suomeninio ūkio dalių.

Tačiau, viešpataujant kapitalistiniams gamybiniams san
tykiams, negalima taip reguliuoti ūkio. Tik socialistinės
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revoliucijos dėka likvidavus kapitalistinę gamybos prie
monių nuosavybę, pašalinami barjerai, trukdę visuomenei 
sąmoningai kontroliuoti gamybą taip, kaip to reikalauja 
dabartinės gamybinės jėgos.

Nustačius socialistinę gamybos priemonių nuosavybę, 
gamyba darosi betarpiškai visuomeninio pobūdžio. Kiek
viena įmonė dirba ne dėl privatinių, savanaudiškų vieno 
ar kito kapitalisto (arba kapitalistų grupės) tikslų, o tam, 
kad tenkintų visų visuomenės narių poreikius. Todėl ga
lima, o kartu ir reikia sąmoningai kontroliuoti įmonės 
darbą, suderinti su kitų įmonių veikla, t. y. visuomeninės 
gamybos stichišką rinkoje vykstantį reguliavimą pakeisti 
planingu jos reguliavimu, sąmoningai palaikyti raciona
liausias gamybos proporcijas.

V. Leninas yra nurodęs, kad socialistinė gamyba galės 
sėkmingai vystytis tiktai tuo atveju, jeigu ji funkcionuos 
taip, kad šimtai milijonų žmonių vadovausis vienin
gu planu. Kaip orkestrui reikalingas dirigentas, taip su
visuomeninta socialistinė gamyba reikalauja, kad būtų 
planingai vadovaujama jos vystymui iš vieningo centro.

Taigi planingumas —■ ypatinga, socializmui būdinga 
visuomeninės gamybos vystymo forma. Jis reiškiasi 
kaip objektyvi socialistinių gamybinių santykių savybė, 
kaip betarpiškas visuomeninio socialistinės gamybos 
pobūdžio pasireiškimas.

Planingas liaudies ūkio vystymasis — 
L aUianin okl° vienas iš objektyvių ekonominių socia- 

vystymosi dėsnis lizmo dėsnių. Jeigu pagrindinis ekono
minis dėsnis apsprendžia socialistinės 

gamybos tikslą, svarbiausią varomąjį jos akstiną, tai pla
ningo vystymosi dėsnis apsprendžia jos judėjimo pobūdį. 
Svarbiausias šio dėsnio bruožas yra tas, kad reikia sude
rinti visų liaudies ūkio grandžių darbą, visuomenei sąmo
ningai kontroliuojant gamybinių jėgų ir gamybinių santy
kių vystymąsi. Todėl reikia, kad pagrindiniai, svarbiausi 
ekonominiai liaudies ūkio ryšiai, atsirandantys gamybos, 
produkcijos paskirstymo ir mainų procese, būtų išaiškinti 
anksčiau ir numatyti vieningame liaudies ūkio plane. K i
taip tariant, visuomeninės gamybos vystymo valdymas 
turi būti moksliškai pagrįstas. Be to, reikia pabrėžti, kad 
planinga, sąmoninga kontrolė turi apimti visus pagrindi
nius ekonominio visuomenės vystymosi procesus.
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Iš daugybės ekonominių ryšių ir tarpusavio priklauso
mybės santykių, esančių milžiniškame ir sudėtingame so
cialistinės gamybos organizme, ypač svarbu išaiškinti ir 
palaikyti reikiamas įvairių šakų vystymosi tempų ir 
įvairių produkcijos rūšių gamybos apimties proporcijas 
(santykius). Tiktai laikantis teisingų proporcijų, gamyba 
galės funkcionuoti ir vystytis normaliai, nenukrypstamai 
didės visuomeninio darbo našumas.

Proporcingumo būtinybė egzistuoja visur, kur yra v i
suomeninis darbo pasidalijimas. Jo turi būti laikomasi ne 
tiktai socialistinėje, bet ir kapitalistinėje visuomenėje. Pa
vyzdžiui, esant dabartiniam technikos lygiui, 1000 tonų 
perdirbamojo ketaus išlydymui reikia 1700 tonų geležies 
rūdos ir 800 tonų kokso. Tokios pat objektyviai sąlygoja
mos proporcijos yra tarp pačių įvairiausių produkcijos 
rūšių gamybos, pavyzdžiui, tarp juodųjų metalų lydymo ir 
staklių bei mašinų gamybos, tarp medvilnės surinkimo ir 
medvilninių audinių gamybos ir t. t.

Tačiau kapitalizmo sąlygomis, esant anarchijai ir vyks
tant konkurencinei kovai, proporcingumas visuomeninėje 
gamyboje prasiskina kelią kaip akla gaivališka, jėga jis 
nustatomas krizių metu, yra laikino, nepastovaus pobū
džio, jį neišvengiamai pakeičia šakų vystymosi, įvairių 
produkcijos rūšių gamybos disproporcijos.

Socialistinės ekonomikos vystymosi planingumas pade
da visuomenei sąmoningai palaikyti reikiamas proporcijas 
tarp įvairių sudėtinių visuomeninės gamybos grandžių.

Nurodysime, kad palaikyti tinkamas proporcijas—• 
nepaprastai sudėtinga problema. Ji sudėtinga pirmiausia 
todėl, kad yra daugybė proporcijų, kurios egzistuoja 
liaudies ūkyje. Joms priskiriamos stambios liaudies ūkio 
proporcijos, tokios, kaip pramonės ir žemės ūkio augimo 
tempų, gamybos priemonių gamybos ir vartojimo reik
menų gamybos santykis, taip pat daugybė proporcijų 
tarp šakų ir šakų viduje.

Be to, proporcijos liaudies ūkyje keičiasi, jos negali 
būti visą laiką vienodos. Jos keičiasi dėl daugelio prie
žasčių: mokslinės-techninės pažangos, darbo našumo au
gimo, darbo žmonių asmeninių poreikių vystymosi, tarp
tautinės padėties pasikeitimo ir t. t. Ypač smarkiai kei
čiasi šakinė visuomeninės gamybos struktūra, konkretus 
proporcijų turinys dėl dabartinės mokslinės-techninės re
voliucijos, kurios dėka sparčiai vystosi naujos, pažangios
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šakos, pradedama gaminti iš principo nauja produkcija 
ir nutraukiama pasenusių mašinų, staklių, prietaisų, me
džiagų ir t. t. gamyba.

Negalima sakyti, kad socialistinė visuomenė visiš
kai garantuota nuo atskirų disproporcijų atsiradimo. Jos 
gali atsirasti dėl planavimo klaidų, nepalankių klimatinių 
sąlygų, kurios iš esmės veikia žemės ūkio gamybą, ir dėl 
įvairių kitų priežasčių. Tačiau socializmas iš principo ski
riasi nuo kapitalizmo tuo, kad socialistinė visuomenė, pla
ningai vystydama liaudies ūkį, gali laiku atskleisti atsi
radusias disproporcijas ir sąmoningai jas pašalinti. Pavyz
džiui, dabar įgyvendinant TSKP CK Kovo (1965 m.) ple
numo ir partijos XXIII suvažiavimo paruoštą priemonių 
sistemą, žymiai paspartėjo žemės ūkio gamybos tempai, ir 
įveikiama ankstesniais metais atsiradusi disproporcija tarp 
pramonės ir žemės ūkio.

Dabar partija siekia žymiai paspartinti vartojimo reik
menis gaminančių šakų augimą, kad jų išsivystymo lygis 
atitiktų padidėjusius darbo žmonių poreikius.

Sąmoningas reikiamo proporcingumo palaikymas — 
labai svarbus liaudies ūkio planingo vystymosi bruožas. 
Tačiau reikia atsiminti, kad planingumas apima ir kitus 
mūsų visuomenės gamybinių jėgų ir gamybinių santykių 
vystymosi procesus. Pavyzdžiui, nacionalinių pajamų pa
skirstymą, darbo apmokėjimo tobulinimą, kainodarą ir t. t. 
taip pat planingai sąmoningai kontroliuoja visuomenė.

Liaudies ūkio planingas vystymasis yra vienas iš svar
biausių socializmo pranašumų. Jis apsaugo mūsų visuo
menę nuo ekonominių krizių, griaunamo konkurencijos 
poveikio, chroniško gamybinių pajėgumų neapkrovimo, 
nedarbo, nuolatinių disproporcijų, t. y. nuo milžiniškų 
nuostolių, padaromų gamybinėms jėgoms, nacionali
niam turtui dėl kapitalistinės gamybos anarchijos ir gai
vališko vystymosi. Planingumas sudaro sąlygas socialis
tinei gamybai nuolat žengti pirmyn, vystytis sparčiais 
tempais.

Veikiantis planingo vystymosi dėsnis atveria socialis
tinei visuomenei galimybes kuo racionaliau organizuoti 
gamybą, visokeriopai taupyti visuomeninį darbą. Tačiau 
šios objektyvios galimybės pavertimas tikrove priklau
so nuo žmonių, nuo jų mokėjimo planuoti ir valdyti ūkį 
taip, kad visuose gamybos baruose išleistos lėšos ir su
naudotas darbas duotų visuomenei kuo didžiausią efektą.
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2. Socialistinis planavimas

Betarpiška liaudies ūkio planingo vys-
Piamngumas tymosi dėsnio panaudojimo forma yra

ir planavimas J . . . . . . .  rsocialistinis planavimas.
Jeigu socialistinėje visuomenėje planingumo būtinu

mas yra objektyvus, išplaukia iš socialistinių gamybinių 
santykių esmės, tai planavimas, t. y. planų sudarymas 
ir jų realizavimas, įgyvendinamas žmonių valia ir yra jų 
sąmoningos veiklos aktas. Tačiau tai nereiškia, kad, pla
nuojant liaudies ūkį, galima vadovautis kieno nors sa
vavališkais ketinimais. Kad planai iš tikrųjų užtikrintų 
planingą, suderintą visos visuomeninės gamybos vysty
mąsi, nenutrūkstamą ir spartų jos kilimą, jie turi būti 
sudaromi, atsižvelgiant į objektyvias gamybos sąlygas, 
moksliškai pagrįsti.

Tai reiškia, kad, planuojant liaudies ūkį, reikia išstu
dijuoti ir panaudoti visą socializmo sąlygomis veikiančių 
ekonominių dėsnių sistemą. Kiekvienas dėsnis kelia žmo
nėms tam tikrus reikalavimus, kurių jie negali panaikinti 
savo noru, o turi į juos atsižvelgti ir juos panaudoti, pla
ningai vadovaudami gamybai. Pavyzdžiui, vertės dėsnis 
reikalauja, kad kiekvienai įmonei būtų padengtos gamy
binės sąnaudos sutinkamai su visuomeniškai būtinomis 
normomis, paskirstymo pagal darbą dėsnis reikalauja pa
lyginti darbo žmonių darbo užmokestį su jų darbo kie
kiu bei kokybe ir t. t. Liaudies ūkio plano sudarymo pro
cese, nustatant užduotis šakoms, susivienijimams, įmo
nėms, reikia siekti, kad planinės užduotys ne prieštarautų, 
o atitiktų ekonominių dėsnių reikalavimus. Tik tokiu bū
du planinės užduotys bus realios.

Kiekviena įmonė, kadangi ji dirba, siekdama tenkinti 
visuomenės poreikius, eilinio gamybos ciklo pradžioje 
turi žinoti, kiek ir kokios produkcijos jai reikia pagamin
ti, kokie keliami reikalavimai tos produkcijos kokybei 
(vartojamosioms savybėms) ir t. t. Žinoma, tai, kas pasa
kyta, nereiškia, kad vieningame plane kiekvienai įmonei 
turi būti nurodyta kiekvienos, „net paskutinės veržlės" 
gamyba. Kalbama apie pagrindinius, lemiamus jos veik
los momentus.

Tiek sudarant, tiek vykdant planą, negalima remtis 
tik administracinio poveikio jėga. Socialistinėse įmonėse, 
nuo kurių veiklos galiausiai priklauso plano vykdymo

185



sėkmė, reikia pirmiausia panaudoti ekonominius svertus: 
pagrįstą kiekvienos produkcijos rūšies kainą, įvairias ma
terialinio skatinimo už sėkmingą darbą formas ir t. t.

Socialistiniam planavimui visiškai svetimi savavalia
vimas ir subjektyvizmas. Planuojant liaudies ūkį, nega
lima vadovautis nepagrįstu prožektavimu, negalima kel
ti nerealių tam tikrame etape uždavinių, pavyzdžiui, 
numatyti kokius nori gamybos augimo tempus arba sa
vavališkas įvairių ekonomikos šakų vystymo proporcijas. 
Pavyzdžiui, Мао Cze-duno ir jo grupės mėginimas įgy
vendinti savavališkai numatytą „didįjį šuolį" rimtai su
žlugdė Kinijos ekonomiką.

TSKP XXIII suvažiavimas pabrėžė, kad būtina kuo 
pilniau panaudoti socializmo ekonominius dėsnius, pla
ningai vadovaujant komunizmo statybai mūsų šalyje.

Socialistinė visuomenė, realizuodama liaudies ūkio 
planus, sprendžia svarbiausius ekonominius ir politinius 
uždavinius. Juos nulemia visos socializmo ekonomi
nių dėsnių sistemos veikimas, taip pat konkreti vidaus ir 
tarptautinė padėtis vienu ar kitu socialistinės visuomenės 
vystymosi laikotarpiu.

Metodologinius ir organizacinius socia-
tobuuLm oSr ;vst? i0- plan™ °  pagrindus paruošė 

V. Leninas. Vadovaudamosi V. Lenino 
nurodymais ir studijuodamos socializmo ekonominius dės
nius, socialistinių šalių komunistų ir darbininkų partijos 
nuolat tobulina planinio darbo praktiką, liaudies ūkio 
planų sudarymo ir jų vykdymo principus bei metodus.

Keisti visuomeninės gamybos planavimo formas ir me
todus reikia dėl to, kad socialistinė ekonomika nenu
trūkstamai ir sparčiai vystosi. Auga gamybos apimtis, 
keičiasi jos techninis lygis ir šakinė struktūra, atsiranda 
nauji ūkiniai ryšiai ir santykiai. Kaip gamybinės jėgos 
ir gamybiniai santykiai nestovi vietoje, taip ir planinė 
ekonomikos valdymo sistema negali būti nekintama, su
stingusi. Ji turi nuolat tobulėti, kad kuo geriau atitiktų 
visuomeninės gamybos vystymosi poreikius ir uždavinius.

Ypač pasikeitė planinio vadovavimo ekonomikai sis
tema Tarybų Sąjungoje ir eilėje kitų socialistinių šalių 
pastaraisiais metais ryšium su Įgyvendinamomis ūkinė
mis reformomis. Mūsų šalyje TSKP CK Rugsėjo (1965 m.) 
plenumo ir partijos XXIII suvažiavimo nutarimuose buvo 
numatytas ir įgyvendinamas visas kompleksas priemonių
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liaudies ūkio valdymui gerinti, planavimui tobulinti ir 
ekonominiam skatinimui stiprinti. Šių priemonių įgyven
dinimas yra pribrendęs socialistinės ekonomikos vystymo 
poreikis.

Tarybų Sąjungoje ir kitose socialistinėse šalyse įgy
vendinamos ūkinės reformos iš esmės keičia visą plana
vimo sistemą, pradedant planavimo organų bei plano ro
diklių struktūra ir baigiant savitarpio santykių tarp pla
navimo centro (valstybės) ir vykdomųjų grandžių (įmo
nių) pobūdžiu. Ūkinių reformų paskirtis — padidinti visų 
planavimo organų atsakomybę už sudaromų planų koky
bę, išvaduoti įmones ir susivienijimus nuo bereikalingos 
globos ir įgalinti jas reikšti ūkinę iniciatyvą, geriau nau
doti materialinio suinteresuotumo principą ir teisingiau 
derinti bendravalstybinius interesus su kolektyviniais ir 
asmeniniais darbo žmonių interesais. Kitaip tariant, plana
vimo tobulinimo dabartinio etapo uždavinys — pasiekti, 
kad vadovavimo ekonomikai formos ir metodai atitiktų 
naujus komunistinės statybos uždavinius, įgalintų padi
dinti visuomeninės gamybos efektyvumą, kad pilniau bū
tų panaudojami socialistinės santvarkos pranašumai.

Kartu reikia pasakyti, kad socialistinėse šalyse ūki
nės reformos nepanaikina pagrindinių socialistinio plana
vimo principų, kurie buvo sukurti per pusės amžiaus Ta
rybų Sąjungos patyrimą ir patvirtinti kitų pasaulinės so
cializmo stovyklos šalių praktika. Priešingai, jos sudaro 
sąlygas dar tvirčiau ir nuosekliau įgyvendinti šiuos prin
cipus ir kartu padidina planavimo efektyvumą. Kokie yra 
pagrindiniai socialistinio planavimo principai?

Liaudies ūkio planavimas turi nepapras-
Mokshnis pianų į a į d id e lę  reikšmę socialistinei ekono- 

pagrm imas mikai vystyti. Planais nustatoma šimtų 
tūkstančių įmonių ir organizacijų, dešimčių milijonų dar
bo žmonių darbo kryptis ir pobūdis. Planai apima ne vien 
materialinės gamybos sferą, bet ir visas kitas socialis
tinės visuomenės gyvenimo puses — mokslo, kultūros, 
liaudies švietimo vystymą ir t. t. Todėl aišku, kad pla
navimo organai yra nepaprastai atsakingi už planuoja
mų užduočių teisingumą, mokslinį pagrindimą.

Planų sudarymas kasmet darosi vis sudėtingesnis, nes 
didėja socialistinės gamybos apimtis ir spartėja mokslinė- 
techninė pažanga, kurios dėka atsiranda naujos gamybos 
šakos, iškyla būtinumas gaminti daugelį naujos produk-
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cijos rūšių. Nesunku įsivaizduoti, 
kiek daug reikia padaryti apskai
čiavimų, siekiant „sutvarkyti" 
liaudies ūkio planą, suderinti, su- 
koordinuoti visų šakų ir įmonių 
darbą. Net atskiros įmonės techni- 
nio-pramoninio-finansinio plano 
sudarymui reikia įtempto ir pa
kankamai ilgo dešimčių žmonių 
darbo. O ministerijos ir juo labiau 
viso liaudies ūkio mastu plano su
darymo darbas padidėja ir pasida
ro sudėtingesnis šimtus ir tūkstan
čius kartų.

Norint moksliškai pagrįsti pla
nus, reikia atsižvelgti į visos so
cialistinėje visuomenėje veikian
čių objektyvių ekonominių dės
nių sistemos reikalavimus ir juos 
panaudoti. Mūsų planai turi būti 
optimalūs, įgalinantys kuo geriau, 
efektyviau panaudoti darbo, ma
terialinius, finansinius ir gamti
nius visuomenės išteklius.
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Apskaičiuojant planines užduotis, reikia atsižvelgti 
j gamtos mokslų, techninės minties išsivystymo lygį ir jų 
vystymosi pagrindines kryptis, įvertinti gamtos turtus ir 
jų panaudojimo galimybes. Reikia taip pat nuolat atsi
žvelgti į tarptautinę padėtį, šalies užsienio ekonominių 
ryšių sistemą ir į daugelį kitų veiksnių. Štai kodėl liau
dies ūkio planavimas — ne tiktai svarbiausia valstybės 
ekonominės politikos pusė, bet ir nepaprastai sudėtinga 
mokslo ir praktinės veiklos šaka, reikalaujanti iš žmonių 
gausių ir gilių žinių.

TSKP XXIII suvažiavimas pareikalavo, kad planavi
mo organai geriau panaudotų ekonominius dėsnius, dary
tų tikslesnius planinius apskaičiavimus, parinktų optima
lius planų variantus tiek atskirose įmonėse ir atskiruose 
susivienijimuose, tiek šakos ir viso liaudies ūkio mastu. 
Todėl reikia nuolat gerinti apskaitą ir ekonominę infor
maciją, nagrinėti ir operatyviai apibendrinti naujausius 
mūsų šalies ir užsienio mokslo bei technikos laimėjimus, 
kad planinės užduotys orientuotų įmones ir šakas ne į va
karykščią dieną, o naudoti priešakinius gamybos orga
nizavimo metodus ir būdus, pažangias žaliavų, mašinų ir 
įrengimų naudojimo normas, diegti naujausią techniką 
ir technologiją. Sprendžiant šiuos uždavinius, planavimo 
organams didelę pagalbą teikia elektroninės skaičiavimo 
mašinos, kuriomis galima greičiau ir tiksliau atlikti in
žinerinius, ekonominius ir finansinius apskaičiavimus. Jos 
iš esmės palengvina planavimo darbuotojų darbą, daro jį 
našesnį ir kokybiškesnį.

Komunistų partija nuolat rūpinasi vystyti mokslinius 
planavimo pagrindus, naudoti planavimo darbe priešaki
nius metodus ir būdus, mokslinės-techninės minties laimė
jimus. Socialistinis planavimas vystomas, stiprinant jo 
techninę ir skaičiavimo bazę, tobulinant organizacines pla
ninio vadovavimo liaudies ūkiui formas, naudojant efek
tyvesnius ekonominius metodus kovoje už planų vykdymą.

Planinio vadovavimo liaudies ūkiui 
Svarbiausias praktikoje naudojamos dvi plano rū-

pianTvfmo Vaidmuo šys — perspektyviniai ir einamieji pla
nai. Svarbiausią vaidmenį planavime 

vaidina perspektyviniai planai, apskaičiuotieji keleriems 
metams ir mobilizuojantieji darbo žmones pagrindiniams 
komunistinės statybos uždaviniams spręsti. Išnagrinėjus 
socializmo ekonominius dėsnius, perspektyviniuose pla-
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nuošė numatomi socialistinės gamybos vystymo tempai 
ir proporcijos, kapitalinių įdėjimų apimtis ir kryptys ša
komis, respublikomis ir ekonominiais rajonais, numatoma 
sukurti naujus pramonės centrus, stambias įmones, trans
porto magistrales, techniškai rekonstruoti įvairias šakas 
ir įmones, kelti kultūrinį-techninį darbo žmonių lygį ir 1.1. 
Kitaip tariant, kiekvienas perspektyvinis planas — svarbi 
šalies gamybinių jėgų vystymo ir socialistinių gamybinių 
santykių tobulinimo pakopa.

Mūsų šalyje pagrindinė perspektyvinių planų forma 
yra penkmečio planai. Kaipgi praktiškai sudaromi per
spektyviniai planai?

Svarbi perspektyvinių planų sudarymo prielaida yra 
mokslinis ekonomikos vystymo prognozavimas ilgam 
(15—20 metų) laikotarpiui. Prognozė — dar ne planas, 
o savotiška mokslinė žvalgyba, kurioje dalyvauti pasitel
kiami įvairių mokslo sričių mokslininkai-ekonomistai, de
mografai, technikai, geologai ir pan. Prognozavimo uždavi
nys — nustatyti pagrindinius mokslinės- techninės pažangos 
ir visuomeninių santykių vystymosi dėsningumus ir, tuo 
remiantis, duoti pradinius perspektyvinių planų duomenis.

Kiekvieno liaudies ūkio perspektyvinio (penkmečio) 
plano sudarymo pagrindas yra direktyvos, kurias tvirtina 
partija ir vyriausybė. Atsižvelgdamos į pasiektą gamybi
nių jėgų išsivystymo lygį ir tarptautinę padėtį, partija 
ir vyriausybė nustato svarbiausius ekonominius ir politi
nius plano uždavinius, numato pagrindines ribas, kurias 
turi pasiekti mūsų ekonomika ateityje. Direktyvose nu
matomos pagrindinių produkcijos rūšių gamybos didini
mo užduotys, nustatomos pagrindinės proporcijos, pavyz
džiui, gamybos priemonių gamybos ir vartojimo reikme
nų gamybos augimo tempai, stambios naujosios statybos, 
techninės pažangos pagrindinės kryptys ir t. t.

Remdamiesi partijos ir vyriausybės direktyvomis, pla
navimo organai — pradedant TSRS Valstybiniu plano ko
mitetu ir baigiant įmonių planavimo skyriais — paruošia 
konkrečius viso liaudies ūkio vystymo planus, atskirų 
šakų, susivienijimų ir įmonių planus. Be to, liaudies ūkio 
plano sudarymo procesas turi dvi priešpriešines kryp
tis— iš apačios viršun ir iš viršaus apačion. Partijos ir 
vyriausybės direktyvų pagrindu kiekvienos įmonės ko
lektyvas numato savo ribas, sudaro gamybos vystymo 
pianus atitinkamoje gamykloje ar fabrike. Todėl, jau su
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darant pianą, dalyvauja plačiosios darbo žmonių masės, 
įmonėse jr susivienijimuose sudaryti planai apibendrina
mi vyriausiose valdybose ir ministerijose, derinami ir 
koordinuojami vienas su kitu. Paskui TSRS Valstybinis 
plano komitetas sujungia ir koordinuoja respublikų, ra
jonų, atskirų ministerijų ir žinybų planus, paruošia vie
ningą liaudies ūkio planą, kuris turi užtikrinti reikiamą 
proporcingumą, vystant visuomeninę gamybą.

Dėl to ne visada įmonių sudaryti planiniai projektai 
visiškai sutampa su tomis planinėmis užduotimis, kurios 
galiausiai nustatomos joms iš viršaus. Ir tai visiškai dės
ninga, nes kitaip negalima užtikrinti planingumo ir pro
porcingumo, vystant žemės ūkį.

Perspektyviniai planai realizuojami, sudarant ir vyk
dant einamuosius (metinius) planus, kurie yra tam tikras 
etapas, sprendžiant perspektyviniame plane numatytas už
duotis. Todėl kiekvienas naujas einamasis planas turi būti 
organinis ankstesniojo plano tęsinys. Be to, pasinaudo
jant einamuoju planu, ne tik kontroliuojama, kaip vyk
domas perspektyvinis planas, bet ir nustatoma, ar teisin
gai jame numatytos užduotys. Anksčiau jau sakėme, kad 
mes ne visiškai apsidraudę nuo galimų planavimo klaidų, 
nuo atskirų disproporcijų atsiradimo. Be to, vykdant per
spektyvinį planą įmonėse ir šakose, gali būti atskleisti 
papildomi gamybos didinimo rezervai, kurie nebuvo nu
matyti, sudarant planą. Dėl šių priežasčių perspektyvinių 
planų užduotys turi būti koreguojamos ir tikrinamos ei
namojo planavimo procese. Pavyzdžiui, pirmaisiais šio 
penkmečio metais padidėjus socialistinės pramonės darbo 
efektyvumui, buvo galima padidinti pradines penkmečio 
plano užduotis. Todėl penkmečio laikotarpiu pramonės 
produkcija turi padidėti 53%, o ne 47—50%, tame tarpe 
gamybos priemonių („A " grupės) gamyba padidės 55%, 
palyginus su 49—52%, ir vartojimo reikmenų („B" gru
pės) gamyba — 49%, palyginus su 43—46%.

Be centralizuoto ekonominio vadovavi- 
Centralizuotas mo neįmanoma vystyti socialistinio 

planavimas liaudies ūkio. V. Leninas rašė, kad so- 
ir įmonių cializmo sukūrimas yra kūrimas cent- 
iniciatyva ralizuoto ūkio, varomo vieningos valios 

ir vieningo tikslo.
Svarbi socialistinio planavimo ypatybė — pajungti v i

sų šakų ir įmonių veiklą vieningam bendravalstybiniam
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pianui. Tuo siekiama garantuoti socialistinę gamybą nuo 
disproporcijų, nenuoseklumo atskirų gamybinių grandžių 
darbe. Būtinumą centralizuotai planuoti objektyviai sąly
goja visuomeninė gamybos priemonių nuosavybė, liau
dies ūkio planingo vystymosi dėsnio veikimas.

Todėl reikia pažymėti nepagrįstus ir absurdiškus bur
žuazinės spaudos tvirtinimus, kad eilėje socialistinių ša
lių įgyvendinamos ūkinės reformos reiškia, jog atsisako
ma centralizuoto planavimo, jog tariamai „demontuoja
mas" planinis mechanizmas. Socialistinių šalių komunistų 
partijos nuolat vadovaujasi V. Lenino nurodymais, kad 
be vieningo plano, apimančio ir jungiančio visas gamybos 
šakas ir visas ūkinio darbo kryptis, būtų neįmanoma so
cializmo ir komunizmo statyba.

Antra vertus, planinis vadovavimas liaudies ūkiui turi 
būti organizuotas taip, kad būtų sudarytos sąlygos liau
dies iniciatyvai plėsti, efektyviai, kuo pilniau panaudoti 
kiekvieno kolektyvo galimybes socialistinei gamybai vys
tyti ir tobulinti.

Taigi ūkinės statybos praktikoje reikia teisingai derin
ti centralizuotą vadovavimą su plačiai vystoma socialistinių 
įmonių demokratija, ūkiniu savarankiškumu ir iniciatyva.
Pagrindinis socialistinio ūkio organizavimo ir tvarkymo 
principas yra demokratinio centralizmo principas. Įgy
vendinant demokratinį centralizmą, socialistinė ekono
mika apsaugoma tiek nuo biurokratizmo ir gryno admi
nistravimo, tiek nuo anarchijos, atskirų įmonių ir susi
vienijimų interesų priešpastatymo visos socialistinės 
visuomenės interesams.

Centriniai planavimo organai pirmiausia turi spręsti 
pagrindinius, strateginius komunistinės statybos uždavi
nius— užtikrinti svarbiausias proporcijas liaudies ūkyje, 
tinkamai paskirstyti gamybines jėgas, kompleksiškai vys
tyti ekonominius rajonus, užtikrinti techninės pažangos, 
darbo apmokėjimo, kainų politikos vienybę ir t. t. Re
miantis šiais uždaviniais, tvirtinamos privalomos plani
nės užduotys šakoms, susivienijimams ir įmonėms. O įmo
nės, aktyviai dalyvaujant darbo žmonėms, turi pačios nu
statyti konkrečius būdus ir priemones planinėms užduo
tims įvykdyti, rasti racionaliausius metodus gamybiniams 
fondams ir darbo jėgai naudoti, vieniems ar kitiems tech
nologiniams metodams taikyti, įvairioms materialinio ska
tinimo formoms naudoti. Iš viršaus jokiu būdu negalima
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numatyti visų šaltinių ir rezervų, esančių kiekvienoje so
cialistinėje įmonėje.

Todėl svarbus socialistinėse šalyse vykdomų ūkinių 
reformų uždavinys yra ne atsisakyti centralizuoto pla
navimo, o racionaliai atriboti centrinių ir vietinių pla
navimo organų teises ir pareigas, tinkamai derinti vals
tybinį centralizuotą planavimą su įmonių iniciatyva.

Dar neseniai vienas iš gamybos valdymo ir planavimo 
trūkumų buvo tas, kad socialistinių įmonių veikla buvo 
per daug iš viršaus reglamentuojama daugybe planinių 
rodiklių ir limitų. Tai kaustė darbo žmonių iniciatyvą, ma
žino jų vadovų atsakomybę.

Ūkinės reformos metu žymiai išplečiamas ekonominis 
įmonių savarankiškumas, jų teisės ir pareigos, organizuo
jant ir planuojant gamybą. Dabar žymiai sumažintas iš 
viršaus tvirtinamų rodiklių skaičius. Vietoj kelių dešimčių 
ankstesnių rodiklių įmonės dabar gauna tiktai pagrindi
nes, svarbiausias savo veiklos krypčių užduotis: realizuo
jamos produkcijos apimtį ir pagrindinę nomenklatūrą, 
darbo užmokesčio fondą, pelno sumą ir rentabilumo lygį, 
mokėjimų biudžetui apimtį, naujos technikos diegimą, ma- 
terialinį-techninį aprūpinimą ir kooperuotus tiekimus.

Tačiau svarbiausia ne tai, kad sumažintas aukštesnių 
organizacijų įmonėms nustatomų planinių rodiklių skai
čius. Labai svarbu, kad visuomenė ėmė vertinti įmonių 
darbą ne pagal bendrąją produkciją, o pagal realizuotą 
produkciją, t. y. pagal pirkėjų pripažintą ir apmokėtą 
produkciją, gaunamo pelno dydį ir rentabilumo lygį. Tai 
įpareigoja įmonę nuolat rūpintis, kad gerėtų jos produk
cijos kokybė ir mažėtų jos gamybos sąnaudos.

Dabartiniame etape didelę reikšmę planavimui tobu
linti turi darbo žmonių kolektyvinio ir asmeninio mate
rialinio suinteresuotumo stiprinimas. Dar neseniai kovoje 
už planinių užduočių įvykdymą pirmaeilė reikšmė buvo 
teikiama administraciniams metodams. Be abejo, liaudies 
ūkio plano užduotis turi įvykdyti visos įmonės ir šakos: 
be šito negalima planingai vystyti socialistinės gamybos, 
palaikyti reikiamo proporcingumo liaudies ūkyje. Tačiau 
patyrimas parodė, kad to siekti vien administracinėmis 
priemonėmis negalima. Socialistinių įmonių kolektyvai tu
ri būti skatinami įvykdyti ir viršyti planines užduotis 
pirmiausia ekonominiais svertais — pagrįsta kaina kiek
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vienai produkcijos rūšiai, įvairiomis materialinio skati
nimo už sėkmingą darbą formomis ir t. t.

Todėl partija ir vyriausybė parengė priemones darbo 
žmonių kolektyviniam ir asmeniniam suinteresuotumui 
stiprinti. Iš šių priemonių paminėtina tai, kad peržiūrimos 
didmeninės kainos, siekiant jas priartinti prie visuomeniš
kai būtinų vienos ar kitos produkcijos rūšies sąnaudų; žy
mi įmonės gaunamo pelno dalis paliekama jos žinioje 
ekonominio skatinimo fondams sudaryti.

Kaip žinoma, socialistinėje visuomeni- 
Koiukmes gamybos ngje gamyboje yra du sektoriai: vals- 

tyromis ir kooperatmis-kolukims. Kol
ūkių, kaip ir kitų kooperatinių įmonių, skiriamasis bruo
žas yra tas, kad jie ūkininkauja ne valstybei, o kolekty
vams priklausančiomis gamybos priemonėmis.

Tačiau kolūkiai ūkininkauja ne izoliuotai, o nuolat 
ir visokeriopai padedant valstybiniam sektoriui. Valstybė 
parduoda kolūkiams traktorius, kombainus ir kitą žemės 
ūkio techniką, mineralines trąšas, elektros energiją, me
lioruoja žemes, rengia kolūkiams specialistus ir mechani
zatorius, teikia finansinę paramą ilgalaikiais bei trumpa
laikiais kreditais ir t. t. Tai sudaro ekonominį pagrindą, 
kuriuo remdamasi valstybė planingai vadovauja kolūki
nei gamybai. Įtraukti kolūkius į vieningą liaudies ūkio 
planą reikalinga dar ir todėl, kad kolūkinis sektorius ga
mina žymią šalies maisto produktų ir žaliavų fondų dalį. 
Vadinasi, jie yra sudėtinė vieningos visuomeninės gamy
bos dalis. Todėl suprantama, jei kolūkinis sektorius nebus 
įtrauktas į vieningą liaudies ūkio planą, tai bus pažei
džiamos proporcijos liaudies ūkyje, nebus galima pla
ningai jo vystyti.

Taigi socialistinė valstybė gali ir turi planuoti kol
ūkinę gamybą. Žinoma, planinis vadovavimas kolūkiams 
turi savų ypatybių, priklausančių nuo šių įmonių koope
ratinio pobūdžio. Svarbiausia ypatybė yra ta, kad kol
ūkiai savarankiškai sprendžia pagrindinius darbo ir gamy
bos organizavimo klausimus. Kiekvienas kolūkis savo lė
šomis pilnai padengia visas išlaidas gamybai atnaujinti ir 
plėsti.

Komunistų partija ryžtingai kovoja prieš savavališką, 
nepagrįstą kišimąsi į ūkinę kolūkių veiklą. Valstybiniai 
planavimo organai dabar nustato kolūkiams tiktai vals
tybės superkamos produkcijos apimties ir nomenklatūros
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l iaudies . ūkio 
balansai 

Ir p laniniai 
norm atyvai

ii , h m lis. Visa kita'— pasėlių plotų struktūrą, kultūrų pa- 
. 1111 linų, gyvulių skaičių, pagalbinių šakų vystymą 
n i i kiekvienas kolūkis planuoja savarankiškai, atsi-

11 u lamas į klimatines ir ekonomines sąlygas. Dabar 
J.lykiniai kolūkinės produkcijos supirkimo planai šu

nį i| m narni atitinkamu kolūkių materialiniu-techniniu tie- 
i imti ir naujomis, didesnėmis supirkimo kainomis. Be to, 
u 11 šplaninį grūdų pardavimą taikomi papildomi priedai
...... supirkimo kainų. Visa tai įgalina teisingai derinti
.ilslybės interesus su kolektyviniais kolūkių interesais.

Didelę reikšmę planinėms užduotims 
moksliškai pagrįsti turi balansinis pla
navimo metodas. Liaudies ūkio balansų 
sistema sudaro sąlygas palaikyti teisin
gas proporcijas, vystant įvairias ekono

mikos šakas, atskleisti spartesnio gamybos vystymo re- 
. rvus, parinkti optimalų plano variantą, siekiant geriau 

i. nkinti visuomenės poreikius. Į liaudies ūkio plano ba- 
I, n įsų sistemą įeina materialiniai (natūriniai) balansai, fi
nansiniai (piniginiai) balansai ir visuomenės darbo jėgos 
išleklių balansai.

Sudarant materialinius balansus visoms svarbiausioms 
In.įmonės ir žemės ūkio produkcijos rūšims (plienui, vai
ri loliems metalams, spalvotiesiems metalams, elektros 
t alergijai, naftai, popieriui, audiniams, avalynei, grūdams, 
mėsai ir t. t.), palyginamos kiekvieno produkto gamybos 
galimybės ir visuomenės poreikiai šiam produktui. Pa
vyzdžiui, jeigu pasirodys, kad planuojamuoju laikotarpiu 
n u matyta plieno sunaudoti daugiau kaip nustatyta jo pa- 
",įminti, tai planavimo organai turi numatyti atitinkamai 
padidinti plieno gamybą: panaudojant veikiančių įmonių 
M'/nrvus arba paleidžiant naujus gamybinius pajėgumus. 
< kili būti ir toks atvejis: visuomenė tam tikru laikotarpiu 
neturi objektyvių galimybių padidinti vieno ar kito pro
dukto gamybą, kad būtų visiškai patenkinti jo poreikiai, 
nepadarant žalos kitų liaudies ūkio šakų vystymui. To
kiu atveju reikia numatyti būdus tam tikram produktui 
laupiau naudoti arba rasti pakaitalą (pavyzdžiui, eilėje 
gamybų spalvotieji metalai pakeičiami plastmasėmis, plie
ninės konstrukcijos — gelžbetoninėmis ir pan.).

Piniginių (vertinių) balansų uždavinys — pasiekti, kad 
.iiitiktų tiek valstybės, tiek darbo žmonių piniginių lėšų 
įplaukos ir išlaidos. Iš piniginių balansų ypač didelę reikš
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mę turi valstybinis biudžetas, kuris yra pagrindinis fi
nansinis liaudies ūkio planas, taip pat gyventojų pinigi
nių pajamų ir išlaidų balansas, kuriuo remiantis planuo
jama mažmeninės prekių apyvartos apimtis ir struktūra.

Darbo jėgos išteklių balansai padeda apskaityti ir pa
skirstyti darbo jėgą gamybos šakomis ir įvairiais ekono
miniais šalies rajonais, rengti darbuotojų kadrus ir kelti 
jų kvalifikaciją.

Materialiniai, piniginiai ir darbo jėgos išteklių balan
sai yra neatskiriamai tarp savęs susiję ir vienas antrą 
papildo. Sudarant liaudies ūkio planą, visi daliniai balan
sai derinami, siejami vienas su kitu, ir, tuo remiantis, su
daromas planinis viso liaudies ūkio balansas.

Siekiant pagreitinti apskaičiavimus ir padidinti jų tiks
lumą planinių balansų sudarymo metu, dabar plačiai nau
dojami šiuolaikiniai matematiniai metodai ir elektroni
nės skaičiavimo mašinos.

Sudarant liaudies ūkio balansus, didelį vaidmenį vai
dina planiniai normatyvai, t. y. materialinių, darbo ir pi
niginių sąnaudų normos kiekvienos produkcijos rūšies 
gamybai. Su tokių normų pagalba visuomenė matuoja sa
vo išteklius ir reikiamas sąnaudas. Žinoma, planiniai nor
matyvai turi būti moksliškai pagrįsti, juos reikia suda
ryti, atsižvelgiant į pažangius gamybos technikos ir tech
nologijos pasikeitimus, apibendrinti geriausių įmonių, ce
chų ir pirmaujančių darbininkų bei inžinerijos-technikos 
darbuotojų patyrimą. Normavimas — nepaprastai sunkus 
ir sudėtingas darbas. Sėkmingai normuoti galima tiktai ta
da, kai į šį darbą aktyviai įtraukiami kiekvienos socialis
tinės įmonės darbo žmonės.

KLAUSIMAI PAŠNEKESIUI

1. Kokius pranašumus socialistinei visuomenei užtik
rina planingas ūkininkavimas?

2. Ką reiškia mokslinis planų pagrindimas?
3. Kodėl perspektyviniai planai vaidina svarbiausią 

vaidmenį socialistinėje ekonomikoje?
4. Kaip centralizuotas planavimas derinamas su ūkiniu 

įmonių savarankiškumu?
5. Ką naujo duoda planavimo organizavimui ir ekono

mikos valdymui ūkinė reforma?



XI S K Y R I U S

PREKINĖ GAMYBA SOCIALISTINĖJE 
VISUOMENĖJE

Socialistinės įmonės — fabrikai, gamyklos, tarybiniai 
akiai, kolūkiai — gamina produkciją ne savam vartojimui, 
1» pardavimui. Tai reiškia, kad socialistinės gamybos pro
duktai yra prekės, o ūkiai — ne natūraliniai, o prekiniai.

1. Prekinės gamybos ypatybės socializmo sąlygomis

Bendras bet kurios prekinės gamybos 
Prekinės gam ybos egzistavimo pagrindas yra visuomeninis

«ociaiizmo sąlygom is darbo pasidalijimas ir vienos įmonės at
skirumas nuo kitos, jų ūkinis savaran- 

kiškurnąs. Abi šios sąlygos akivaizdžios socialistinėje v i
suomenėje.

Iš tikrųjų socialistiniam ūkiui būdingas labai išsivys- 
I(,'s darbo pasidalijimas. Visuomeninis darbo pasidalijimas, 
l y. įvairių liaudies ūkio grandžių specializavimasis ga
minti tam tikras produkcijos rūšis, yra labai svarbi są
lyga darbo našumui didinti. Socialistinės įmonės specia
lizuotos gaminti įvairias gatavos produkcijos rūšis, jos 
d.ilis arba detales. Tekstilės fabrikai gamina audinius, me
le durgijos gamyklos lydo plieną, mašinų gamyklos gami
na stakles, traktorius, automobilius, prietaisus ir t. t. 
Mokslinė-techninė pažanga spartina visuomeninį darbo 
pasidalijimą.

Darbo visuomeninį pasidalijimą papildo ekonominis 
socialistinių įmonių atskirumas. Pavyzdžiui, valstybinės 
įmonės, iš vienos pusės, ir kolūkiai, iš kitos pusės, at
skirti vienas nuo kito, kaip skirtingi gamybos priemonių 
u gaminamos produkcijos savininkai. Kolūkiai atsiskyrę 
vienas nuo kito taip pat kaip atskiri savininkai. Gamybos 
piiemonių dalis priklauso asmeniškai kolūkiečiams, darbi
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ninkams bei tarnautojams ir naudojama pagalbiniame 
ūkyje produkcijai gaminti, o jos tam tikra dalis parduo
dama kolūkiniame turguje. Kiek kitaip atsiskyrusios vals
tybinės įmonės. Ir Lichačiovo automobilių gamykla 
Maskvoje, ir Volodarskio siuvimo susivienijimas Lenin
grade, ir Norilsko kalnų metalurgijos kombinatas priklau
so valstybei. Šiuo atveju savininkas yra vienas ir tas pats. 
Tačiau atskiros ūkiskaitinės įmonės atsiskyrusios viena 
nuo kitos, nes kiekviena turi savo žinioje gamybos prie
monių, o pagamintą produkciją realizuoja savarankiškai. 
Jos yra ekonomiškai savarankiškos viena kitos atžvilgiu. 
Tam tikrą operatyvinį savarankiškumą jos turi ir visos 
visuomenės (valstybės) atžvilgiu.

Taigi objektyvios ekonominės socializmo sąlygos — 
visuomeninis darbo pasidalijimas ir ekonominis įvairių 
liaudies ūkio grandžių (kolūkių, valstybinių įmonių, 
gamybinių susivienijimų ir t. t.) atskirumas paverčia 
darbo produktus prekėmis, apsprendžia prekinį socialis
tinės gamybos pobūdį.

Skaitytojui gali kilti klausimas: kadan
gi kapitalizmas ir socializmas yra pre
kinės gamybos formos, tai kuo gi jie 
skiriasi? Juk kapitalistinėse bei socialis
tinėse šalyse gaminamų prekių gamy
bos technologija ir kokybė gali ir ne
siskirti?

Visa tai neginčytina. Tačiau socialistinė ir kapitalis
tinė prekinė gamyba labai skiriasi socialiniu-ekonominiu 
požiūriu. Tai susiję su visuomeninės gamybos pobūdžiu, 
su viešpataujančiais gamybiniais santykiais.

Svarbiausia socialistinės prekinės gamybos ypatybė 
ta, kad ekonominis jos pagrindas yra visuomeninė gamy
bos priemonių nuosavybė. Pagrindinės gamybos priemo
nės neparduodamos privatiems asmenims. Žmogaus darbo 
jėga liovėsi buvusi prekė. Privatūs asmenys neturi tei
sės samdytis darbo jėgos, kad galėtų gaminti produkciją 
rinkai. Štai kodėl prekinė gamyba socializmo sąlygoms, 
skirtingai nuo prekinės gamybos, pagrįstos privatine ka
pitalistine gamybos priemonių nuosavybe, negimdo žmo
nių išnaudojimo santykių. Socialistinėje visuomenėje ga
lutinis gamybos tikslas — ne gauti kapitalistinį pelną, 
o kuo geriau tenkinti, nuolat didėjančius visuomenės ir 
jos narių poreikius. Prekinę gamybą ir mainus vykdo so-

Planingas 
prekinių-piniginių 
santykių pobūdis 

socialistinėje 
visuomenėje
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i.Meilinės įmonės. Vadinasi, prekiniai-piniginiai ryšiai iš- 
11 i'.kia socialistinius gamybinius santykius.

Kita svarbi socialistinės prekinės gamybos ypatybė yra 
i i, kad ji vystoma planingai, skirtingai nuo stichiško ir
m.n rhinio kapitalistinio ūkio. Tai reiškia, kad visuomenė
i m 11 planine tvarka moksliškai nustatyti visuomenės po-
ii ikius, sutinkamai su jais ir savo ištekliais numatyti ga
mybos apimtį, reguliuoti pagrindinių prekių kainas ir t. t.

Tačiau socialistinio ūkio produktai, pagaminti pagal 
|.I.mą, patenka vartotojams realizavimo būdu, t. y. per 
liuką. Rinka galutinai patvirtina, ar vienos arba kitos 
Im <‘kės gamyba atitinka visuomenės jai keliamus reika- 
kivimus. Jeigu prekė parduota, vadinasi, ji reikalinga 
vartotojui, reikalinga visuomenei. Priešingu atveju paaiš- 
i r ja, kad įmonė veltui išleido lėšas jos gamybai, o 
planavimo organai neteisingai atsižvelgė į visuomenės 
poreikius. Rinkoje patikrinama taip pat, ar įmonės indi
vidualinės sąnaudos atitinka visuomeniškai būtinas pro
dukcijos gamybos sąnaudas.

Kadangi socialistinių įmonių produktai 
gaminami ne savam vartojimui, o rin
kai, jie yra prekės. Kaip žinoma, kiek
viena prekė turi vartojamąją vertę ir 
vertę. Šičia pasireiškia dvilypis, prieš
taringas prekės pobūdis.

Bendra antrajame skyriuje duota prekės ir jos savy
bių charakteristika taikytina ir socialistiniam ūkiui. Ta
vi, iu ji nepakankama, nes socialistinėje visuomenėje, skir- 
Iingai nuo kapitalistinės visuomenės, darbas yra ne už
maskuoto visuomeninio, o betarpiškai visuomeninio po
būdžio. Tai reiškia, kad gamintojas daugiau ar mažiau 
iš anksto žino tam tikros prekės reikalingumą visuomenei, 
l. y. prieš realizuojant prekę. Juk kitaip ir būti negali: 
socialistinė ekonomika pagrįsta visuomenine gamybos 
priemonių nuosavybe ir vystosi ne stichiškai, o planingai.

Betarpiškai visuomeninis darbas, kuriantis prekes so
cializmo sąlygomis, yra dvejopo pobūdžio: jis vienu me
lu yra ir konkretus, ir abstraktus darbas. Skirtingai nuo 
kapitalistinės visuomenės, socialistinėje visuomenėje 
konkretusis darbas nėra privatinis darbas. Tačiau jis yra 
atskiro pobūdžio, nes gamyklos yra atskirtos. Iš tik
rųjų socialistinės įmonės ieško būdų gamybos efektyvu
mui didinti, tvarko gamybos priemones, samdo darbo jė

Prekė, 
jos savybės 

Ir prieštaravimai 
socializmo 
sąlygomis
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gą, palaiko tarpusavio santykius su kitomis įmonėmis, 
realizuoja savo produkciją.

Produkcijos pardavimas reiškia, kad ji reikalinga v i
suomenei, kad, vadinasi, jos gamybai sunaudotas darbas 
yra ne tik konkretus, bet kartu ir abstraktus, visuomeni
nis. Realizuojant produkciją, pastebima, kad atskirasis 
darbas kartu yra ir visuomeninis, kad tam tikros prekės 
vartojamoji vertė būtina visuomenei. Taigi išsprendžia
mas prekės ir darbo prieštaravimas, slypintis prekėje. 
Abstraktusis darbas ir kapitalistinėje, ir socialistinėje vi
suomenėje sukuria prekių vertę. Kapitalistinėje visuome
nėje prekių vertė išreiškia privatinių prekių gamintojų 
santykius. Socialistinėje visuomenėje remiamasi verte, 
keičiantis produkcija socialistinėms įmonėms (fabrikams, 
gamykloms, kolūkiams, tarybiniams ūkiams), gyventojams 
perkant prekes iš valstybės. Vadinasi, abstraktusis darbas, 
sukuriantis prekių vertę, socialistinėje visuomenėje iš
reiškia socialistinius gamybinius santykius.

Taigi socializmo sąlygomis prekinė gamyba laisva nuo 
kapitalistiniam ūkiui būdingų antagonistinių prieštaravi
mų. Vadinasi, prekinė socialistinio ūkio forma turi naują 
turinį.

Kad būtų akivaizdesnis prekės ir prekėje įdaiktinto 
darbo dvejopumas, pateiksime sąlyginę schemą:
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Prekės realizavimas — svarbi reprodukcijos proceso 
i. id i ja. Šis aktas ir socialistinėje visuomenėje nėra au

lini m tinio pobūdžio, jis susijęs su tam tikrais sunkumais. 
I.š tikrųjų ne visais atvejais gamybos planuose pakanka
mai tiksliai ir pilnai atsispindi vienos ar kitos prekės po
linkis, juo labiau, kad, vykdant planą, jis gali keistis. 
Kaip žinoma, pasikeitus madai, kai kada paklausa ima 
laip svyruoti, kad paskui ją nesuspėja gamyba. Ne v i
sada pavyksta įvykdyti tiksliai nustatytais terminais kiek
vienos produkcijos rūšies planą. Būva ir taip, kad, steng
iamosios įvykdyti planą vertine išraiška, įmonės siekia 
pirmiausia gaminti brangią produkciją, o ne tą, kuri iš 
likrųjų reikalinga vartotojui. Pavyzdžiui, ir šiandien sun
ku nusipirkti dangtelių vaisiams konservuoti namie, nors 
planuose numatoma jų pagaminti pakankamai. Reikalas 
paprastas — kai kurios įmonės neįvykdo šių planų, nes 
dangteliai yra pigūs ir jų gamyba nėra naudinga. Neati- 
li Irimas tarp paklausos ir pasiūlos atsiranda ir todėl, kad 
į vienus miestus ir rajonus prekybinės organizacijos kar
iais atveža per daug vienų ar kitų prekių, tuo tarpu kai 
kituose miestuose ir rajonuose šių prekių trūksta.

Norint įveikti sunkumus, atsirandančius produkcijos 
realizavimo procese, reikia sistemingai tobulinti gamybos 
ir prekybos planavimą, geriau studijuoti gamybos ir gy
ventojų paklausą, teisingai į ją atsižvelgti, gerinti pro
dukcijos vartojamąsias savybes, kelti jos kokybę.

Kartu su geromis ir gražiomis prekėmis, kurios visiš
kai patenkina mūsų poreikius ir skonį, parduotuvės daž
nai siūlo ir blogos kokybės prekes, kurių pirkėjai neper
ka. Kai kada ir gamybos priemonės neatitinka joms ke
liamų reikalavimų. Tokia padėtis paaiškinama pirmiausia 
tuo, kad prekių kainos dar nepakankamai atspindi prekių 
kokybę, kad įmonės, gaminančios netinkamas arba blogos 
kokybės prekes, nėra už tai reikiamai materialiai atsakin
gos, o fabrikai ir gamyklos, gaminantys puikios kokybės 
gaminius, už tai skatinami nepakankamai.

O juk reikalavimai produkcijos kokybei mūsų laikais 
kasdien didėja. Socialistinių šalių darbo žmonės nori tu
rėti gražius ir madingus drabužius bei avalynę, patogius 
baldus, gerus ir patikimus eksploatuoti televizorius bei 
radijo imtuvus. Dabartinė techninė pažanga kelia dides
nius reikalavimus medžiagų, mašinų ir įrengimų kokybei.
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Tarybų Sąjungos ir kitų socialistinių šalių užsienio 
prekybos apimtis sistemingai didėja. Norint turėti pasi
sekimą pasaulinėje rinkoje, reikia, kad tarybinė produk
cija ne tik nenusileistų geriausiems užsienio pavyzdžiams, 
bet ir juos pralenktų savo kokybe. Produkcijos kokybės 
gerinimas reiškia tą pat, ką ir padidinti jos kiekį, sunau
dojant palyginti mažiau sąnaudų, o tai didina gamybos 
efektyvumą.

2. Pinigai socialistiniame ūkyje

Kadangi socializmo sąlygomis visuomeninė gamyba 
yra prekinė, tai ji negali apsieiti be pinigų. Gyvybinis pi
nigų būtinumas ypač išryškėjo, pereinant į naująją eko
nominę politiką. Karinio komunizmo metu ūkiniai ryšiai 
buvo vystomi, daugiausia organizuojant nepiniginį vals
tybinės pramonės produkcijos keitimą į valstiečių mais
to produktus. Prekyba buvo sprendžiama vietinės apy
vartos ribose. Tačiau gyvenimas parodė, kad socializmas 
yra ne natūralinis, o prekinis ūkis, neišvengiamai numa
tantis prekinę apyvartą, t. y. darbo produktų mainus, 
naudojantis pinigais.

Kaip žinoma, kapitalistinėje visuome
nėje pinigai išreiškia privatinius prekių 
gamintojų santykius. Buržuazijos ran
kose pinigai yra kapitalas, t. y. darbi
ninkų klasės išnaudojimo įrankis. So

cializmo sąlygomis pinigai turi kitą socialinę prigimtį ir 
visuomeninę paskirtį. Būdami visuotiniu ekvivalentu, jie 
išreiškia socialistinių prekių gamintojų-— valstybinių 
įmonių ir kolūkių, socialistinės visuomenės piliečių ir 
valstybės — santykius. Jie išreiškia laisvų nuo išnaudoji
mo žmonių draugiško bendradarbiavimo ir socialistinės 
savitarpio pagalbos santykius. Tuo ir pasireiškia jų nau
ja esmė.

Pinigų esmė 
ir jų funkcijos 
socialistiniame 

ūkyje

Viešpataujant visuomeninei gamybos priemonių nuo
savybei, pinigai negali būti paversti kapitalu, panaudoti 
svetimam darbui išnaudoti. „Aukso veršio" autoriai I. II- 
fas ir J. Petrovas baigė savo romaną tuo metu, kai jo he
rojus Ostapas Benderis, įsigijęs milijoną rublių, įsitikino, 
kad panaudoti tokius pinigus Tarybų Sąjungoje kaip ka
pitalą jis negali.
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Pinigų esmė, jų naujas, socialistinis turinys pasireiškia 
|i| funkcijose. Pinigų funkcijos išreiškia įvairias socialis- 
linių gamybinių santykių puses.

Pirmoji pinigų funkcija yra ta, kad jie — prekių ver
tės matas. Pinigai gali atlikti šią funkciją todėl, kad jie 
yra aukso atstovai. Tam tikras aukso svorio kiekis socia
listinėse šalyse laikomas piniginiu vienetu. Tarybų Są- 
langoje yra rublis, turintis 0,987412 gramo gryno aukso, 
Čekoslovakijoje — krona, turinti 0,123426 gramo aukso, 
Vokietijos Demokratinėje Respublikoje — markė, kurios 
aukso turinys — 0,399902 gramo, ir t. t. Pagrindinis pini
ginis vienetas dalijamas į smulkesnius:-rublis — į 100 ka
peikų, krona — į 100 helerių, markė — į 100 pfenigų 
ir t. t. Pinigų kaip vertės mato funkcija pasireiškia pla
ningo kainų sudarymo procese. Pasinaudodamos kainomis, 
socialistinės įmonės palygina savo pajamas ir išlaidas. Be 
lokio palyginimo neįmanoma taupiai, efektyviai ūkinin
kauti. Su kainų pagalba išaiškinamas kiekvieno darbo 
žmogaus indėlis į gamybą ir nustatoma jo dalis visuome
ninio darbo produkte. Socialistinė valstybė panaudoja pi
nigų kaip vertės mato funkciją gamybos eigos ir visuome
ninio produkto paskirstymo apskaitai ir kontrolei, ūkiskai
tos įgyvendinimui, darbo mato ir vartojimo kontrolei.

Antroji pinigų funkcija yra tokia: jie — prekių cirku
liacijos priemonė. Valstybinių įmonių ir įstaigų darbinin
kai bei tarnautojai, kolūkiečiai ir kiti gyventojų sluoks
niai už savo darbo užmokestį ir pinigines pajamas perka 
prekes. Pinigines gyventojų pajamas, fizinę prekių apy
vartos apimtį ir kainas planuoja valstybė. Socializmo są
lygomis negali būti perprodukcijos krizių. Realizavimo 
sunkumai, kuriuos minėjome anksčiau, socializmo sąlygo
mis įveikiami, gerinant ūkinį vadovavimą gamybai ir pre
kybai ir jų planavimą.

Trečioji pinigų funkcija — mokėjimo priemonė. Šią 
funkciją pinigai atlieka, išmokant įmonėse ir organizaci
jose darbo užmokestį darbininkams ir tarnautojams, pini
gines pajamas kolūkiečiams, mokant mokesčius, grąžinant 
paskolas, įmonėms ir ūkinėms organizacijoms grąžinant 
bankines paskolas ir t. t. Normalus pinigų kaip mokėjimo 
priemonės funkcionavimas — labai svarbi nenutrūkstamo, 
ritmingo socialistinių įmonių darbo sąlyga. Nesavalaikiai 
socialistinių įmonių ir organizacijų mokėjimai už prekes 
ir paslaugas rodo, kad būtina stiprinti mokėjimų drausmę
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ir didinti materialinę atsakomybę už sutartinių įsiparei
gojimų neįvykdymą. Tai ypač svarbu naujomis ūkinin
kavimo sąlygomis.

Ketvirtoji pinigų funkcija yra ta, kad jie — socialisti
nio kaupimo ir darbo žmonių santaupų priemonė. Nebūtų 
galima vykdyti išplėstinės socialistinės reprodukcijos, jei 
įmonių piniginės pajamos nebūtų sukaupiamos valstybi
niame biudžete, siekiant vėliau jas panaudoti bendriems 
reikalams. Dalį piniginių pajamų sunaudoja pačios įmo
nės. Valstybės ir įmonių sankaupos naudojamos gamybai 
plėsti, negamybinei sferai finansuoti, socialiniams-kultū- 
riniams darbo žmonių poreikiams tenkinti, gynybinei ša
lies galiai stiprinti ir t. t. Gyventojų santaupos turi ar
ba vienoms ar kitoms prekėms pirkti skirtų grynųjų pi
nigų formą, arba yra įdėtos taupomosiose kasose.

Penktoji pinigų funkcija — jie atlieka pasaulinių pi
nigų vaidmenį, aptarnauja užsienio prekybos apyvartą ir 
kitus socialistinių šalių ekonominius užsienio ryšius. Šioje 
funkcijoje jie figūruoja aukso forma. Tai įvyksta tais at
vejais, kai kuri nors valstybė numato atsiskaityti auksu, 
o ne eiliniais prekių tiekimais arba trečiųjų šalių valiuta.

Socialistinėje visuomenėje pinigų pastovumą užtikrina 
tai, kad didžiausios prekių masės sukauptos valstybės 
rankose ir kad nustatomos moksliškai pagrįstos planinės 
prekių kainos. Tam tikslui gali būti panaudotas ir auksas. 
Taip būna tada, kai akivaizdžiai pastebima, kad pinigų 
kiekis cirkuliacijoje neatitinka esančių prekinių ištek
lių. Tokiais atvejais valstybė gali pirkti už auksą prekių 
užsienio šalyse ir kartu padidinti prekių masę cirkulia
cijoje, kad pinigai išliktų stabilūs.

Norint užtikrinti pinigų pastovumą, reikia laikytis 
proporcingumo tarp prekių ir pinigų masės cirkuliacijoje, 
atsižvelgti į pinigų cirkuliacijos dėsnio veikimą. Pagal 
šį dėsnį liaudies ūkiui reikalingų pinigų kiekis nustato
mas tokia formule:

Pinigų
cirkuliacijos

dėsnis

Svarbi normalaus socialistinės ekono
mikos vystymosi sąlyga yra pinigų sta
bilumas, t. y. jų pastovumas arba per
kamosios galios didėjimas.

kurioje Kp — pinigų kiekis cirkuliacijoje,
2k — realizuotinų prekių kainų suma,
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2m -— kreditų mokėjimų suma,
2 1 — tarpusavyje padengiamų mokėjimų suma, 
2kr ■— kreditan parduotų prekių kainų suma,
A  — piniginio vieneto apyvartų skaičius.

Jeigu cirkuliacijoje pinigų yra daugiau, negu jų rei- 
l.i.i prekių apyvartai aptarnauti, tai dėl to neišvengiamai 
padidėja kainos. Norint užkirsti kelią kainų didėjimui, 
icikia didinti gamybos apimtį, kelti darbo našumą, ge
nuli produkcijos kokybę.

3. Vertės dėsnio vaidmuo planiniame ūkyje

V ertės dėsnio 
veikim o ypatybės 

socializm o 
sąlygom is

Kadangi socialistinis ūkis yra prekinis, tai jame bū
tinai veikia ir vertės dėsnis. Bet kadangi prekinės ga
mybos pobūdis socializmo sąlygomis iš pagrindų skiriasi 
nuo kapitalistinės prekinės gamybos pobūdžio, tai ir ver- 
I ės dėsnis socializmo sąlygomis veikia kitaip, negu ka
pitalizmo sąlygomis.

Tarybų Sąjungos planavimo ir statisti
kos organai savo apskaičiavimuose nau
doja milijonus įvairių prekių bei paslau
gų kainų. Planinių kainų stabilumas ne
reiškia, kad jos laikas nuo laiko negali 

keistis. Koks gi dėsnis apsprendžia kainų lygį ir dinami
ką? Toks dėsnis yra vertės dėsnis.

Socializmo sąlygomis vertės dėsnio turinį sudaro tai, 
kad prekių kainas apsprendžia visuomeniškai būtinas dar
bo kiekis, sunaudojamas joms pagaminti planingoje socia
listinių įmonių veikloje. Iš to išeina, kad vienos prekės 
mainymo į kitą dėsnis yra jų vertės lygybės laikymasis, 
t. y. mainų ekvivalentiškumo principas.

Ekvivalentiški mainai įgalina visas normaliai dirban
čias įmones padengti gamybos išlaidas ir gauti tam tik
rą pelną, užtikrina materialinius akstinus kelti darbo na
šumą. Ypač svarbu ekvivalentiškumo principo laikytis 
mainuose tarp miesto ir kaimo, tarp valstybės ir kolūkių, 
tarptautinėje socialistinės sandraugos šalių prekyboje.

O dabar smulkiau panagrinėkime, kokius ekonomi
nius rezultatus duoda vertės dėsnio veikimas.

Pirma, vertės dėsnis ekonomiškai skatina didinti dar
bo našumą, mažinti gamybos kaštus. Tikrai, pagal šį dės
nį įmonės realizuoja savo produkciją kainomis, pagrįsto
mis visuomeniškai būtinomis darbo sąnaudomis, visuome
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nine verte. Bet individualinė produkcijos vertė priešaki
nėse įmonėse, kuriose naudojama tobulesnė technika ir 
geriau organizuotas darbas, yra mažesnė už visuomeninę. 
Tokios įmonės yra pelningesnės, efektyvesnės. Jos gau
na daugiau lėšų ir turi didesnes galimybes gamybai 
plėsti, savo darbuotojų kultūrinėms-buitinėms sąlygoms 
gerinti ir jiems individualiai premijuoti. Tokia tvarka 
naudinga ne tik įmonės kolektyvui ir atskiriems jos dar
buotojams, bet ir visai visuomenei, nes spartesnis prieš
akinių įmonių vystymasis didina viso liaudies ūkio 
efektyvumą.

Atvirkščiai, įmonės, kurių individualinė produkcijos 
vertė didelė, t. y. tokios įmonės, kuriose darbas blogiau 
organizuotas, kuriose naudojama atsilikusi technika, gau
na nedideles pajamas, o kartais būna net nuostolingos. 
Tai verčia atsiliekančias įmones likviduoti neūkiškumą, 
diegti modernią techniką, didinti darbo našumą, vadi
nasi, ir didinti pelningumą. Norint nuostolingas įmones 
padaryti pelningomis, reikia aprūpinti jas nauja technika, 
gerinti darbo ir gamybos organizavimą, kelti ekonominio 
darbo lygį, diegti ūkiskaitą, panaudoti visus ekonominius 
gamybos efektyvumo didinimo svertus.

Antra, vertės dėsnis yra vienas iš svarbių planinių 
kriterijų kapitaliniams įdėjimams paskirstyti, vadinasi, 
taip pat darbui ir gamybos priemonėms paskirstyti tarp 
liaudies ūkio šakų.

Yra žinoma, kad pastaraisiais metais didesni kapitali
niai įdėjimai investuojami į tokias ūkio šakas, kurios už
tikrina sparčią technikos pažangą: į mašinų gamybą, che
mijos pramonę, naftos ir dujų gavybą, į elektros ener
getiką.

Tokia kapitalinių įdėjimų kryptis padeda toms eko
nomikos šakoms sparčiai augti, duoda didelę ekonomiją 
liaudies ūkiui, įgalina mažinti išlaidas produkcijos vie
netui, vadinasi, ir mažinti jos savikainą.

Pavyzdžiui, naftos ir dujų gavyba (skaičiuojant šilu
minės vertės vienetui-—kalorijai) yra kelis kartus piges
nė, negu akmens anglies gavyba šachtiniu būdu. Todėl 
pirmenybinis naftos ir dujų gavybos vystymas per pasta
rąjį dešimtmetį, jų lyginamojo svorio didinimas šalies 
kuro balanse davė valstybei žymią ekonomiją.

Didelį efektą liaudies ūkio vystymui duoda ir spar
tesnis chemijos pramonės vystymas. Pavyzdžiui, cheminių
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pluoštų diegimas į tekstilės gamybą leidžia žymiai atpi
ginti produkciją. Medvilnės ir vilnos gamybos išlaidas 
į m lyginus su analoginėmis panašias savybes turinčio 
<beminio pluošto gamybos išlaidomis, paaiškėja, kad eko
nomiškiau yra gaminti cheminius pluoštus. Pavyzdžiui, nit- 
юпо pluošto tonos savikaina yra beveik 4 kartus mažes
nė, negu natūralios vilnos savikaina. Lavsano pluoštas 
yra daugiau kaip trigubai pigesnis už vilną, kurią jis 
savo savybėmis visiškai pavaduoja.

Taigi, spręsdami klausimą, kaip paskirstyti kapitali
nius įdėjimus, planavimo organai vadovaujasi principu: 
tenkinti poreikius minimaliomis gamybos sąnaudomis. Tai 
n reiškia, kad į vertės dėsnio reikalavimus atsižvelgia
ma, paskirstant darbo jėgą ir gamybos priemones tarp 
liaudies ūkio šakų. Planavimo organai kartu atsižvelgia 
ir į kitų ekonominių dėsnių reikalavimus. Vadinasi, bū
ti amas ekonominių dėsnių sistemoje, vertės dėsnis daly
vauja, planingai reguliuojant socialistinės gamybos vys
tymą.

Vertės dėsnis, kaip ir kiti ekonominiai dėsniai, įmo
nėje veikia per ūkiskaitos sistemą (smulkiai apie ją bus 
kalbama X IV  skyriuje).

Vertės dėsnis veikia kaip tam tikra tendencija. Tai 
reiškia, kad paprastai kainos kiekvienu konkrečiu atve
ju ne sutampa su verte, o nukrypsta nuo jos čia į vieną, 
čia į kitą pusę, svyruoja apie ją.

Prekiniame ūkyje, pagrįstame privatine 
V ystym osi gamybos priemonių nuosavybe, vertės

Pl£m”ert?saS dėsnis veikia kaip gaivališka jėga, vieš
asis pataujanti žmonėms.

Prekinėje gamyboje, pagrįstoje v i
suomenine gamybos priemonių nuosavybe, yra kitaip. 
Čia vertės dėsnis ir planingumas ne tik neatmeta vienas 
kito, bet papildo vienas kitą. Taip yra todėl, kad socializ
mo sąlygomis vertės dėsnis veikia ne gaivališkai, o pla
ningai. Ką tai reiškia?

Skaitytojui jau žinoma, kad vertės dėsnis veikia per 
kainas. Bet socialistiniame ūkyje kainos susidaro ne gai
vališkoje konkurencinėje rinkos kovoje; paprastai jas 
centralizuotai nustato planavimo organai. Valstybė kainas 
nustato ne laisva nuožiūra, o atsižvelgdama į vertės dės
nio veikimą ir planingai tobulindama kainų sistemą. Tai 
materialiai skatina įmonių bei ūkinių organizacijų ko
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lektyvus, atskirus gamybos darbuotojus kovoti už darbo 
našumo kilimą. Skirstydama kapitalinius įdėjimus, lemian
čius ūkio vystymosi kryptį, valstybė taip pat nepasikliau
ja stichija. Planavimo organai daro ekonominius kapita
linių įdėjimų efektyvumo apskaičiavimus, paprastai tam 
tikslui naudodami planines kainas.

Organiškas vertės dėsnio ir centralizuoto planavimo 
ryšys ypač išryškėja, vykdant ūkines reformas socialisti
nėse šalyse. Reformos turi padidinti centralizuoto planavi
mo reikšmę, mokslinį liaudies ūkio planų pagrįstumą ir 
kartu užtikrinti, kad planiniame vadovavime liaudies ūkiui 
būtų visapusiškai panaudojamas vertės dėsnis. Pavyz
džiui, Tarybų Sąjungoje vykdoma ūkinė reforma numato 
padidinti vertinių plano rodiklių — realizuotos produkci
jos, pelno ir rentabilumo — vaidmenį.

Vertės dėsnio ir planingumo vieningumo visiškai 
negali suprasti buržuaziniai ideologai, manantieji, kad 
vertinių santykių vaidmens padidinimas, įgyvendinant 
ūkines reformas, reiškiąs atsisakymą nuo centralizuoto 
planavimo ir laipsnišką tarybinės ekonomikos perėjimą į 
kapitalizmo vėžes. Vertės dėsnio naujo visuomeninio 
turinio ir to dėsnio veikimo planinio pobūdžio nesupranta 
ir kiniškieji dogmatikai, kurie naujų planinio vadovavimo 
ūkiui ir ekonominių skatinimo metodų įvedimą Tarybų 
Sąjungoje bei kitose Europos socialistinėse šalyse kvali
fikuoja kaip „kapitalizmo restauravimą".

Bet, gal būt, vertės dėsnio veikimas ir socializmo są
lygomis kai kuriais atvejais sukelia neplaningą darbo jė
gos ir gamybos priemonių persiskirstymą? Išnagrinėsime 
šį klausimą.

Neplaninis persiskirstymas įvyksta tik tais atvejais, 
kai kainos nesuderinamos su vertės dėsniu ir plano spren
džiamais uždaviniais. Pavyzdžiui, nuostolingos kainos gy
vulininkystės produkcijai ilgą laikotarpį stabdė šios labai 
svarbios žemės ūkio šakos vystymąsi, buvo jos vystymo 
planų neįvykdymo priežastis, nes sukeldavo gamybos 
priemonių ir darbo jėgos atoslūgį iš šios šakos, techninį 
šios šakos atsilikimą.

Taigi neplaninis išteklių persiskirstymas šiuo atveju 
yra vertės dėsnio blogo naudojimo, jo pažeidinėjimo pa
sekmė, o ne rezultatas to, kad šiame dėsnyje esąs kaž
koks gaivališkas pradas, nepriklausantis nuo visuomeni
nių sąlygų, kuriomis jis veikia. Šiuo atveju „kaltas“ ne
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objektyvus vertės dėsnis, o gamybos planavimo ir kaino- 
<l.i ros praktikos trūkumai. Todėl nuolatinis vertinių ka
li gorijų veikimo mechanizmo tobulinimas, planinio- va
dovavimo ūkiui tobulinimas — būtina sąlyga, leidžianti 
i m karnai atsižvelgti į vertės dėsnio reikalavimus ir pa- 
iiiiudoti jį ūkinėje veikloje.

Vertės dėsnio veikimas socialistinėje 
Kainodara ekonomikoje, kaip jau matėme, ap-

sociaflkyjeiame sprendžia tokios vertinės kategorijos,
kaip kaina, buvimą. Prekės kaina ir šo

ri <dizmo sąlygomis yra piniginė jos vertės išraiška. Ta
riau, skirtingai nuo kapitalizmo, čia kainodaros procesas 
turi ne stichišką, bet planingą pobūdį, o pati kaina kaip 
ekonominė kategorija išreiškia socialistinius gamybinius 
santykius.

Kaina socializmo sąlygomis atlieka eilę funkcijų. Pir
ma, ji yra darbo sąnaudų produkcijos vienetui pagaminti 
matas, gamybos išlaidų ir jos rezultatų apskaitos bei pa
lyginimo priemonė. Antra, kaina materialiai skatina ma
žinti individualines išlaidas, spartinti mokslinę-techninę 
pažangą, plėsti produkcijos gamybą ir gerinti jos kokybę. 
Trečia, ji įgalina suderinti prekių paklausą ir pasiūlą. 
Kaip žinoma, vienų ar kitų prekių kainų sumažinimas 
paprastai padidina jų paklausą, o padidinimas — ją su
mažina.

Kainos (kurių pagrindas yra visuomeniškai būtinos 
darbo sąnaudos), kad galėtų kuo geriau aptarnauti liau
dies ūkio poreikius, turi atspindėti ir kitus kainodaros 
veiksnius.

Ekonominiu požiūriu pagrįsta kaina turi atspindėti ne 
tik einamąsias išlaidas (savikainą), bet ir lyginamuosius 
kapitalinius įdėjimus, t. y. gamybos fondaimlumą. Tarki
me, kad einamosios išlaidos 100 metrų audinio pagaminti 
ir 1 tonai ketaus pagaminti sutampa ir sudaro po 30 rub
lių, o kapitaliniai įdėjimai — atitinkamai 20 ir 50 rublių. 
Tuo atveju, nors einamosios išlaidos (savikaina) yra ly
gios, negalima nustatyti vienodos kainos 100-ui metrų 
audinio ir 1 tonai ketaus.

Planuojant kainas, taip pat reikia atsižvelgti į prekės 
vartojamąją vertę, jos kokybę. Geresnės kokybės pre
kėms turi būti nustatomos didesnės kainos, kad įmonės 
būtų materialiai suinteresuotos gerinti produkcijos ko
kybę.
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Siekiant materialiai stimuliuoti techninę pažangą, la
bai svarbu nustatyti didesnes kainas toms mašinoms, ku
rios pasižymi dideliu našumu, dideliu patikimumu eks
ploatuojant. Kartu reikia siekti, kad tokių mašinų gamy
bos nauda būtų pagrįstai paskirstoma tarp gamintojo ir 
vartotojo.

Socialistiniame ūkyje kainų sistemą sudaro eilė įvai
rių kainų: didmeninės kainos, kuriomis valstybinės įmo
nės atsiskaito už patiektą produkciją vienos su kita ir su 
realizavimo organizacijomis; supirkimo ir pristatymo kai
nos žemės ūkio produktams, kuriuos valstybė superka iš 
kolūkių, tarybinių ūkių bei gyventojų; liaudies vartojimo 
prekių mažmeninės kainos ir gyventojų apmokamų pa
slaugų tarifai; užsienio prekybos kainos, kuriomis valsty
bė atsiskaito už įvežamas ir išvežamas prekes. Kiekviena 
kainų rūšis turi savo ypatybių. Kiekvienos kainų rūšies 
paskirtis, funkcijos ir planavimo metodai kiek skiriasi.

Kainų sistema yra neatskiriamai susijusi su ekonomi
nių sąlygų visuma. Todėl ji negali likti nekintama, ji 
nuolat tobulinama. TSKP Programoje nurodoma, kad rei
kia nuolat gerinti kainų sistemą, suderinant ją su ko
munistinės statybos uždaviniais, su technikos pažanga, 
gamybos ir vartojimo augimu, gamybos kaštų sumažini
mu. Kainos turi vis labiau atspindėti visuomeniškai būti
nas darbo sąnaudas, užtikrinti gamybos ir cirkuliacijos 
kaštų padengimą ir tam tikrą pelną kiekvienai normaliai 
dirbančiai įmonei.

Darbo sąnaudos atskiroms prekėms pagaminti nuolat 
kinta. Todėl reikia periodiškai peržiūrėti kainų lygius ir 
santykius, suderinant juos su pakitusiomis prekių gamy
bos ir realizavimo sąlygomis. Kainų lankstumo ir stabi
lumo derinimas — vienas iš svarbiausių socialistinės pla
ninės kainodaros principų.

Šie kainodaros principai ypač aktualūs naujomis ūki
ninkavimo sąlygomis. Mat, dabar pagrindiniais planiniais 
rodikliais tampa realizuotos produkcijos apimtis, pelnas 
ir rentabilumas. Nuo šių rodiklių įvykdymo žymiu mastu 
priklauso finansinė įmonių ir ūkinių organizacijų būklė, 
galimumai plėsti gamybą ir materialiai skatinti darbuo
tojus. Tačiau įplaukų už parduotą produkciją dydis, pel
no masė ir rentabilumo norma priklauso ne tik nuo to, 
kaip dirba įmonė, bet ir nuo jos produkcijos kainų, jos 
naudojamų žaliavų bei medžiagų kainų lygio. Štai ko
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dėl kainos turi būti moksliškai pagrįstos. Jeigu kaina per 
didelė, tai įmonių kolektyvams bus užtikrintas lengvas 
gyvenimas, bus garantuotos didelės pajamos be ypatingų 
pastangų. O esant mažoms produkcijos kainoms, net ge
nis darbas neduos įmonei atitinkamų rezultatų.

Planingas kainų sistemos tobulinimas ir sumanus jų 
naudojimas skatina taupyti visuomeninį darbą ir spar
tinti mokslinę-techninę pažangą, padeda didinti planinės 
ekonomikos efektyvumą.

KLAUSIMAI PAŠNEKESIUI

1. Kokios yra prekinės gamybos ypatybės socialisti
nėje visuomenėje?

2. Kokias funkcijas atlieka pinigai socializmo sąly
gomis?

3. Kaip veikia vertės dėsnis socialistinėje ekonomi
koje?

4. Kokie yra socialistinės planinės kainodaros proce
so ypatumai?



XII S K Y R I U S

VISUOMENINIS DARBAS SOCIALIZMO 
SĄLYGOMIS

1. Pagrindiniai darbo socialistinio 
organizavimo bruožai

Darbas yra amžina žmonių visuomenės
Darb° pobūdi gyvavimo j-jeį vystymosi sąlyga ir šia

c o c i a l i c T i n o i o  o  j j j i. j ooULldllollIlc|c . ■ «  -t . i • . • v

visuomenėje prasme visada yra, kaip vaizdingai iš
sireiškė K. Marksas, natūralinės būti

nybės karalystė. Jis sukūrė visas materialines gėrybes ir 
dvasines vertybes, kurias turi žmonija.

Darbas visada dirbamas tam tikromis visuomeninėmis 
sąlygomis, kurios jam suteikia specifinius bruožus. Isto
rija žino vergo darbą, valstiečio baudžiauninko darbą, ka
pitalistinės įmonės samdomo darbininko darbą, socialis
tinės visuomenės darbuotojo darbą.

Socializmo sąlygomis darbas turi savo specifinį po
būdį, kuris jį skiria nuo darbo kitose socialistinėse-eko- 
nominėse formacijose.

Privatine nuosavybe pagrįstoje visuomenėje žmogus 
išnaudoja kitą žmogų pagal principą: arba tu plėši kitą, 
arba kitas plėšia tave, arba tu dirbi kitam, arba jis dirba 
tau. Socializmas paverčia gamybos priemones visuome
nine nuosavybe ir, tuo remdamasis, pašalina žmogaus iš
naudojimą.

Darbo produktas socializmo sąlygomis priklauso vi
suomenei ir naudojamas visų darbo žmonių labui. V. Le
ninas pabrėždavo: ,,Pirmą kartą po šimtmečių darbo sve
timiesiems, priverstinio darbo išnaudotojams yra galimybė 
dirbti sau ir, be to, dirbti, remiantis visais naujausios tech
nikos ir kultūros laimėjimais". Neišnaudojamų žmonių 
darbas, darbas sau, savo visuomenei — tokia yra svar
biausia, principinė darbo ypatybė socialistinėje visuome
nėje.
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Iš pagrindų pakinta darbo žmonių padėtis gamyboje, 
visuomenėje, todėl pakinta ir jų pažiūra į darbą. Tai 
puikiai rodo kūrybinis darbo žmonių aktyvumas. Dar
bas, kuris buvo sunki našta, žmonių pavergimo priemonė, 
lampa jų išsivadavimo priemone. Kiekvienam suteikia
mos vis didesnės galimybės vystyti ir reikšti savo fizi
nius bei dvasinius gabumus.

Tačiau socializmo sąlygomis darbas daugeliu atžvilgių 
lebeturi senosios visuomenės „apgamų". Dar žymiai ski
riasi atskiros darbo rūšys, darbas yra sociališkai nevie
nodas. Socialistinėje visuomenėje likviduotas priešingu
mas tarp fizinio darbo ir protinio darbo, tarp miesto ir 
kaimo, bet tarp jų dar esama esminių skirtumų.

Socialistinėje visuomenėje pašalintos ekonominės są
lygos, kurioms esant vienas parduoda savo darbo jėgą 
kitam kaip prekę. Čia nėra tokių socialinių grupių, kla
sių, kurios neturėtų gamybos priemonių, lygiai taip pat 
nėra tokių socialinių grupių, klasių, kurios monopoliškai 
valdytų gamybos priemones, naudotų jas kaip priemonę 
svetimam darbui pasisavinti. Kai gamybos priemonės yra 
visuomeninė nuosavybė, jos nebėra kapitalas, o darbo 
jėga nebėra prekė. Darbuotojų samdos santykiai socia
listinėse įmonėse savo ekonominiu turiniu, vaidmeniu ir 
paskirtimi iš pagrindų skiriasi nuo darbo jėgos pirkimo- 
pardavimo kapitalistiniame ūkyje.

Vienas iš svarbiausių visuomeninio dar
bo pranašumų socializmo sąlygomis yra 
planingas jo organizavimas visos visuo
menės mastu. Tai įgalina suvienyti ir 
suderinti visų įmonių, šakų, ekonominių 

rajonų darbuotojų darbą, nukreipti jų pastangas visuo
meninei gamybai nepaliaujamai vystyti ir materialinei 
liaudies gerovei kelti.

Planinis socialistinio darbo organizavimas yra glau
džiai susijęs su plačiu mokslo laimėjimų ir priešakinio 
patyrimo naudojimu visose liaudies ūkio grandyse, o tai 
daro kiekvieno darbuotojo darbą našesnį. Planingas dar
bo organizavimas įgalina pašalinti neproduktyvius gyvo
jo ir sudaiktinto darbo nuostolius, atskleisti ir panaudoti 
visus vidinius darbo našumo kėlimo rezervus kiekvienoje 
įmonėje ir visos visuomenės mastu.

Planingas visuomeninio darbo organizavimas užtikrina 
visišką darbingų gyventojų užimtumą, didina darbuotojų

Planingas
visuomeninio

darbo
organizavimas
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aktyvumą ir savaveiksmiškumą, vystant visuomeninę ga
mybą.

Socializmo sąlygomis darbas savo pobūdžiu tampa 
betarpiškai visuomeniniu. Kiekvieno darbuotojo, taip pat 
kiekvieno įmones kolektyvo darbas jau betarpiškai gamy
boje reiškiasi kaip visuminio planingai organizuoto v i
suomeninio darbo dalelė. Kai tik visuomenė, rašė F. En
gelsas, paima savo žinion gamybos priemones ir naudoja 
jas gamyboje betarpiškai suvisuomeninta forma, kiek
vieno atskiro asmens darbas, kad ir koks įvairus būtų jo 
specifiškai naudingas pobūdis, iš pat pradžios pasidaro 
ir betarpiškai visuomeniniu darbu.

Kapitalistinėje visuomenėje individualinio darbo bū
tinumas, jo visuomeninis reikšmingumas paaiškėja, tik 
baigus gamybos procesą, parduodant prekę rinkoje. So
cializmo sąlygomis jau betarpiškai gamyboje planingai 
yra nustatyta kiekvieno darbuotojo ir kiekvienos įmonės 
vieta visuomeniniame darbo pasidalijime. Tai leidžia ra
cionaliausiai naudoti visuomeninį darbą.

Tačiau galutinai individualinio darbo būtinumas, jo 
reikšmingumas socialistinėje visuomenėje pripažįstamas, 
realizuojant prekes. Įmonės produkcijos gaminimas ir rea
lizavimas prekių pavidalu leidžia patikrinti, kiek ekono
miniu požiūriu yra pagrįsti planai, ar plane numatytos 
proporcijos atitinka visuomenės poreikius. Todėl svarbu, 
jau ruošiant planus, atsižvelgti į prekinės gamybos bu
vimą, vertės dėsnį, paklausos ir pasiūlos santykį.

Visose klasinėse antagonistinėse forma- 
Darbo cijose darbas yra privalomas tik betar-

visuotinumas piškiems gamintojams. Jose pernelyg
T eisė į  darbą sunkus vienų darbas yra pagrindas dy

kinėti, parazitiškai gyventi kitiems, 
tiems, kuriems priklauso gamybos priemonės. Daugelį 
amžių į darbą buvo žiūrima kaip prakeikimą, kaip baus
mę, kurią dievas pasiuntęs žmonėms.

Gamybos priemonių pavertimas visuomenine nuosa
vybe likviduoja tas sąlygas, kurioms esant viena visuo
menės dalis gali gyventi kitos sąskaita, nedalyvaudama 
visuomenei naudingame darbe. Socialistinė visuomenė — 
darbo žmonių visuomenė. Čia niekas negali suversti ki
tam savo dalies dalyvavimo bendrame darbe. Visuome
niškai naudingas darbas kiekvienam darbingam visuo
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menės nariui tampa privaloma sąlyga pragyvenimo lė
šoms įgyti. Kas vengia dirbti visuomenei naudingą darbą, 
tas netenka teisės gauti vartojimo reikmenis.

„Kas nedirba, tas tenevalgo"— toks yra socializmo 
principas. V. Leninas yra pabrėžęs, kad ši paprasčiausia 
ir aiškiausia tiesa — socializmo pagrindas, nesugriauna
mas jo jėgos šaltinis, nesunaikinamas galutinės jo per
galės laidas. Darbo visuotinumas ir privalomumas — svar
iais socializmo pranašumas, viena iš prielaidų spartes
niems jo vystymosi tempams, palyginus su kapitalizmu, 
pasiekti.

Darbo privalomumas socialistinėje visuomenėje yra 
neatskiriamai susijęs su kiekvieno teise į darbą. Šią teisę 
patvirtina ir garantuoja socialistinių šalių konstitucijos. 
Garantuota teisė į darbą — didžiulis darbo žmonių lai
mėjimas.

Kapitalistinė santvarka pačia savo esme negali užtik
rinti visiško darbingų žmonių užimtumo. Neišvengiamas 
jos palydovas yra nedarbas. Jis gali dėl įvairių prie
žasčių padidėti ar sumažėti, bet jo buvimas — dėsningas 
kapitalo kaupimo rezultatas, būtina jo egzistavimo sąlyga.

Socializmas likviduoja tą blogybę. Socialistinėje v i
suomenėje teisę į darbą užtikrina pirmiausia pati socia
listinė ūkio sistema, nepaliaujamas gamybos augimas, 
planingas jos vystymo pobūdis, anarchiją bei ekonomi
nes krizes sukeliančių sąlygų pašalinimas.

Socialistinėje visuomenėje darbo žmonės nepatiria ne
darbo baimės, jie yra tikri dėl savo rytojaus. M. Gorkis 
yra pažymėjęs, kad „mūsų jaunimui nekyla darbo klau
simas, jis kelia sau klausimą, kokią profesiją pasirinkti". 
Nuolatinis gamybos augimas, technikos pažanga čia vyks
ta, kartu įtraukiant į gamybą maksimalų darbingų visuo
menės narių skaičių, užtikrinant visišką jų užimtumą.

Vien per praėjusį septynmetį darbininkų skaičius mū
sų šalies liaudies ūkyje padidėjo 14 milijonų, o specia
listų ir tarnautojų — 7 milijonais. Šį penkmetį darbininkų 
ir tarnautojų skaičius liaudies ūkyje toliau didėja. Pir
miausia didėja darbuotojų skaičius tokiose šakose, kaip 
mašinų gamyba, chemijos ir naftos pramonė. Ypač dide
liu mastu auga darbuotojų skaičius negamybinėje sfero
je, daugiausia sveikatos apsaugos, švietimo, mokslo sri
tyse, komunaliniame ūkyje.
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Socialistinėje visuomenėje atsiranda sa-
Socialistiniai v į metodai žmonėms įtraukti j darbą ir

metodai Jam skatinti. Socializmo sąlygomis dar
bo žmogus dirba ne išnaudotojams, o 

sau, savo visuomenei. Čia jau ne turtingumas ir ne kil
mingumas lemia žmogaus užimamą padėtį visuomenėje, 
o jo pažiūra į darbą, gabumai, darbo laimėjimai. Socia
lizmo sąlygomis pirmąkart istorijoje garsiausiais ir gar
bingiausiais žmonėmis tampa tie, kurie dorai ir sąžiningai 
dirba, gausina visuomeninį turtą. Socialistinėje visuome
nėje darbo pirmūnus visur lydi pagarba ir šlovė.

Visa tai iš pagrindų keičia žmonių pažiūrą į darbą, 
gimdo darbo entuziazmą, socialistinį lenktyniavimą kaip 
darbo našumo kėlimo ir visos visuomeninės gamybos 
tobulinimo metodą. „Dirbti savo liaudies labui,— rašo 
garsi šalies tekstilininkė, Socialistinio Darbo Didvyrė 
J. Večerova,— tai ne tik mūsų pilietinė pareiga, bet ir 
didžiausia laimė. Argi ne džiugu jausti, kad tavo darbas 
naudingas, reikalingas žmonėms, kad tu gyveni savo ko
lektyvo, savo liaudies interesais!"

Moraliniai darbo akstinai virsta didžiule varomąja v i
suomenės vystymosi jėga. Todėl didelį vaidmenį vaidina 
moralinio skatinimo formos (padėkos pareiškimas, įrašy
mas į Garbės lentą, apdovanojimas garbės raštais, ordi
nais ir medaliais, Socialistinio Darbo Didvyrio vardo su
teikimas, visaliaudinis Šachtininko dienos, Mokytojo die
nos ir t. t. minėjimas).

Kartu socialistinėje visuomenėje labai didelę reikšmę 
turi materialinių paskatų naudojimas, materialinis žmo
nių suinteresavimas siekti geresnių darbo rezultatų, di
dinti visos visuomeninės gamybos efektyvumą.

Materialinis suinteresuotumas užtikrinamas pirmiausia 
per paskirstymą pagal darbą. Šis paskirstymas kiekvieno 
darbuotojo uždarbį, jo materialinę gerovę daro priklau
somus nuo jo darbo visuomeninėje gamyboje kiekio ir 
kokybės. Svarbią reikšmę taip pat turi nuoseklus ūkiskai
tos įgyvendinimas, iš visuomeninių vartojimo fondų gau
namų išmokų bei lengvatų didėjimas, darbo sąlygų ge
rėjimas ir t. t.

Materialinės ir moralinės paskatos yra tarpusavyje 
susijusios ir naudojamos visos socialistinės visuomenės 
ir kiekvieno darbo žmogaus labui, socializmo ir komu
nizmo statybai.
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Socialistinė
darbo

drausmė

Bendras darbas neįmanomas, nesilaikant 
darbo drausmės, tam tikrų elgesio tai
syklių ir normų. Darbo drausmės stip
rėjimas— būtina sąlyga jo našumui 

augti. Atskirų darbuotojų nedrausmingumas, aplaidumas, 
nerangumas gamyboje menkina bendrus kolektyvo pasie
kimus, sukelia neproduktyvius darbo laiko nuostolius, bū
na menkos kokybės produkcijos gaminimo priežastis. Ko
va už darbo drausmės stiprinimą kartu yra forma komunis
tinei pažiūrai į darbą ugdyti, praeities liekanoms įveikti 
žmonių sąmonėje.

Darbo drausmės laikymasis ir stiprinimas socialistinėje 
visuomenėje atitinka pagrindinius darbo žmonių interesus 
ir yra jų gyvybinis reikalas. Socialistinė darbo drausmė — 
sąmoninga pačių darbo žmonių drausmė. „Komunistinė v i
suomeninio darbo organizacija, į kurią pirmasis žingsnis 
yra socializmas,— pabrėžė V. Leninas,— laikosi, ir kuo to
liau, tuo labiau laikysis, laisva ir sąmoninga drausme pačių 
darbo žmonių. .

Kuriant ir stiprinant socialistinę darbo drausmę, didžiu
lis vaidmuo priklauso įtikinimo metodams, idėjiniam auk
lėjamajam darbui. Taip pat sunku pervertinti tą reikšmę, 
kurią turi socialistinis lenktyniavimas, tinkamas darbo už
mokesčio, darbo normavimo organizavimas.

Socialistinė darbo organizacija neatsisako naudoti prie
vartos metodus piktavališkų darbo drausmės pažeidėjų at
žvilgiu. V. Lenino žodžiais tariant, bet koks silpnumas, sen
timentalumas dykinėtojų, glemžikų, pravaikštininkų atžvil
giu — nusikaltimas socializmui.

Dabartiniame komunizmo statybos etape, kai smarkiai 
vystosi mokslas ir technika, kai auga gamybos mastas, gi
lėja darbo pasidalijimas, kai diegiama nauja liaudies ūkio 
valdymo sistema, dar reikalingesni, negu anksčiau, yra 
drausmė ir organizuotumas. Stiprinant drausmę ir savi
drausmę, tvarką gamyboje ir viešose vietose, lemiamas 
vaidmuo priklauso patiems darbo žmonėms.

Socialistinė gamyba vykdoma vardan 
žmogaus, siekiant patenkinti materiali
nius ir dvasinius poreikius. Bet ir so
cializmo sąlygomis darbuotojai savo 

darbu turi kurti ne vien gyvenimo gėrybes, tenkančias

Būtinasis darbas 
ir pridedamasis 

darbas

jiems patiems vartoti. Kartu jie turi sukurti produktą,

217



reikalingą gamybai plėsti, taip pat kitiems visuomenės 
poreikiams tenkinti. Todėl ir socializmo sąlygomis dar
bas objektyviai pasiskirsto į būtinąjį ir pridedamąjį.

Bet šis pasiskirstymas išreiškia iš principo kitokius 
gamybinius santykius, negu kapitalizmo sąlygomis. Būti
nasis darbas ir pridedamasis darbas socialistinėje visuo
menėje yra darbas gamybos darbuotojų, kurie neišnau
dojami ir neengiami, kurie dirba sau, savo visuomenei. 
Socializmo sąlygomis ir būtinojo darbo, ir pridedamojo 
darbo produktas priklauso visai visuomenei ir naudoja
mas visuomenės bei kiekvieno jos nario interesais. Tuo 
pačiu pašalinamas antagonistinis prieštaravimas tarp bū
tinojo darbo ir pridedamojo darbo.

Būtinasis darbas socializmo sąlygomis sukuria būtiną
jį produktą, kuris atitenka betarpiškai darbo žmonėms 
asmeniškai vartoti, jų materialiniams ir dvasiniams po
reikiams tenkinti. Iš būtinojo produkto tenkinami gamy
bos darbuotojų poreikiai maistui, drabužiams, avalynei 
ir kitiems vartojimo reikmenims, kuriuos jie įsigyja už 
darbo užmokestį. Iš jo užtikrinamas darbuotojų medici
ninis aptarnavimas, jų mokymas, kultūrinis-buitinis ap
tarnavimas ir t. t. Būtinasis produktas, vystantis socia
listinei gamybai, kylant darbo našumui, didėja.

Pridedamasis darbas sukuria pridedamąjį produktą, 
kuris naudojamas gamybos plėtimui, rezervų sudarymui, 
tokiems bendriems reikalams, kaip šalies valdymas, jos 
gynyba, senelių, invalidų išlaikymas ir t. t. V. Leninas 
pabrėždavo, kad socializmo sąlygomis pridedamasis pro
duktas tenka visiems darbo žmonėms, ir tik jiems. Au
gant darbo našumui, pridedamojo produkto didėjimas įga
lina plėsti ir techniškai tobulinti gamybą, o tai leidžia pil
niau ir visapusiškai tenkinti žmonių poreikius. Galų gale 
viso darbo produktas reikalingas visai visuomenei bei 
kiekvienam jos nariui ir naudojamas jų interesais.

Darbo diena yra valstybės nustatytas 
laikas, per kurį dirbama liaudies ūkio 
įmonėse ir įstaigose. Darbo diena susi

deda iš būtinojo laiko ir pridedamojo laiko. Darbo dienos 
trukmė ir socialistinėje gamyboje negali apsiriboti būti
nuoju laiku, per kurį sukuriamas būtinasis produktas. Į 
darbo dieną taip pat turi įeiti ir pridedamasis darbo lai
kas. Be šito neįmanoma vystyti socialistinės gamybos, ten
kinti eilės būtinų visuomeninių poreikių.

Darbo diena 
ir jos ribos
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Socialistinei visuomenei yra būdingas sistemingas dar
bo dienos trumpinimas. Vienas iš pirmųjų Tarybų valdžios 
dekretų buvo dekretas dėl darbo dienos trukmės sumaži
nimo. TSRS pramonėje vidutinė darbo savaitės trukmė 
1966 metais buvo 18 valandų mažesnė, negu 1913 metais.

Socializmo sąlygomis darbo dienos trukmė glaudžiai 
susijusi su darbo našumu. Kuo aukštesnis visuomeninio 
darbo našumo lygis, tuo trumpesnė nustatoma darbo diena.

Trumpinant darbo dieną, dar svarbiau yra šalinti dar
bo laiko nuostolius, efektyviai jį naudoti, užtikrinti, kad 
darbo intensyvumas būtų visuomeniškai normalaus lygio. 
Vis labiau didėja kiekvienos darbo laiko valandos, kiek
vienos jo minutės vertė.

Trumpėjant darbo laikui, ilgėja laisvalaikis, kuris nau
dojamas žmogui, jo dvasiniams ir fiziniams sugebėjimams 
visapusiškai vystytis.

1967 metais TSRS darbininkams ir tarnautojams iš es
mės įvesta penkių dienų darbo savaitė (penkios darbo 
dienos ir dvi poilsio dienos), paliekant bendrą 41 valan
dos darbo laiką per savaitę. Įgyvendinant šią svarbią so
cialinę-ekonominę priemonę, sudaromos papildomos gali
mybės gerinti darbo sąlygas ir sudaryti darbininkams bei 
tarnautojams sąlygas racionaliau naudoti savo laisvalaikį. 
Sumažinamas naktinių pamainų skaičius, sutrumpėja laikas 
atvykti į darbo vietą ir iš jos grįžti, išplečiamos galimybės 
ilsėtis, auklėti vaikus, mokytis nepasitraukus iš gamybos, 
sportuoti, dalyvauti meno saviveikloje ir t. t.

Iš šios priemonės laimėjo ir gamyba. Penkių dienų 
darbo savaitė leidžia pagerinti gamybos paruošimą, įren
gimų remontą, taupyti elektros energiją, kurą, trumpinti 
paruošiamąjį-baigiamąjį laiką, susijusį su darbo pradžia 
ir jo pabaiga, ir t. t.

2. Visuomeninio darbo našumas

Darbo našumo Darbo našumo kilimas yra visuotinis 
vaidmuo ekonominis dėsnis, būdingas visoms

visuomenės žmonių visuomenės vystymosi pako-
vystymesi poms. Bet šio ekonominio dėsnio veiki

mo pobūdis, jo rezultatai ir pasekmės 
priklauso pirmiausia nuo esančio gamybos būdo.

Darbo našumo kilimas kapitalizmo sąlygomis reiškia, 
kad didėja samdomųjų darbininkų darbo išnaudojimo
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laipsnis. Darbo našumo augimo rezultatus pasisavina įmo
nių savininkai. Darbo žmonės yra priversti atkakliai ko
voti su kapitalistais, kad galėtų bent iš dalies pasinaudoti 
savo darbo našumo kilimo vaisiais.

Socialistinėje visuomenėje sudaromos sąlygos nuola
tiniam darbo našumo augimui. Pasiekti aukštą visuome
ninio darbo našumo lygį — tai galų gale visų reikšmin
giausias, visų svarbiausias dalykas naujosios visuomeni
nės santvarkos pergalei.

Socialistinėje visuomenėje darbo našumo augimas — 
lemiama sąlyga visuomeniniam produktui didinti. Keliant 
darbo našumą, per pirmąjį penkmetį buvo gauta 51% viso 
pramonės produkcijos padidėjimo, per antrąjį penkmetį — 
79, karo metais ir per ketvirtąjį penkmetį — 69, per penk
tąjį penkmetį — 68%. Per septynmetį du trečdalius pro
dukcijos prieaugio pramonėje gauta darbo našumo kili
mo dėka. Žemės ūkyje visas produkcijos prieaugis gau
namas, didinant darbo našumą.

Darbo našumo kilimas — pagrindas darbo žmonių gy
venimo lygiui kilti. Kitokio kelio į materialinę' gerovę ir 
gausumą socialistinėje visuomenėje nėra. Todėl tik tada, 
kai kiekvienas darbininkas, kolūkietis, kiekvienas gamy
bos kolektyvas didina darbo našumą, gali nuolat kilti v i
suomenės ir kiekvieno jos nario gerovė. Socializmo sąly
gomis, kylant darbo našumui, trumpėja darbo diena, il
gėja laisvalaikis darbo žmonėms visapusiškai ir harmo
ningai vystytis.

TSKP XXIII suvažiavimo Direktyvose dėl 1966— 1970 
metų penkmečio plano TSRS liaudies ūkiui vystyti numa
tyta sparčiai kelti darbo našumą. Vidutiniai metiniai vie
no darbuotojo darbo našumo didėjimo tempai pramonėje 
turi sudaryti 6%, palyginus su 4,6% 1961— 1965 metais.

Kolūkių ir tarybinių ūkių visuomeniniame ūkyje 
1961— 1965 metais darbo našumas per metus vidutiniškai 
padidėdavo 3,7%, o šiame penkmetyje jis turi kasmet pa
didėti po 7 %. Spartūs darbo našumo augimo tempai žemės 
ūkyj e — svarbiausia sąlyga pramonės ir žemės ūkio vys
tymosi disproporcijai likviduoti, miesto ir kaimo darbo 
žmonių gyvenimo lygio skirtumams sumažinti.

Visokeriopas darbo našumo kėlimas — vienas iš svar
biausių, pagrindinių socialistinės ekonomikos vystymo 
uždavinių, labai svarbi sąlyga visuomenei pereiti į komu
nizmą.
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M okslinės-
techninės
pažangos

spartinim as

tis

Veiksniai, nuo kurių priklauso darbo 
našumas, yra labai įvairūs. Materialinis 
pagrindas darbo našumui nuolat augti 
socializmo sąlygomis yra mokslo bei 
technikos pažanga. Svarbiausia jos kryp- 

kompleksinis gamybos mechanizavimas ir platus 
jos automatizavimas. Kaip tik tokiu būdu galima pirmiau
sia taupyti darbą, gaminti produkcijos maksimumą mini
maliomis sąnaudomis. Svarbi mokslinės-techninės pažan
gos pusė — gamybos chemizavimas. Gamybos chemizavi
mas yra susijęs su plačiu naujų ekonomiškų medžiagų, 
cheminių technologijos metodų naudojimu. Jis revoliucio- 
nizuoja gamybos procesą daugelyje liaudies ūkio šakų. 
Mokslinė-techninė pažanga, vadinasi, ir darbo našumo ki
limas yra neatskiriami nuo gamybos elektrifikavimo, be 
kurio dabartinėmis sąlygomis neįmanoma jos komplek
siškai mechanizuoti ir automatizuoti, chemizuoti, tobulin
ti technologijos ir t. t. Vis didesnę reikšmę įgauna spartus 
mokslo vystymasis, platus jo laimėjimų naudojimas ga
myboje.

TSKP XXIII suvažiavimas atkreipė ypatingą dėmesį, 
kad būtina paspartinti mokslinę-techninę pažangą, pabrė
žė, kad tai yra labai svarbus ūkinis ir politinis uždavinys. 
Per šį penkmetį daugiau kaip 70% darbo našumo padi
dėjimo TSRS pramonėje reikia užtikrinti, diegiant naują 
techniką ir technologiją. Ypač svarbu artimiausiais metais 
mechanizuoti pagalbinius, sunkius ir daug darbo reika
laujančius procesus, žymiai sumažinti rankinį darbą.

Šio penkmečio ypatybė ta, kad orientuojamasi į spar
tų techninį viso liaudies ūkio perginklavimą. Svarbiausias 
vaidmuo, sprendžiant šį uždavinį, priklauso mašinų ga
mybos pramonei. TSKP XXIII suvažiavimo direktyvose 
numatoma per penkmetį padidinti mašinų gamybos ir me
talo apdirbimo produkciją 1,6— 1,7 karto. Paspartintais 
tempais didinama kalvystės-presavimo įrengimų ir pažan
giausių metalo piovimo staklių, ypač labai tikslių, specia
lių ir agregatinių staklių, automatų ir pusautomačių, taip 
pat automatinių linijų gamyba. Ypatingas dėmesys ski
riamas vystyti mašinų gamybos šakoms, gaminančioms 
įrengimus lengvajai ir maisto pramonei. Per penkmetį bus 
pagaminta daugiau kaip 1 milijonas staklių. Naujų stak- 
linių įrengimų našumas išaugs maždaug 20—30%. Plačiai 
diegiami mechanizavimas ir automatizavimas į liaudies
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ūkio valdymo sistemą įvairiems inžineriniams, ekonomi
niams, finansiniams apskaičiavimams atlikti ir t. t.

Ypač didelę reikšmę mokslinės-techninės pažangos 
spartėjimas turi žemės ūkiui. Per penkerius metus į kai
mą bus pasiųsta tiek pat technikos, kiek per praėjusius 
dešimt metų. Darbo apginklavimas elektra kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose nuo 1965 iki 1970 metų išaugs du 
kartus. Maždaug tris kartus išaugs elektros energijos 
suvartojimas. Mūsų šalies žemės ūkis savo gamybiniu- 
techniniu lygiu žymiai priartės prie pramonės.

Mokslinės-techninės pažangos pobūdžiui ir tempams 
tam tikrą įtaką daro šakinė gamybos struktūra. Šiame 
penkmetyje įvyks žymūs struktūriniai pakitimai, sparčiau 
vystant chemijos, naftos, dujų ir kitas ekonomiškai efek
tyvias pramonės šakas. Tai įgalina sutaupyti daug visuo
meninio darbo, didinti jo efektyvumą.

Mokslinės-techninės pažangos spartėjimas reikalauja 
gerinti produkcijos kokybę, ilginti mašinų amžių, užtikrin
ti patikimesnį jų darbą, kas prilygsta papildomam produk
cijos gamybos didinimui, darbo našumo kilimui. Pramo
nei iškelti dideli uždaviniai — kurti naujas produkcijos 
rūšis, kurios savo kokybe ne tik atitiktų pasaulinės gamy
bos lygį, bet ir pralenktų jį.

Darbo našumo kilimas yra neatskiriamai 
Gamybos susijęs su tolesniu gamybos specializa- 

speciaiizavimo v imo vystymusi. Specializavimas — to-
vystymas kia visuomenine gamybos organizavimo

forma, kuriai esant gaminti vienodą pro
dukciją, jos dalis, detales arba net vykdyti atskiras tech
nologines operacijas pavedama tam tikroms šakoms, įmo
nėms, cechams.

Paprastai specializuotose įmonėse gamyba yra masinė, 
o gaminamų dirbinių nomenklatūra — nedidelė. Gamybos 
specializavimas sudaro tokias sąlygas, kuriomis ekonomi
niu požiūriu yra tikslingiau naudoti labai našius speciali
zuotus įrengimus, automatus ir pusautomačius, automa
tines linijas. Specializavimo dėka susidaro platesnės gali
mybės kompleksiškai mechanizuoti ir automatizuoti ga
mybą, diegti pažangius gamybos ir darbo organizavimo 
metodus, kelti darbuotojų kvalifikaciją. Specializuotoje 
gamyboje pilniau panaudojami technika, kadrai, mažesni 
yra darbo laiko nuostoliai.
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Tarybų valdžios metais, vystant gamybos specializa- 
vimą, įvyko didelių pakitimų, sukurta daug specializuotų 
pramonės šakų. Pavyzdžiui, specializuotose įmonėse ga
minama daugiau kaip 90% visų šalyje gaminamų elektro
vežių, apie 70% turbinų ir dizelių ir t. t. Kartu daugelis 
įmonių dar gamina plačią gaminių nomenklatūrą nedide
lėmis partijomis, gamyba turi individualinį ir smulkiase- 
rijinį pobūdį. Daugelio vienatipių gaminių gamyba išsklai
dyta daugybėje įmonių. Ypač atsilieka detalinio ir tech
nologinio specializavimo vystymasis. Tai stabdo komp
leksinį gamybos mechanizavimą ir automatizavimą, darbo 
našumo kilimą.

Specializavimo vystymas yra organiškai susijęs su ga
mybinių įmonių kooperavimu. Tarp įmonių stiprėja ir 
gilėja gamybiniai ryšiai. Todėl reikia gerinti gamybos 
materialinio-techninio aprūpinimo darbą, tobulinti pla
navimo organizavimą.

Socializmas sudarė plačias galimybes 
nuolatiniam visų darbo žmonių kultūri
nio techninio lygio kilimui, kuris daro 
didžiulę įtaką darbo našumo augimui. 
Jų bendrojo išsilavinimo ir profesinio 
lygio kėlimas tampa visaliaudiniu reika

lu, organizuojamas visos visuomenės mastu, vyksta pla
ningai.

Kadrų
kultūrinio-techninio

lygio
ir kvalifikacijos 

kilimas

Darbo žmonių kultūrinio-techninio lygio augimas reiš
kia, kad pirmiausia kyla jų bendrojo išsilavinimo lygis. 
Kuo aukštesnis bendrasis išsilavinimas, tuo greičiau dar
buotojai įsisavina savo specialybę, tuo greičiau įvaldo 
naują techniką, geriau ją naudoja. Mūsų šalyje, vystant 
liaudies švietimą, pasiekta didžiulių laimėjimų. Vien pra
ėjusio septynmečio metais vidurinį (pilną ir nepilną) išsi
lavinimą turinčių asmenų skaičius pramonės darbininkų 
tarpe padidėjo nuo 45 iki 58%, o kolūkiečių tarpe — nuo 
23 iki 31%.

Įdomus toks faktas. Tyrimas, atliktas 1918 metais, pa
rodė, kad Putilovo gamyklos darbininkai vidutiniškai bu
vo mokęsi pustrečių metų. Šiuo metu tos gamyklos (da
bar ji Kirovo gamykla) darbininkai turi vidutiniškai sep- 
tynmetį-aštuonmetį išsilavinimą. Kas šeštas darbininkas 
mokosi vidurinėje mokykloje, technikume arba aukšto
joje mokykloje.
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Socializmo sąlygomis didžiulį mastą įgauna profesinis- 
techninis lavinimas. 1967 metais šalies profesinėse techni
kos mokyklose buvo paruošta daugiau kaip 1 milijonas 
jaunų kvalifikuotų darbininkų. Vyraujanti darbuotojų 
dalis profesinių techninių žinių įgyja betarpiškai įmonėse, 
kelia jose savo kvalifikaciją. Individualinio-brigadinio ir 
kursinio mokymo formomis betarpiškai įmonėse ir kol
ūkiuose 1967 metais savo kvalifikaciją pakėlė ir išmoko 
naujų profesijų apie 16 milijonų žmonių.

Norint sparčiai vystyti liaudies ūkį ir kultūrą, reikia tu
rėti vis daugiau darbuotojų, baigusių aukštąjį ir specia
lųjį vidurinį išsilavinimą. 1967 metais mūsų šalies aukšto
siose mokyklose mokėsi 5 kartus daugiau studentų, negu 
1940 metais, ir 34 kartus daugiau, negu 1913 metais. 
Smarkiai išaugo technikumų ir kitų specialiųjų viduri
nių mokyklų moksleivių skaičius. 1967 metais Tarybų 
Sąjungoje dirbo apie 14 milijonų specialistų, jų tarpe apie 
6 milijonus specialistų su aukštuoju išsilavinimu.

Dabartinis penkmetis — naujas didelis žingsnis, keliant 
kultūrinį-techninį darbo žmonių lygį. 1966— 1970 metais 
vidurinį išsilavinimą įgis 4 kartus daugiau jaunuolių, negu 
per ankstesnius penkerius metus. Studentų skaičius padi
dės beveik milijonu žmonių. Toliau tobulinamas mokoma- 
sis-auklėjamasis darbas mokyklose, gerinamas specialistų 
paruošimas aukštosiose mokyklose ir technikumuose.

Neatskiriamas socializmo bruožas yra
Socialistinis draugiškas bendradarbiavimas ir savi- 

lenktymavimas , °  „  . . . .  . . .tarpio pagalba, pasireiškiantys socialis
tiniame lenktyniavime. Socialistinis lenktyniavimas reiš
kia, kad visuomeninė gamyba vystoma, remiantis maksi
maliu pačių darbuotojų aktyvumu, savaveiksmiškumu ir 
iniciatyva. Socialistiniame lenktyniavime labiausiai išryš
kėja nauja darbuotojų pažiūra į darbą, sąmoningas ir 
savanoriškas rūpinimasis didinti darbo našumą, gamybos 
efektyvumą. Socialistinio lenktyniavimo jėgą sudaro jo 
masiškumas, visaliaudinis pobūdis.

Socialistinis lenktyniavimas turi šlovingą istoriją. Pir
mosios komunistinės šeštadienio talkos suirutės ir pilieti
nio karo sąlygomis, spartuolių ir stachanovininkų judėji
mas prieškarinių penkmečių laikotarpiu, masinis darbo 
didvyriškumas Didžiojo Tėvynės karo metais ir liaudies 
ūkio atkūrimo laikotarpiu, visaliaudinis sąjūdis už komu-
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Mistinį darbą  šiuo m etu  —  tok io s  y ra  sva rb iau s ios  Socia
lis tin io  le n k ty n ia v im o  v y s ty m o s i ga irės .

Socialistinio lenktyniavimo formų įvairumas šiuo me
lu atspindi jo išaugusį vaidmenį, tobulinant visas socialis- 
linės gamybos puses. Plačiai išsiplėtė sąjūdis už darbo 
našumo kėlimą kiekvienoje darbo vietoje, už darbo moks
linio organizavimo planų paruošimą ir įdiegimą, už žalia
vų ir medžiagų taupymą, už produkcijos kokybės gerini
mą ir t. t.

Naujomis planavimo ir materialinio skatinimo sąlygo
mis visos socialistinio lenktyniavimo formos yra susijusios 
su kova už gamybos rentabilumo padidinimą, pilnosios 
ūkiskaitos įgyvendinimą kiekvienoje įmonėje. Šiuo metu 
socialistinio lenktyniavimo vystymasis turi padėti pirma 
laiko įvykdyti dabartinio penkmečio uždavinius.

Socialistinis lenktyniavimas — ne laikina kampanija, 
o objektyvus socialistinės visuomenės vystymosi dėsnin
gumas. V. Leninas yra nurodęs, kad organizuoti socialis
tinį lenktyniavimą yra labai svarbus valstybės uždavinys. 
Didelę reikšmę sėkmingam lenktyniavimo organizavimui 
turi viešumas, rodiklių ir rezultatų palyginamumas, tinka
mas materialinių ir moralinių darbo paskatų derinimas, 
konkrečių veiksmingų lenktyniavimo formų ieškojimas, 
taip pat sudarymas tokių organizacinių-techninių sąlygų, 
kuriomis kiekvienas darbuotojas galėtų dirbti, remdamasis 
priešakine patirtimi, pakartoti novatorių pasiekimus.

Dėsningas socialistinio lenktyniavimo tęsinys ir iš
vystymas dabartiniame etape yra sąjūdis už komunistinį 
darbą, vykstantis su šūkiu „Mokytis dirbti ir gyventi 
komunistiškai". Svarbiausią vietą šio sąjūdžio dalyvių įsi
pareigojimuose užima pirmiausia pasižadėjimas pasiekti 
aukštesnį darbo našumą, diegiant naują techniką ir pažan
gią technologiją, moksliškai organizuojant darbą, keliant 
kultūrinį-techninį darbuotojų lygį ir t. t. Bet lenktyniavi
mas dėl komunistinio darbo spartuolio ir kolektyvo var
d o— tai ne tik judėjimas už aukštą darbo našumą, bet ir 
kova už naują žmogų — komunistinės visuomenės žmogų. 
Jis vienija draugėn darbą, mokymąsi ir buitį. Komunistinio 
darbo spartuolių ir brigadų šūkiai skamba: „Vienas už 
visus ir visi už vieną", „Moki pats — mokyk draugą", 
„Matai, kaimynas atsilieka— padėk" ir t. t.
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Kas yra Socializmas užtikrina visas reikalingas 
darbo mokslinis prielaidas darbui organizuoti moksliniais 

pagrindais. Visasąjunginio pasitarimo 
darbo organizavimo pramonėje ir statyboje klausimais 
(1967 m. birželio mėn.) rekomendacijose pabrėžiama: 
„Dabartinėmis sąlygomis moksliniu reikia laikyti tokį dar
bo organizavimą, kuris remiasi mokslo laimėjimais ir prie
šakiniu patyrimu, sistemingai diegiamais į gamybą, įga
lina geriausiai sujungti techniką ir žmones vieningame 
gamybiniame procese, kuo efektyviausiai naudoti mate
rialinius ir darbo jėgos išteklius, nepaliaujamai didinti 
darbo našumą, padeda išsaugoti žmogaus sveikatą, pa
laipsniui paversti darbą pirmuoju gyvybiniu poreikiu".

Darbo mokslinis organizavimas kiekvienoje įmonėje 
yra glaudžiai susijęs su taupiausių ir našiausių darbo at
likimo būdų diegimu, racionaliausiu darbo proceso tvar
kymu, su tinkamu darbo vietos ir jos aptarnavimo bei ap
rūpinimo organizavimu. Labai svarbu yra nustatyti ir įdieg
ti tikslingiausias darbo pasidalijimo ir kooperavimo formas, 
kurios įgalina užtikrinti darnią ir efektyvią atskirų dar
buotojų, barų, cechų, skyrių sąveiką.

Darbo mokslinis organizavimas (DMO) turi užtikrinti 
aukštą gamybos kultūrą kiekvienoje įmonėje, pašalinti 
sunkų darbą, iš esmės pagerinti ir padaryti sveikesnes 
darbo sąlygas, sudaryti sanitariniu-higieniniu bei esteti
niu atžvilgiais tinkamą aplinką.

Nepaprastai svarbu pagerinti darbo normavimą, pa
didinti techniškai pagrįstų normų lyginamąjį svorį ir pa
gerinti jų kokybę, nustatyti pagrįstas darbo normas žymiai 
didesniam darbininkų laikininkų, ITD ir tarnautojų skai
čiui. Moksliškai organizuojant darbą, taip pat didelis 
dėmesys skiriamas kadrų ruošimo gerinimui, jų kultūrinio- 
techninio lygio kėlimui, socialistinio lenktyniavimo orga
nizavimo tobulinimui, platesniam darbo žmonių Įtrauki
mui į gamybos valdymą ir t. t.

Darbo mokslinis organizavimas — kompleksiškas, dau- 
giapusiškas procesas. Jis turi apimti visas gamybos stadi
jas, visus veiklos padalinius ir visas jos sferas, pradedant 
darbo vieta ir baigiant visa įmone apskritai. Pagrindinė ir 
pradinė darbo mokslinio organizavimo ląstelė įmonėje 
yra darbo vieta. Todėl plačiai paplito Uralo chemijos ma-
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Kas ym Socializmas užtikrina visas reikalingas 
darbo mokslinis prielaidas darbui organizuoti moksliniais 

pagrindais. Visasąjunginio pasitarimo 
darbo organizavimo pramonėje ir statyboje klausimais 
(1967 m. birželio mėn.) rekomendacijose pabrėžiama: 
„Dabartinėmis sąlygomis moksliniu reikia laikyti tokį dar
bo organizavimą, kuris remiasi mokslo laimėjimais ir prie
šakiniu patyrimu, sistemingai diegiamais į gamybą, įga
lina geriausiai sujungti techniką ir žmones vieningame 
gamybiniame procese, kuo efektyviausiai naudoti mate
rialinius ir darbo jėgos išteklius, nepaliaujamai didinti 
darbo našumą, padeda išsaugoti žmogaus sveikatą, pa
laipsniui paversti darbą pirmuoju gyvybiniu poreikiu“.

Darbo mokslinis organizavimas kiekvienoje įmonėje 
yra glaudžiai susijęs su taupiausių ir našiausių darbo at
likimo būdų diegimu, racionaliausiu darbo proceso tvar
kymu, su tinkamu darbo vietos ir jos aptarnavimo bei ap
rūpinimo organizavimu. Labai svarbu yra nustatyti ir įdieg
ti tikslingiausias darbo pasidalijimo ir kooperavimo formas, 
kurios įgalina užtikrinti darnią ir efektyvią atskirų dar
buotojų, barų, cechų, skyrių sąveiką.

Darbo mokslinis organizavimas (DMO) turi užtikrinti 
aukštą gamybos kultūrą kiekvienoje įmonėje, pašalinti 
sunkų darbą, iš esmės pagerinti ir padaryti sveikesnes 
darbo sąlygas, sudaryti sanitariniu-higieniniu bei esteti
niu atžvilgiais tinkamą aplinką.

Nepaprastai svarbu pagerinti darbo normavimą, pa
didinti techniškai pagrįstų normų lyginamąjį svorį ir pa
gerinti jų kokybę, nustatyti pagrįstas darbo normas žymiai 
didesniam darbininkų laikininkų, ITD ir tarnautojų skai
čiui. Moksliškai organizuojant darbą, taip pat didelis 
dėmesys skiriamas kadrų ruošimo gerinimui, jų kultūrinio- 
techninio lygio kėlimui, socialistinio lenktyniavimo orga
nizavimo tobulinimui, platesniam darbo žmonių įtrauki
mui į gamybos valdymą ir t. t.

Darbo mokslinis organizavimas — kompleksiškas, dau- 
giapusiškas procesas. Jis turi apimti visas gamybos stadi
jas, visus veiklos padalinius ir visas jos sferas, pradedant 
darbo vieta ir baigiant visa įmone apskritai. Pagrindinė ir 
pradinė darbo mokslinio organizavimo ląstelė įmonėje 
yra darbo vieta. Todėl plačiai paplito Uralo chemijos ma-
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šinų gamyklos kolekty
vo iniciatyva ruošti ir 
diegti DMO planus 
kiekvienoje darbo vie
loje. DMO planai tvir
tai prigijo šios gamyk
los gyvenime.. Jų die
gimo dėka darbo našu
mas padidėja 10— 15%.

DMO priemonės turi 
apimti tiek pagrindinius, 
tiek pagalbinius darbi
ninkus, taip pat ITD ir 
tarnautojus. Darbo geri
nimas kiekvienoje dar
bo vietoje gali duoti 
reikiamą efektą tik ta
da, kai darbo organiza
vimas tobulinamas ir 
gamybos bare, ceche, 
apskritai visoje įmonė
je. DMO kiekvienoje 
įmonėje yra glaudžiai 
susijęs su planingu dar
bo organizavimu moks
liniais pagrindais visos 
šakos, ekonominio rajo
no, viso šalies liaudies 
ūkio mastu. Pagrįstas 
liaudies ūkio planavi
mas, racionalus specia- 
lizavimas ir koopera- 
vimas, gerai sutvarky
tas materialinis-techni- 
nis tiekimas, tinkamai 
nustatytos tarifinės ap
mokėjimo sąlygos ir 
t. t.— būtina prielaida 
darbui moksliškai or
ganizuoti kiekvienoje 
įmonėje.
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Gamybos ir darbo 
mokslinio 

organizavimo 
reikšmė 

darbo našumo 
kilimui ir darbo 

sąlygų 
gerėjimui

Labai svarbu aprūpinti įmonę nauja 
technika. Taip pat didelę reikšmę turi 
kvalifikuotų kadrų buvimas, jų kultū- 
rinio-techninio lygio kilimas. Bet to dar 
maža. Eilėje įmonių, nors jos gerai ap
rūpintos technika ir jų kadrai kelia sa-. 
vo kultūrinį-techninį lygį, darbo našu
mas auga lėtai. Net tobuliausia techni

ka, į kurią įdėtos didžiulės lėšos, neduos reikiamo efekto, 
jeigu, ją diegiant, netobulinamas gamybos ir darbo or
ganizavimas.

Mokslinis gamybos ir darbo organizavimas turi su
jungti techniką ir žmones, užtikrinti optimalų jų derinį 
vieningame gamybos procese. Tai leidžia maksimaliai pa
naudoti įrengimus sutinkamai su techniniais-ekonominiais 
rodikliais, padeda mažinti broką, gerinti produkcijos ko
kybę, taupyti žaliavas ir medžiagas. Kur gamyba ir dar
bas gerai organizuoti, ten iki minimumo sumažėja darbo 
laiko nuostoliai, viršvalandiniai darbai, pašalinamas štur- 
mavimas. Kiekvienas darbuotojas gali dirbti efektyviai, 
plačiai naudoti priešakinį patyrimą. Darbo našumas žy
miai padidėja be didelių kapitalinių išlaidų, auga renta
bilumas.

Gamybos ir darbo organizavimas moksliniais pagrin
dais turi didelę socialinę reikšmę. Jis padeda visokerio
pai lengvinti darbą ir padaryti jo sąlygas sveikesnes, 
pagerinti darbo apsaugą ir saugumo techniką, ryžtingai 
kovoti prieš purvą, užgriozdinimą. Moksliškai organizuo
toje gamyboje didžiausias darbo našumas pasiekiamas, 
kuo mažiau pavargstant, sumažėja ir išnyksta profesiniai 
susirgimai ir gamybinis traumatizmas. Tokioje gamyboje 
darbuotojo darbo aplinka padeda išsaugoti ir stiprinti jo 
sveikatą.

Gamybos ir darbo mokslinio organizavimo sąlygomis 
plačiau ir pilniau vystosi bei reiškiasi dvasiniai ir fiziniai 
darbuotojų gabumai, kiekvienas ima jausti didesnę at
sakomybę už bendrus rezultatus, tvirtėja draugiško bend
radarbiavimo ir savitarpio pagalbos santykiai.

Kaip pabrėžė TSKP XXIII suvažiavimas, tobulinti ga
mybos ir darbo organizavimą yra vienas iš pirmaeilių 
liaudies ūkio vystymo uždavinių. Naujų planavimo ir ma
terialinio skatinimo sąlygų įvedimas įmonėse sudaro tam 
palankias sąlygas kiekvienoje įmonėje, visose liaudies
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ūkio grandyse. Kartu naujomis sąlygomis nepaprastai iš- 
■ iiig.i ir gamybos bei darbo mokslinio organizavimo reikš-
...., darosi nepakenčiami esantys trūkumai. Darbas šioje
utyje tampa vis sistemingesnis ir planingesnis. Vis dau

giau įmonių ruošia darbo mokslinio organizavimo pla
nus kaip techpramfinplano skyrių.

KLAUSIMAI PAŠNEKESIUI

1. Kokie yra darbo socialistinio organizavimo prana
šumai?

2. Kokią reikšmę turi darbo našumo kilimas komuniz
mo pergalei?

3. Kokių veiksnių dėka kyla darbo našumas?
4. Ką duoda mokslinis gamybos ir darbo organiza

vimas?



XIII S K Y R I U S

PASKIRSTYMAS PAGAL DARBĄ IR VISUOMENINIAI 
VARTOJIMO FONDAI

1. Paskirstymas pagal darbą — ekonominis 
socializmo dėsnis

Kiekviena visuomeninė-ekonominė for
macija turi savo specifinius ekonomi
nius dėsnius, pagal kuriuos vyksta ma
terialinių ir dvasinių gėrybių paskirs
tymas.

Socializmo sąlygomis pragyvenimo 
gėrybių paskirstymas yra betarpiškai susijęs su socialis
tinės gamybos tikslu — užtikrinti visų visuomenės narių 
gerovę ir visapusišką vystymąsi.

Socialistinės visuomenės nariams materialinės ir dva
sinės gėrybės skirstomos pirmiausia pagal darbą. Tai — 
svarbiausia, pagrindinė paskirstymo forma, bet ne vie
nintelė. Dalis pragyvenimo gėrybių skirstoma per visuo
meninius vartojimo fondus, žymiu mastu nepriklausomai 
nuo kiekvieno asmens darbo indėlio. Paskirstymas per v i
suomeninius vartojimo fondus yra papildoma paskirsty
mo forma.

Pagal darbo kiekį bei kokybę ir per visuomeninius 
vartojimo fondus socialistinės visuomenės nariams pa
skirstoma tik dalis visuomenės sukurto visuminio pro
dukto. Iš to produkto taip pat atstatomos sunaudotos ga
mybos priemonės, toliau plečiama ir tobulinama gamyba, 
tenkinami tokie bendri visuomenės poreikiai, kaip šalies 
gynyba, valstybės valdymas ir t. t. Socializmo sąlygomis 
būtina planingai nustatyti ir palaikyti tarp įvairių fondų, 
sudaromų iš visuminio visuomeninio produkto, tokius san
tykius, kuriems esant būtų galima tiek sparčiai ir nepa
liaujamai vystyti visuomeninę gamybą, tiek vis pilniau

Pragyvenimo
gėrybių

paskirstymo
pobūdis

socialistinėje
visuomenėje
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Būdingas socializmo bruožas, jo prana
šumas yra atskiro darbuotojo, įmonės 
kolektyvo ir visos visuomenės interesų 
vienybė. Tai sąlygoja socialistinė gamy
bos priemonių nuosavybė, visuomeni
nės gamybos vystymas, siekiant vis ge
riau patenkinti augančius materialinius 

ir dvasinius visų žmonių poreikius. Harmoningą visuo
menės, įmonių kolektyvų ir kiekvieno darbuotojo in
teresų derinimą išreiškia ir paskirstymas pagal darbą. 
Kiekvieno darbuotojo uždarbis priklauso nuo jo darbo 
kiekio ir kokybės bei našumo. Kartu darbuotojų darbo 
apmokėjimo lygis ir užmokesčio augimo tempai, darbuo
tojų realiosios pajamos lemiamu mastu priklauso nuo 
viso visuomeninio darbo našumo augimo.

Asmeninis materialinis suinteresuotumas socialistinėje 
visuomenėje neturi nieko bendra su egoistiška, abejinga 
pažiūra į visuomeninės gamybos vystymą. Kiekvienas 
darbo žmogus yra materialiai suinteresuotas ne tik savo 
asmeninio darbo rezultatais, bet ir efektyviu įmonės ko
lektyvo, apskritai viso liaudies ūkio darbu.

Naujos planavimo ir materialinio skatinimo sistemos 
įvedimas įmonėse sudaro palankias sąlygas harmoningai 
derinti visuomenės, įmonių kolektyvų ir kiekvieno dar
buotojo interesus. Materialinio skatinimo fondo sudary
mas leidžia kiekvienai įmonei didinti savo darbuotojų 
pajamas, augant realizuotos produkcijos apimčiai, pelnui 
ir kylant rentabilumo lygiui, gerėjant gaminių kokybei. 
Darbo apmokėjimo didėjimas betarpiškai priklauso 
nuo viso įmonės kolektyvo darbo ekonominių rezultatų. 
Tuo pačiu materialiniai kiekvieno darbuotojo interesai 
glaudžiau suderinami su įmonės kolektyvo ir visos 
visuomenės interesais.

Paskirstymas pagal darbą reikalauja 
Darbo apmokėjimo ryžtingai kovoti su darbo apmokėjimo 

.ygmvos žala lygiav^  Esant lygiaviniam paskirsty
mui, neskiriamas kvalifikuotas darbas nuo nekvalifikuoto, 
sąžiningas darbuotojas nuo dykinėtojo. Ir vienas, ir ki
tas, apmokant darbą, gauna vienodai, po lygiai, o tai nau
dinga tik dykinėtojui. Visa tai griauna asmeninį materia
linį kiekvieno darbuotojo suinteresuotumą geriau dirbti, 
nuolat kelti savo kvalifikaciją, savo darbo našumą. Ly
giava darbo apmokėjimo srityje neturi nieko bendra su

Visuomenės, 
įmonių 

kolektyvų 
ir atskirų 

darbuotojų 
ekonominių 

interesų 
suderinimas
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Paskirstymo 
p.ifial darbą 
būtinumas

ь ‘iiK uiti materialinius bei dvasinius pačių darbuotojų ir 
m .rimų narių poreikius.

Kodėl socializmo sąlygomis gyvenimo 
gėrybės skirstomos pagal darbą, o ne 
pagal poreikius? Taip skirstomos todėl, .. 
kad gamybinių įėg"ų, darbo našumo ly- / 

ar. socializmo sąlygomis dar nėraTdkS~~aūkštas, jog bū- 
h| galima užtikrinti materialinių gėrybių gausumą ir per- 
.'IIi prie paskirstymo pagal poreikius. Be to, darbas dar 
i n-m tapęs visiems visuomenės nariams įpročiu, pirmuo- 
|n gyvybiniu poreikiu. Kai kurių žmonių sąmonėje dar 
via jmvaelašavmi^ psichologijos atgyvenų. Nors
1, 111 socializmo sąlygomis moralinės paskatos virsta ga
linga varomąja visuomenės vystymosi jėga, dar reikia 
naudoti materialinį suinteresuotumą, siekiant įtraukti 
žmones į darbą.

Esant socializmui, darbas ne tik lemia darbuotojo vie
la gamyboje, visuomenėje, bet ir jam tenkančią dalį, jo 
,.individualinį darbo pajų", skirstant vartojimo reikme
nis. Paskirstymas pagal darbą — ekonominis socializ
mo dėsnis.

Paskirstymas pagal darbą reikalauja, kad visuomenė, 
valstybė kuo griežčiausiai kontroliuotų darbo matą ir 
vartojimo matą. Be šito negalima lygiai apmokėti už ly
gi) darbą. Kontroliuodama darbo matą ir vartojimo matą, 
visuomenė kiekvieno darbuotojo gaunamų produktų kie
kį daro tiesiogiai priklausomą nuo jo dalyvavimo visuo
meninėje gamyboje, nuo jo darbo našumo lygio. Apmo
kėjimas priklausomai nuo darbo kiekio ir kokybės 
materialiai suinteresuoja kiekvieną darbuotoją pilniau 
bei efektyviau naudoti darbo laiką, įrengimus, nedaryti 
prastovų ir pravaikštų, kelti savo kvalifikaciją, racio
nalizuoti gamybos procesą ir t. t. Tuo pačiu paskirstymas 
pagal darbą daro didelį poveikį socialistinės gamybos 
vystymuisi.

Nuoseklus materialinio suinteresuotumo principo įgy
vendinimas, remiantis paskirstymu pagal darbą, pratina 
darbuotoją sąmoningai ir sąžiningai atlikti savo pareigas, 
kelti savo kvalifikaciją, rodyti kūrybinį aktyvumą ir ini
ciatyvą. Palaipsniui šios savybės tampa kiekvieno dar
buotojo įpročiu, natūralia jo elgesio norma.
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• м į,ilistiniu paskirstymo principu, prieštarauja socialis
tinės gamybos vystymo poreikiams,

V. Leninas ryžtingai kovojo prieš trockininkų mėgi
n i m u s  primesti pirmaeiliškumo gamyboje ir vartojimo ly
giavos politiką. Smerkdamas trockininkų pažiūras, V. Le
ninas rašė: ,,Teoriškai tai yra visiška painiava. Tai visiš- 
I'.ai neteisinga. Pirmaeiliškumas yra pirmenybės teikimas,
<> pirmenybės teikimas be vartojimo yra niekis... Pir-
....nybė taikant pirmaeiliškumą yra pirmenybė ir varto-
|inie. Be šito pirmaeiliškumas yra svajonė, debesėlis,
■' mes vis dėlto esame materialistai. Ir darbininkai yra 
materialistai; jei sakai pirmaeiliškumas, tai duok ir duo
nos, ir drabužių, ir mėsos".

Tiesioginis nukrypimas nuo V. Lenino teiginių yra 
Мао Cze-duno grupės politika, ignoruojanti asmeninio 
materialinio suinteresuotumo reikšmę, šiurkščiai pažei
džianti paskirstymo pagal darbą principą. Materialinį dar
bo skatinimą laikydama žalinga buržuazine atgyvena, 
Мао Cze-duno grupė paskelbė, kad Tarybų Sąjungoje 
n kitose socialistinėse šalyse vykdomos priemonės eko
nominiam gamybos efektyvumui didinti ir liaudies gyve
nimo lygiui kelti yra „revizionizmas“, „ekonomizmas", net 
,, kapitalizmo restauravimas ".

Lygiavinio paskirstymo idėjos— tai smulkiaburžuazi
nė ideologija. Taip socializmą ir lygybę įsivaizduoja smul
kieji buržua, jų ideologai.

Marksizmas-leninizmas moko, kad socializmo sąlygo
mis lygybė neturi nieko bendra su lygiava. Lygybė pir
miausia yra lygus visų visuomenės narių santykis su ga
mybos priemonėmis, visuomeninės nuosavybės viešpata
vimas, tuo remiantis žmogaus išnaudojimo likvidavimas, 
lygi visų pareiga dirbti, teisė į darbą, lygus apmokėjimas 
už lygų darbą. Tokios lygybės pasiekimas — didžiulė pa
žanga pirmyneigėje žmonių visuomenės raidoje.

Bet socializmas dar negali užtikrinti visiškos turtinės 
lygybės. Esant lygiam visuomenės narių santykiui su ga
mybos priemonėmis, socializmo sąlygomis jie dar nely
giu laipsniu patenkina savo poreikius. Tai yra susiję su 
paskirstymu pagal darbą, su tuo, kad vienas matas — 
darbas — taikomas žmonėms, kurie yra skirtingi savo su
gebėjimais, ištvermingumu, kvalifikacija, turi skirtingą 
išlaikytinių skaičių. Tik komunizmo sąlygomis bus pa
siektas lygus žmonių poreikių patenkinimo laipsnis.
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Socializmo sąlygomis paskirstymo lygiava yra neleis
tina. Kartu uždarbių skirtumas turi atitikti darbo kiekio 
ir kokybės, jo sąlygų ir rezultatų skirtingumus. Mažė
jant darbo skirtingumams, mažėja ir įvairių darbo žmo
nių kategorijų darbo apmokėjimo skirtumas. Spartesniais 
tempais auga mažai apmokamų darbuotojų pajamos. Čia 
didelį vaidmenį suvaidino priemonės, įgyvendintos sutin
kamai su TSKP CK Rugsėjo (1967 m.) plenumo nutarimais.

2, Darbo apmokėjimas socialistinėse įmonėse

Darbo ližmokesčio Paskirstymas pagal darbą valstybinėse 
esmė ir pagrindiniai įmonėse turi darbo užmokesčio formą.

jo organizavimo Darbo jėga socialistinėje visuomenėje 
principai nebėra prekė, todėl čia darbo užmokes

tis jau nebėra pakeistinė darbo jėgos-prekės vertės ir 
kainos forma. Socialistinėje visuomenėje darbo užmokes
tis yra ta pinigine forma išreikšta ir planingai nustatyta 
nacionalinių pajamų dalis, kuri tenka darbo žmonėms as
meniškai vartoti ir paskirstoma proporcingai kiekvieno as
mens atlikto visuomeninėje gamyboje darbo kiekiui ir 
kokybei.

Darbo užmokestis — pagrindinė pragyvenimo gėrybių 
paskirstymo forma socialistinėje visuomenėje. Kartu su 
lengvatomis ir išmokomis iš visuomeninių vartojimo fon
dų jis užtikrina socialistinę darbo jėgos reprodukciją. 
Todėl labai svarbią reikšmę turi darbo užmokesčio lygio 
nustatymas ir jo kėlimas, vystantis visuomeninei gamybai.

Darbo užmokesčio dydis socialistinėje visuomenėje yra 
laisvas nuo daugelio tų apribojimų, kuriuos jis turi kapita
listinėje visuomenėje. Augant visuomeninio darbo našu
mui, didėjant nacionalinėms pajamoms, sistemingai auga 
ir darbo užmokestis. 1940 metais TSRS liaudies ūkyje v i
dutinis mėnesinis piniginis darbininkų ir tarnautojų darbo 
užmokestis sudarė 33 rublius, 1950 metais — 63,9 rublio, 
1960 metais — 80,1 rublio, 1967 metais— 103 rublius.

Darbo užmokesčio kaip paskirstymo pagal darbą for
mos organizavimas turi užtikrinti lygų apmokėjimą už ly
gų darbą, teisingą jo diferencijavimą priklausomai nuo 
darbo kiekio, jo sudėtingumo, darbuotojų kvalifikacijos 
lygio, darbo sąlygų, ekonominių įmonės darbo rezultatų, 
šakos reikšmingumo liaudies ūkiui, gyvenimo ir buities są- 
lygų įvairiuose rajonuose ir t. t. Didelę reikšmę turi dar-
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...../.mokesčio apskaičiavimo sistemos paprastumas ir aiš
kumas, kad kiekvienas darbuotojas galėtų aiškiai matyti 
ivo uždarbio ryšį su darbo kiekiu ir kokybe, jo našumu. 
>. 11 ho užmokesčio organizavimas turi būti lankstus, padėti 
m lai materialiai skatinti darbo žmonių iniciatyvą ir sava- 
mksmiškumą, tuo pačiu stimuliuoti tolesnį gamybos vys-
ymąsi.

Socializmo sąlygomis darbo užmokesčio organizavimas 
limpa visos visuomenės reikalu. Svarbiausius pradinius 
mostatus, kuriais remiantis nustatomas ir diferencijuoja- 
uas darbo užmokesčio lygis, tvirtina socialistinė valstybė, 
mitralizuotas planinis darbo užmokesčio reguliavimas 

įminamas su plačiomis pačių įmonių teisėmis ir savaran- 
ч iškurnu.

Socialistinėje visuomenėje darbo užmokestis, būdamas 
m grindinė vartojimo reikmenų paskirstymo forma, yra 
n iemonė darbo našumui kelti. Svarbiausias darbo užmo- 
> esčio organizavimo uždavinys yra maksimaliai stimuliuo- 
i darbo našumo augimą ir, tuo remiantis, užtikrinti darbo 
.monių gerovės kilimą. Todėl darbo našumas turi augti 
spartesniais tempais, negu darbo užmokestis.

Spartesnis darbo našumo augimas įgalina didinti pini- 
• inį darbuotojų uždarbį kiekvienoje įmonėje ir kartu ma
žinti produkcijos vieneto savikainą, skirti žymias lėšas šo
ri alistiniam kaupimui didinti, technikos pažangai spartinti, 
visuomeniniams vartojimo fondams plėsti.

Pagrindinės darbo užmokesčio formos 
yra vienetinis ir laikinis. Esant laiki
niam darbo užmokesčiui, jo dydis nu

statomas priklausomai nuo darbuotojo faktiškai dirbto 
laiko kiekio ir jo kvalifikacijos. Esant vienetiniam darbo 
užmokesčiui, jo dydis nustatomas tiesiog priklausomai 
nuo tam tikros kokybės pagamintos produkcijos kiekio. 
Socialistinėje visuomenėje ir vienetinė, ir laikinė darbo 
užmokesčio formos yra priemonė darbo našumui didinti.

Įvairios darbo užmokesčio sistemos yra dviejų minė
tų jo formų atmainos arba rūšys. Naudojamos paprastoji 
laikinė darbo užmokesčio sistema ir laikinė premijinė 
darbo užmokesčio sistema. Vienetinio darbo užmokesčio 
sistemos naudojamos šios: paprastoji vienetinė, vienetinė 
premijinė, vienetinė progresyvinė, akordinė ir t. t. V ie
netinis darbo užmokestis būna individualinis ir kolekty
vinis (brigadinis).

Darbo užmokesčio 
formos ir sistemos
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Kokią darbo užmokesčio formą (sistemą) tikslinga nau
doti vieniems ar kitiems darbams apmokėti, priklauso 
nuo organizacinių-techninių gamybos sąlygų, jos ypaty
bių ir pobūdžio. Apmokant vienus darbus, ekonominiu 
požiūriu efektyvesnė yra vienetinė forma (viena ar kita 
jos sistema). Kitiems darbams apmokėti geriau tinka lai
kinė forma. Plečiantis gamybos automatizavimui, jos che
mizavimui, gausėjant griežtai reglamentuoto technologi
nio ciklo procesams, didėjant produkcijos kokybei ke
liamiems reikalavimams, vis plačiau naudojama laikinė 
darbo užmokesčio forma (įvairios darbo kolektyvinio 
apmokėjimo sistemos).

Pagrindinis vaidmuo, organizuojant darbo užmokestį, 
tenka tarifų sistemai (tarifų-kvalifikacijų žinynams, tari- 
finėms lentelėms, tarifiniams atlygiams). Remiantis šia 
sistema, nustatomas darbo užmokesčio dydis, jis diferen
cijuojamas priklausomai nuo darbo sudėtingumo, pobū
džio ir sąlygų. Tarifų-kvalifikacijų žinynuose pateikiamos 
konkrečių tam tikros šakos darbų charakteristikos, nu
statomas tų darbų sudėtingumo laipsnis (kategorija). Tuo
se žinynuose taip pat nurodoma, ką turi žinoti ir mokėti 
daryti kiekvienos kategorijos darbininkas. Tarifinės len
telės susideda iš tarifinių kategorijų ir tarifinių koeficien
tų, kurie nustato darbo apmokėjimo santykį priklausomai 
nuo darbo sudėtingumo ir darbininkų kvalifikacijos. Ta- 
rifiniai atlygiai nustato, kiek turi būti mokama už I kate
gorijos darbą per valandą, darbo dieną. Jie diferencijuo- 
j ami priklausomai nuo darbo. sąlygų (paprasti, sunkūs 
ir kenksmingi darbai), šakos, darbo apmokėjimo formos 
šalies gamtinių-klimatinių zonų.

Būtina sąlyga darbo užmokesčiui, kaip paskirstymo 
pagal darbo kiekį ir kokybę formai, efektyviai organizuoti 
yra tinkamas darbo normavimas, kurio procese nustato
mos darbo normos (laiko normos, išdirbio normos, aptar
navimo normos, skaičiaus normatyvai ir t. t.). Darbo 
normos yra kiekvieno darbuotojo darbo, jo našumo ma
tas. Jos nustato, kokios apimties darbą turi atlikti kiek
vienas darbuotojas per laiko vienetą. Darbo normos turi 
būti moksliškai pagrįstos. Jos peržiūrimos, įdiegus nau
ją techniką, pažangią technologiją, pagerinus darbo orga
nizavimą ir kitas organizacines-technines darbo sąlygas.

Vystantis socialistinei gamybai, vykstant mokslinei- 
techninei pažangai, kylant kultūriniam-techniniam darbuo-
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lygiui, gerėjant darbo, gyvenimo ir buities sąlygoms, 
imi būti tobulinamas darbo užmokesčio organizavimas, 
.įninkamai su TSKP XXIII suvažiavimo direktyvomis 
.Ыme penkmetyje įvykdyta ir vykdoma eilė svarbių prie
monių, kurios padeda toliau gerinti darbo užmokesčio 
n t m užžavimą, stiprinti skatinamąjį darbo užmokesčio 

.lidmenį, vystant socialistinę gamybą.
Kolūkiuose, kaip ir visose socialistinėse

n.niio apmokėjimo įmonėse, darbas apmokamas sutinkamai 
kolūkiuos su paskirstymo pagal darbą dėsniu. Bet 

čia darbo apmokėjimas turi eilę ypaty
bių, kurias sąlygoja kolūkinės gamybos priemonių nuo- 
.įvybės formos savitumas, kolūkinės ekonomikos išsi

vysi ymo lygis. Atlyginimas, kurį gauna kolūkietis už sa
vo darbą visuomeniniame ūkyje, yra jo dalis atitinkamo 
kolūkio paskirstymo pagal darbą fonde. Darbo vieneto 
• ipmokėjimo dydis įvairiuose kolūkiuose skiriasi. Jis žy
miu mastu priklauso nuo vieno ar kito kolūkio ekonomi
nės būklės ir pajamų dydžio. Net vieno rajono, vienos 
i i l ies ribose įvairių kolūkių kolūkiečių darbo apmokėji

mo lygiai yra skirtingi.
* Daugelyje kolūkių darbas dar ir dabar apmokamas 

ne tik pinigais, bet ir natūra. Vidutinis darbo apmokėji
mo lygis TSRS kolūkiuose apskritai yra žemesnis už dar
bo užmokesčio lygį valstybinėse įmonėse. Pirmiausia tai 
sąlygoja darbo techninio apginklavimo lygio skirtingumai 
n galų gale darbo našumo lygio skirtingumai.

Darbas visuomeniniame ūkyje — pagrindinis kolūkie
čio pajamų šaltinis. Kartu svarbus papildomas pajamų 
šaltinis yra darbas asmeniniame pagalbiniame ūkyje. Gy
venimas parodė, kokie nepagrįsti yra mėginimai siaurinti 
asmeninį pagalbinį ūkį.

Ilgą laiką kolūkiuose paskirstymui pagal darbo kiekį 
ir kokybę visur buvo naudojami darbadieniai. Atlikto 
darbo apimtis priklausomai nuo jo sudėtingumo (kate
gorijos) buvo įvertinama darbadieniais. Pavyzdžiui, už 
vienų darbų išdirbio normos įvykdymą buvo priskaičiuo- 
lama 0,5 darbadienio, o už kitų — vienas darbadienis 
ir t. t. Kiekvieno kolūkiečio darbo atlyginimo dydis pri- 
k lausydavo nuo priskaitytų darbadienių sumos ir produktų 
bei pinigų kiekio, kuris būdavo skiriamas už vieną dar
badienį, skirstant metų pabaigoje kolūkio pajamas. Dar
badienio kaip darbo mato ir paskirstymo mato būtinumą
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Kolūkiečių darbo 
garantuoto 

apmokėjimo 
įvedimas

sąlygojo palyginti žemas kolūkių gamybinių jėgų ir eko
nomikos išsivystymo lygis, nepakankamas jų pajamų pa
stovumas, mažas prekingumo laipsnis. Darbadienis atiti
ko tam tikrą istorinį kolūkinės gamybos laikotarpį ir su
vaidino pažangų vaidmenį, ją vystant, daugeliu atvejų 
padėjo kovoti už lygiavos pašalinimą darbo organizavi
mo ir apmokėjimo srityje. Tačiau jis nepilnai atitinka 
išaugusį kolūkinės gamybos prekingumą, naujus kolūkių 
skatinimo reikalavimus. Todėl reikėjo patobulinti kol
ūkiuose darbo apmokėjimo formą, palaipsniui pereiti prie 
darbo piniginio apmokėjimo.

1966 metų gegužės mėnesį priimtas 
TSKP CK ir TSRS Ministrų Tarybos nu
tarimas „Padidinti materialinį kolūkie
čių suinteresuotumą vystyti visuomeni
nę gamybą" pradėjo naują svarbų kol

ūkiečių darbo apmokėjimo vystymo etapą. Sutinkamai 
su šiuo nutarimu kolūkiuose įvedamas garantuotas kol
ūkiečių darbo apmokėjimas (pinigais ir natūra), atsižvel
giant į tarybinių ūkių darbininkų atitinkamų kategorijų 
tarifinius atlygius. Darbo apmokėjimo fondas turi būti 
numatomas iš anksto nustatyto dydžio. Nustatyta, kad, 
skirstant kolūkiuose pajamas, pirmiausia skiriamos lėšos 
kolūkiečių darbui apmokėti,

Darbo garantuoto apmokėjimo įvedimas ir tolesnis at
lyginimo didinimas reikalauja didinti žemės ūkio pro
duktų gamybą, darbo našumą, mažinti produkcijos savi
kainą, likviduoti valdymo ir aptarnavimo aparato skai
čiaus nesaikingumus, smarkiai sumažinti neproduktyvias 
išlaidas, griežtai laikytis ekonomijos režimo. Būtina sąly
ga garantuotam darbo apmokėjimui efektyviai įvesti kiek
viename kolūkyje yra vidinės kolūkio ūkiskaitos įdie
gimas, darbo tarifikavimo ir normavimo sutvarkymas. 
Išdirbio normos turi būti nustatomos, atsižvelgiant į kon
krečias sąlygas, prisiderinant prie išdirbio normų, nusta
tytų analogiškiems darbams tarybiniuose ūkiuose. Kol
ūkiui trūkstant savų lėšų (pinigų ir natūros) kolūkiečių 
darbui garantuotai apmokėti, TSRS Valstybinis bankas 
teikia kreditą iki penkerių metų laikotarpiui.

Garantuotas apmokėjimas už atliktus darbus turi būti 
derinamas su papildomu kolūkiečių darbo apmokėjimu už 
galutinį jų darbo rezultatą.
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Darbo garantuoto apmokėjimo įvedimas kolūkiečiams 
pagal tarybinių ūkių tarifinius atlygius — svarbus prakti
n is  žingsnis, kuris turi padėti toliau vystyti žemės ūkį, 
I-.riti kolūkinės valstietijos gerovę. Darbo garantuoto at
lyginimo įvedimas kolūkiuose padeda suartinti darbo ap
mokėjimo lygius bei jo organizavimo formas kolūkiuose 
n valstybinėse įmonėse. Kartu garantuotas darbo apmo
kėjimas reiškia, kad mažėja darbo atlyginimo dydžio 
skirtumai įvairiuose kolūkiuose, kad nuosekliau įgyven
dinamas principas lygiai apmokėti už lygų darbą visame 
kolūkiniame liaudies ūkio sektoriuje.

3. Visuomeniniai vartojimo fondai

Visuomeninių Paskirstymas pagal darbą — svarbiau-
vartojimo fondų sįa p,eį ne vienintelė socialistinėje vi- 

suomenėje materialinių ir dvasinių gė
rybių paskirstymo forma. Svarbų vaidmenį vaidina ir v i
suomeniniai vartojimo fondai, kurie skirstomi žymiu mąs
lu nepriklausomai nuo darbo kiekio bei kokybės ir ten
kina pirmiausia socialinius bei kultūrinius darbo žmonių 
poreikius. Visuomeniniai vartojimo fondai rodo, kad so
cialistinė visuomenė rūpinasi jaunosios kartos auklėjimu ir 
vystymusi, senelių ir nedarbingųjų išlaikymu, bendruoju 
ir profesiniu-techniniu visų visuomenės narių paruošimu, 
jų sveikatos išsaugojimu, jų visapusišku dvasiniu vys
tymusi.

Kapitalistinėse šalyse darbo žmonės yra priversti mo
kėti už mokslą, medicininį aptarnavimą, atskaityti į pen
sijų fondą dalį savo uždarbių, mokėti didelius nuompi- 
nigius už butą ir t. t. Socializmo sąlygomis didžiąją šių 
išlaidų dalį prisiima valstybė.

Tarybų Sąjungoje 1967 metais, pavyzdžiui, vaikų lop
šelius ir darželius lankė apie 9 milijonus vaikų. Vieno 
vaiko išlaikymas šiose įstaigose atsieina maždaug 300— 
400 rublių per metus. Šeima apmoka apie 15—25% šių 
išlaidų, o valstybė iš visuomeninių vartojimo fondų — 
75—85%. Tarybų Sąjungoje kas trečias mokosi. Mokslas 
yra nemokamas. Valstybei vieno mokinio mokymas bend
rojo lavinimo mokykloje atsieina maždaug 90 rublių per 
metus, o vieno studento — apie 850 rublių per metus. 
Tarybų valstybė prisiima iki dviejų trečdalių išlaidų, su
sijusių su butų ūkio išlaikymu.

239



1967 metais mūsų šalyje 34 milijonai žmonių gavo 
pensijas, iš jų apie 9 milijonai kolūkiečių. Senatvės pen
sija sudaro nuo 50 iki 100% vidutinio darbo užmokesčio, 
Iš visuomeninių vartojimo fondų valstybė užtikrina ne
mokamą medicininį aptarnavimą, vykdo svarbias kultū- 
nnio-buitinio aptarnavimo gerinimo priemones ir t. t.

Visa tai žymiai pakelia darbo žmonių gyvenimo lygį. 
1967 metais Tarybų Sąjungoje vidutinis mėnesinis pini
ginis darbininkų ir tarnautojų darbo užmokestis su išmo
komis ir lengvatomis iš visuomeninių vartojimo fondų 
sudarė 139,5 rublio. Mažai apmokamos darbuotojų kate
gorijos, daugiavaikės šeimos gauna didesnes išmokas bei 
lengvatas iš visuomeninių vartojimo fondų. Visuomeninių 
vartojimo fondų augimas padidina mažai apmokamų, dau
giavaikių darbuotojų pajamas daugiau, negu kitų kate- 
goiijų, ir tuo pačiu padeda mažinti pajamų skirtingumus.

Kokia yra visuomeninių vartojimo fon-
Visuomenimų ^ struktūra pagal ekonominę išmokų

л т г г п и ш л  c i  o  4. cVai 1и|ШШ -i , i • <
fondų rūšys lr lengvatų paskirtį?

Vyraujanti visuomeninių fondų da
lis naudojama augančiosios kartos išlaikymui ir auklėji
mui, kadrų ruošimui, sveikatos apsaugai ir poilsiui. Žy
mi šių fondų dalis išleidžiama senyvo amžiaus ir nedar
bingų asmenų išlaikymui, taip pat kultūriniam-buitiniam 
gyventojų aptarnavimui.

Didelė visuomeninių vartojimo fondų dalis atitenka 
darbo žmonėms švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, kū
no kultūros ir sporto įstaigų nemokamų paslaugų forma. 
Maždaug ketvirtadalį visuomeninių vartojimo fondų dar
bo žmonės gauna piniginių išmokų (pensijų, stipendijų, 
pašalpų ir pan.) forma. Dalis visuomeninių vartojimo fon
dų gyventojams tenka lengvatinių paslaugų forma (bu
tas, vaikų išlaikymas ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose 
internatuose, lengvatiniai kelialapiai į poilsio namus, sa
natorijas). Daugelis išmokų ir lengvatų darbo žmonėms 
tenka priklausomai nuo jų uždarbio dydžio. Pavyzdžiui, 
darbo žmogaus pensija tuo didesnė, kuo didesnis buvo 
jo vidutinis darbo užmokestis. Už vaikų išlaikymą darže
liuose ir lopšeliuose mažiau moka tie, kurių uždarbis 
mažesnis.

Viena visuomeninių vartojimo fondų dalis naudojama 
individualinio vartojimo forma, kita — kolektyvinio var
tojimo forma, bendrai tenkinant poreikius. Bendrai, ko-
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kklyviai naudojamoji visuomeninių vartojimo fondų da
li:; didėja.

Didžioji visuomeninių vartojimo fondų dalis (maž- 
.l.iug 85%) formuojama iš valstybinio biudžeto. Tam tik- 
i.i jų dalis sudaroma iš valstybinių įmonių, kolūkinių- 
l.ooperatinių ir visuomeninių organizacijų lėšų. Šios dalies 
icikšmė dabar yra išaugusi, sudarant įmonėse socialinių- 
kultūrinių priemonių ir gyvenamųjų namų statybos fondą.

Didžiajai darbo žmonių daugumai iš
mokos ir lengvatos iš visuomeninių var
tojimo fondų yra papildymas jų pagrin
dinių pajamų, gaunamų pagal darbo 
kiekį ir kokybę. Vidutiniškai jos maž
daug trečdaliu padidina darbininkų ir 
tarnautojų darbo užmokestį.

Augant darbo našumui, didėjant nacionalinėms paja
moms, socialistinė visuomenė gali vis didesnę lėšų dalį 
skirstyti per visuomeninius vartojimo fondus. Visuome
niniai vartojimo fondai didėja spartesniais tempais, negu 
apmokėjimo pagal darbą fondas. Todėl iš visuomeninių 
vartojimo fondų gaunamų išmokų ir lengvatų lyginama
sis svoris realiosiose darbo žmonių pajamose palaipsniui 
auga.

Visuomeninių vartojimo fondų didinimas, jų naudoji
mo tobulinimas ne prieštarauja paskirstymui pagal darbą 
kaip svarbiausiai, pagrindinei paskirstymo formai, o pa
pildo jį. Šiuo metu žmonės, net gaudami vienodą darbo 
užmokestį, turi nevienodą gerovės lygį. Čia turi įtakos 
šeimos dydžio, į ją įeinančių nedarbingų asmenų skai
čiaus skirtumai. Didėjant visuomeniniams vartojimo fon
dams, visuomenė prisiima vis didesnę dalį išlaidų, susi
jusių su vaikų išlaikymu bei auklėjimu, senyvo amžiaus 
asmenų ir invalidų išlaikymu. Tuo pačiu kyla bendras 
kiekvieno darbo žmogaus vartojimo lygis, ypač mažiau 
aprūpintose šeimose.

4. Pagrindiniai liaudies gyvenimo lygio 
kilimo rodikliai

Darbo žmonių gyvenimo lygį apibūdina
Liaudies gyvenimo įgtisa rodiklių sistema. Pirmaeilę reikš- 

lygio kilimas . . .. . .mę turi nacionalinių pajamų apimtis ir
augimas, jų naudojimas. Vien per praėjusį penkmetį
TSRS nacionalinės pajamos padidėjo vienu trečdaliu ir
16 Politinė ekonomija 241



VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS 
IR IŠMOKOS BEI LENGVATOS IŠ VISUOMENINIŲ 

VARTOJIMO FONDŲ |rb)

MOKĖJIMAI IR LENGVATOS

1966 metais sudarė daugiau kaip 205 milijardus rublių. 
Beveik trys ketvirtadaliai jų naudojama materialiniams 
ir dvasiniams žmonių poreikiams tenkinti.

Socialistinėje visuomenėje, didėjant nacionalinėms pa
jamoms, auga darbo žmonių realiosios pajamos. Formuo
jant darbo žmonių realiąsias pajamas, vadinasi, jų gyve
nimo lygį, pagrindinį vaidmenį vaidina realusis darbo 
užmokestis. Realusis darbo užmokestis — tai suma prekių 
ir paslaugų, kurias gali įgyti darbo žmogus už savo pi
niginį darbo užmokestį. Realiojo darbo užmokesčio lygis 
priklauso nuo piniginio darbo užmokesčio dydžio, mo
kesčių dydžio, liaudies vartojimo prekių ir paslaugų kai
nų lygio. Darbo žmonių realiosios pajamos taip pat pri
klauso nuo to, kokio dydžio išmokas bei lengvatas jie
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(jauna iš visuomeninių vartojimo fondų. Šios išmokos 
a lengvatos yra savotiškas priedas prie realiojo darbo 
užmokesčio.

Svarbūs darbo žmonių gyvenimo lygio ir jo kilimo 
lodikliai socialistinėje visuomenėje taip pat yra darbin
gų gyventojų visiško užimtumo užtikrinimas, darbo sąly
gų gerėjimas, aprūpintumas butu, dvasinio gyvenimo 
Iartėjimas, amžiaus ilgėjimas ir t. t.

Nuolatinis darbo žmonių gyvenimo lygio kilimas — so
cialistinės visuomenės vystymosi dėsningumas. Per 50 Ta
rybų valdžios metų darbininkų realiosios pajamos išaugo
6,6 karto, valstiečių — 8,5 karto. Darbo savaitė pramonės 
įmonėse sutrumpėjo beveik trečdaliu.

Šiuo metu mūsų šalis yra tokioje savo 
Tarybinių žmomų ra į,įĮos stadijoje, kai socializmo prana-
1966—1970 metais sumai atsiskleidžia nepalyginamai pil

niau, negu anksčiau. Spartūs ir pasto
vūs tarybinės ekonomikos vystymosi tempai sudaro pa
grindą žmonių materialinei gerovei sparčiau kelti.

Realiųjų pajamų ir gyvenimo lygio augimo tempai 
žymiai suartėja su visuomeninės gamybos augimo, nacio
nalinių pajamų didėjimo tempais. Vieno gyventojo rea
liosios pajamos per penkmetį išaugs vidutiniškai 1,3 kar
to. Vrlutinis mėnesinis darbininkų ir tarnautojų darbo 
užmokestis kartu su išmokomis ir lengvatomis iš visuo
meninių vartojimo fondų 1970 metais pasieks maždaug 
155 rublius. Spartesniais tempais keliamas kolūkiečių gy
venimo lygis. Per šį penkmetį jų pajamos iš visuome
ninio ūkio padidės vidutiniškai 35—40%. Gamybos prie
monių gamybai ir toliau augant pralenkiančiais tempais, 
paspartinami vartojimo reikmenų gamybos augimo tem
pai, žymiai išplečiamas jų asortimentas, gerinama kokybė.

Svarbiausia darbo žmonių gyvenimo lygio kėlimo kryp
tis yra darbininkų ir tarnautojų piniginio darbo užmokes
čio, kolūkiečių darbo apmokėjimo didinimas. Vidutinis 
mėnesinis darbininkų ir tarnautojų darbo užmokestis 
1966— 1970 metais išaugs ne mažiau kaip 20%•

Tarybų Sąjungoje 1959— 1965 metais pastatyta ir per
duota naudoti tiek gyvenamojo ploto, kiek buvo pastaty
ta per visus Tarybų valdžios metus iki 1958 metų. Per 
šį penkmetį bus sukurtas butų fondas tokiam gyventojų 
skaičiui, kuris žymiai viršija tokių didelių Vakarų Eu
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ropos šalių, kaip VFR, Anglija arba Prancūzija, gyven
tojų skaičių.

TSKP XXIII suvažiavimo numatytos priemonės gyve
nimo lygiui kelti sėkmingai vykdomos. 1966 ir 1967 me
tais gyventojų realiosios pajamos kasmet didėjo po 6%. 
Sutinkamai su TSKP CK Rugsėjo (1967 m.) plenumo nu
tarimais nuo 1968 metų sausio mėnesio padidintas dar
bininkų ir tarnautojų darbo užmokesčio minimumas iki 
60 rublių per mėnesį, o atskiroms darbuotojų kategori
joms minimalūs tarifiniai atlygiai ir minimalios algos pa
didinti iki 70 rublių per mėnesį. Padidinti tarifiniai at
lygiai mašinų gamybos ir metalo apdirbimo įmonių bei 
cechų darbininkams staklininkams. Svarbią reikšmę turi 
darbo užmokesčio padidinimas ir lengvatų išplėtimas Toli
mųjų Rytų ir šalies Europinės Šiaurės rajonų darbuoto
jams. Toliau mažinami ir naikinami mokesčiai nuo dar
bininkų ir tarnautojų darbo užmokesčio: vidutiniškai 
25 procentais sumažėjo mokestis nuo darbo užmokesčio, 
sudarančio nuo 61 iki 80 rublių per mėnesį. Žymiai pa
gerintas pensinis karo ir darbo invalidų aprūpinimas. 
Penkeriais metais sumažintas amžius, reikalingas kolūkių 
nariams senatvės pensijoms gauti.

Programinis Tarybų Sąjungos Komunistų partijos tei
ginys „Viskas vardan žmogaus, žmogaus gerovei" metai 
po metų įgyvendinamas vis pilniau ir nuosekliau.

Įvairių gyventojų kategorijų pajamų 
Gyventojų pajamų jyaį0 skirtumu mažėjimo tendencija yra 

socializmo dėsningumas. Tai pasiekia
ma, pirmiausia spartesniais tempais didinant minimalų 
darbo užmokestį. Darbo žmonių pajamų lygio skirtingu
mų mažėjimas taip pat yra glaudžiai susijęs su moksline- 
technine pažanga, darbuotojų kultūrinio-techninio lygio 
kilimu. Spartus gamybos mechanizavimas ir automatiza
vimas išstumia nekvalifikuotą darbą, mažina mažai ap
mokamų darbuotojų skaičių. Kvalifikacijos kilimas dau
geliui leidžia pereiti į daugiau apmokamus darbus.

Suartinant pajamų lygius, labai svarbų vaidmenį vai
dina visuomeninių vartojimo fondų augimas. Mažai ap
mokamos darbuotojų kategorijos, daugiavaikės šeimos 
gauna didesnes išmokas bei lengvatas iš visuomeninių 
vartojimo fondų. Šių fondų augimas padidina mažai ap
mokamų, daugiavaikių darbuotojų pajamas daugiau, ne-
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į;u kiti} kategorijų, ir tuo pačiu padeda mažinti pajamų 
skirtingumus.

Svarbi socialinė-ekonominė problema yra kolūkiečių 
pajamų lygio ir valstybinių Įmonių darbuotojų pajamų 
lygio suartinimas. Kolūkiečių piniginės ir natūrinės pa
jamos 1966— 1970 metais didėja beveik dvigubai grei
čiau, negu darbininkų ir tarnautojų darbo užmokestis. Kar
tu vis labiau suartinamos ir darbo organizavimo bei ap
mokėjimo formos kolūkiuose ir valstybinėse įmonėse, 
mažinami darbo atlyginimo dydžio skirtumai pačiame 
kolūkiniame sektoriuje.

KLAUSIMAI PAŠNEKESIUI

1. Kodėl reikalingas paskirstymas pagal darbo kiekį 
ir kokybę?

2. Kokiomis formomis apmokamas darbas valstybinė
se įmonėse ir kolūkiuose?

3. Kas yra visuomeniniai vartojimo fondai ir kokį 
vaidmenį jie vaidina realiosiose darbo žmonių pajamose?

4. Kokios žmonių gyvenimo lygio kėlimo priemonės 
įgyvendinamos mūsų šalyje?



XIV S K Y R I U S

ŪKISKAITA IR RENTABILUMAS

Prekiniai-piniginiai santykiai, vertės dėsnis socialis
tinėje planinėje ekonomikoje panaudojami įvairiomis for
momis. Iš jų svarbią vietą užima ūkiskaita, kuri yra pla
ninio vadovavimo socialistinėms Įmonėms ir ūkinėms or
ganizacijoms metodas.

1. Ūkiskaitos esmė ir jos organizavimo 
principai

_ Socialistinis liaudies ūkis yra sudėtin-
gamybinė įmonė gas organizmas. Pirmine šio organizmo 

grandis yra gamybinė įmonė — gamyk
la, fabrikas, šachta, elektrinė, kolūkis, tarybinis ūkis, sta
tyba ir t. t. Kaip tik įmonėse kuriamos materialinės gė
rybės. Nuo to, gerai ar blogai dirba įmonės, galiausiai 
priklauso sėkmingas viso liaudies ūkio vystymasis.

Socialistinių įmonių veiklai kryptį duoda vieningas 
valstybinis planas. Tačiau liaudies ūkio planas negali, 
o ir neturi reglamentuoti visų įmonės ūkinės veiklos pu
sių. Kiekviena įmonė turi savų techninių, organizacinių 
ir ekonominių ypatybių, i kurias neatsižvelgiant neįma
noma sėkmingai tvarkyti ūkio. Visų šių ypatybių nega
lima numatyti iš centro. Liaudies ūkio planas gali ir turi 
nustatyti tik galutinius įmonės darbo rezultatus, nuo ku
rių priklauso kitų liaudies ūkio grandžių veikla ir rei
kiamos proporcijos palaikymas liaudies ūkyje. O visais 
kitais klausimais įmonės turi būti savarankiškos.

Kuo pasireiškia šis savarankiškumas? Įmonės pačios 
organizuoja gamybą, sprendžia pagrindinius jos techni
nio tobulinimo, darbo organizavimo, gamybinių pajėgu
mų, žaliavų, medžiagų, kuro panaudojimo klausimus. Ga
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mybinį-techninį įmonių savarankiškumą papildo jų, kaip 
prekių socialistinių gamintojų, turtinis ir ekonominis at
skirumas. Įmonės savarankiškai tvarko ūkį: perkasi ga
mybos priemones, samdo darbuotojus, realizuoja produk
ciją, pasiimdamos ir panaudodamos savo reikalams dalį 
gamybos rezultatų.

Įmonių savarankiškumas atveria plačias galimybes 
parodyti ūkinę iniciatyvą ir sumanumą, vystyti ekono
minį kolektyvų lenktyniavimą. Šis savarankiškumas pa
deda mobilizuoti vidinius įmonių rezervus, tiek sudarant 
planą, tiek jį vykdant.

Socialistinių įmonių kolektyvai, kaip savarankiški ga- 
mybiniai-ūkiniai vienetai, turi savo materialinius (ekono
minius) interesus — gerinti įmonės darbą, siekiant pakelti 
lo kolektyvo narių pajamų lygį. Dar V. Leninas pažy
mėjo, kad reikia derinti uždarbį su bendrais gamybos 
rezultatais. Kuo geriau dirba įmonė, tuo didesnis turi būti 
jos kolektyvo uždarbis. Ūkinės statybos patyrimas rodo, 
kad nepakankamas kolektyvinio materialinio intereso ver
tinimas, jo apribojimas neigiamai veikia ekonomikos vys
tymąsi, neleidžia visu mastu pasireikšti socialistinės ūkio 
sistemos pranašumams.

Tačiau būtų neteisinga ir vienpusiškai kelti kolekty
vinį interesą, jį priešpastatyti bendraliaudiniam interesui, 
kurio esmė — didinti ir tobulinti visą visuomeninę ga
mybą, siekiant pakelti bendrą liaudies gerovę. Kolekty
vinis interesas socializmo sąlygomis turi būti derinamas 
su bendraliaudiniu pagal principą: „Tai, kas naudinga 
visuomenei, turi būti naudinga ir atskirai įmonei".

Visuomeninė nuosavybė sudaro objektyvią galimybę 
teisingai suderinti bendraliaudinį ir kolektyvinį intere
sus. Bet kiek ši galimybė realizuojama, priklauso nuo 
konkrečių vadovavimo įmonėms formų ir metodų, pla
ninių ir įkainojimo rodiklių parinkimo ir t. t. Pavyzdžiui, 
pradėjus naudoti bendrosios produkcijos rodiklį įmonių 
darbui planuoti ir vertinti, įmonės, vaikydamosios bend
ro kiekio, dažnai gamindavo produkciją, neatsižvelgda
mos į visuomenės poreikį, dirbdavo ne vartotojui, o san
dėliui.

Naujoji planavimo ir materialinio skatinimo siste
ma, įmonių ūkinės veiklos vertinimas pagal realiza
vimo ir pelno apimties rodiklius sudaro palankias są
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Ūkiskaitos
esmė

lygas tiek didinti kolektyvinio intereso vystyti gamybą 
vaidmenį, tiek ir teisingai derinti šį interesą su visos 
visuomenės interesais.

Ūkiskaitos esmę sudaro įmonių apsimo- 
kamumas ir rentabilumas. Tai reiškia, 
kad įmonių lėšos atskirtos nuo valsty

bės iždo. Visas išlaidas įmonė padengia iš įplaukų už 
realizuotą produkciją. Maža to, įmonės pajamos turi siste
mingai viršyti jos išlaidas. Tik esant šiai sąlygai, ji bus 
pelninga ir galės daryti įmokas į valstybinį biudžetą, iš 
kurio tenkinami visuomeniniai poreikiai, taip pat plėsti ir 
tobulinti savo gamybą ir papildomai materialiai skatinti 
savo kolektyvo narius.

Ūkiskaitinis ūkininkavimo metodas yra viena svar
bių konkrečių formų, kuriomis panaudojami socializmo 
ekonominiai dėsniai. Jį tiesiogiai sąlygoja prekiniai-pini- 
giniai santykiai ir vertės dėsnio veikimas socialistinės 
planinės ekonomikos sąlygomis. Be to, vertės dėsnis 
panaudojamas tiek gamybos sąnaudoms ir rezultatams 
apskaičiuoti bei sugretinti, tiek ir jai ekonomiškai skatin
ti. Produkcijos realizacija rodo, kiek tos įmonės individua
linės sąnaudos atitinka visuomeniškai būtinas._Nuo to 
priklauso ir materialinis kolektyvų atlyginimas. Ukiskaita 
numato panaudoti visą sistemą vertės svertų: savikainą, 
kainą, pelną, premiją, kreditą, procentą ir t. t.

Ukiskaita yra pagrindinė priemonė ekonomijos režimui 
vykdyti socialistiniame ūkyje. Racionalus, ekonomiškas 
gyvojo darbo, taip pat žaliavų, medžiagų, kuro, energijos 
vartojimas, visiškas gamybinių pajėgumų išnaudojimas 
ne tik rodo didelį darbo žmonių sąmoningumą, bet ir yra 
ekonominis būtinumas įmonei. Kartu ukiskaita skatina 
didinti visuomenei reikalingos produkcijos gamybą ir ge
rinti jos kokybę. Produkcija, neturinti vartotojų paklau
sos, nebus parduota, o įmonė neatgaus išleistų lėšų. Tuo 
pačiu ukiskaita padeda kuo geriausiai patenkinti visuo
meninius poreikius mažiausiomis sąnaudomis.

Ukiskaita glaudžiai susijusi su planu. Vadovaudamasi 
pagrindinėmis valstybinėmis užduotimis, įmonė pati su
sidaro planą. Ji siekia gaminti visuomenei reikalingą pro
dukciją mažiausiomis sąnaudomis ir kuo rentabiliausiai. 
To dėka plane suderinami visuomenės interesai su įmonių 
interesais. Aišku, įmonė suinteresuota kuo geriausiai įvyk
dyti tokį planą.
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Ckiskaitos
principai

Taigi ūkiskaita remiasi visa socializmo ekonominių 
dėsnių sistema ir juos realizuoja.

Vienas pagrindinių ūkiskaitos organiza
vimo principų yra teisingas centralizuo
to planinio vadovavimo derinimas su 

akiniu įmonių savarankiškumu. Jis įgalipa, iš vienos 
pusės, panaudoti centralizuoto planavimo pranašumus, 
o iš antros, padeda plėsti kūrybinį darbo žmonių akty
vumą. Ūkinis įmonės savarankiškumas pasireiškia tuo, 
kad ji turi savarankišką balansą, kuriame atsispindi įmo
nei priskirtų lėšų judėjimas, savo atsiskaitomąją sąskai
tą banke, teisę samdyti darbininkus, sudarinėti ūkines 
sutartis su kitomis įmonėmis ir organizacijomis.

Ekonominė reforma žymiai praplečia ūkinio įmonių 
savarankiškumo rėmus. Smarkiai sumažinamas aukštes
niųjų ūkinių organų tvirtinamų planinių rodiklių skai
čius. Vietoj kelių dešimčių rodiklių, apimančių visas įmo
nės ūkinės veiklos puses, dabar direktyviškai nustatomi 
tik tie iš jų, kurie apibūdina galutinius jos darbo rezul
tatus ir yra svarbūs visam liaudies ūkiui. Pavyzdžiui, įmo
nės pačios planuojasi personalo skaičių, darbo našumą, 
produkcijos savikainą, vidutinį darbo užmokestį ir t. t. 
Stiprinamas ir finansinis įmonių savarankiškumas. Neat- 
lygintinis lėšų davimas įmonėms iš valstybinio biudžeto 
sumažinamas iki minimumo, bet kartu jos gauna daugiau 
galimybių ir teisių naudoti pelną, amortizacijos fondą ir 
bankinius kreditus.

Kitas, ne mažiau svarbus ūkiskaitos organizavimo prin
cipas yra įmonės kolektyvo materialinis suinteresuotu
mas bendrais darbo rezultatais. Kai nėra tokio suintere
suotumo, ūkiskaita neišvengiamai pasidaro formali. Įmo
nėms vadovaujant ankstesne tvarka, iš esmės nebuvo 
veiksmingų kolektyvinio materialinio skatinimo formų. 
Darbuotojai būdavo premijuojami daugiausia iš darbo už
mokesčio fondo, premijavimas nebuvo susietas su pelnu. 
Įmonės fondas, sudaromas iš pelno, nevaidino bent kiek 
žymesnio vaidmens.

Pereinant į pilnąją ūkiskaitą, įmonėse įvedamos efek
tyvios formos kolektyvams materialiai skatinti iš pelno 
ir priklausomai nuo jo. Nustatomas tiesioginis bendro 
darbuotojų uždarbio ryšys ne tik su kiekvieno iš jų dar
bo kiekybe bei kokybe, bet ir su visos įmonės ūkinės 
veiklos efektyvumu.
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iondus. Įmonei skirtų lėšų pa-
naudojimo efektyvumas ekono
miškai kontroliuojamas už
mokesčiu už fondus. Įmonė 
yra materialiai atsakinga savo 
užsakovams. Nuostolius dėl su
tartinių įsipareigojimų pažei
dimo (produkcijos nepristaty- 
mas laiku, jos nekomplektiš- 
kumas ar nekokybiškumas) tu
ri padengti kaltoji pusė.

Užtikrinant kontrolę rubliu, 
svarbų vaidmenį turi vaidin
ti Valstybinis bankas. Jis 
teikia įmonėms paskolas laiki
nam lėšų poreikiui tenkinti. 
Bet kreditą reikia padengti 
ir, be to, mokėti procentus. 
Taip kontroliuojamas įmonės 
lėšų apyvartos greitis ir kre
dito sąskaita vykdomų prie
monių efektyvumas. Naujomis 
sąlygomis kreditas dar labiau 
vystomas. Kreditas dabar iš
duodamas įmonėms ne tik apy
vartinių lėšų stokai likviduo
tų bet ir joms rekonstruoti 
bei gamybai plėsti iki šešerių 
metų terminui.
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Ūkiskaitos organizavimo formų gilinimas ir nuosekles
nis jų įgyvendinimas reiškia perėjimą nuo ribotos, for
malios socialistinių įmonių ūkiskaitos į jų pilnąją ūkiskai- 
lą. Pereinant į pilnąją ūkiskaitą, reikia įdiegti ūkiskai- 
linius pradus į visų kitų įmonės grandžių ir aukštesniųjų 
ūkinių organų veiklą.

Plačiai įsigali įmonės vidinė ūkiskaita — cechų, barų, 
brigadų ir t. t. ūkiskaita. Atskiros įmonės dalys nėra sa
varankiški prekių gamintojai, bet kiekviena iš jų įneša 
savo indėlį į bendrus įmonės darbo rezultatus. Įmonės 
vidinės ūkiskaitos uždavinys yra kuo tiksliau išaiškinti 
kiekvieno cecho, baro ir kitų padalinių indėlį į bendrą 
įmonės darbo rezultatą ir susieti su juo papildomą ma
terialinį darbuotojų skatinimą. Įmonės vidinė ūkiskaita 
yra tuo efektyvesnė, kuo glaudžiau atskirų įmonės dalių 
planavimo ir materialinio skatinimo rodikliai susieti su 
visos įmonės rodikliais.

Ekonominė reforma numato pervesti į ūkiskaitą ir 
aukštesniąsias įmonės atžvilgiu ūkio grandis. Socialisti
nėse šalyse ūkiskaitiniais pagrindais sėkmingai dirba įmo
nių gamybiniai susivienijimai (tarybinės firmos, liaudies 
įmonių susivienijimai Vokietijos Demokratinėje Respub
likoje ir t. t.). Ūkiskaitiniai pradai pradedami diegti vy
riausiose valdybose ir ministerijose, kurios taip pat turi 
ekonomiškai atsakyti už savo veiklos rezultatus ir būti 
materialiai suinteresuotos ją gerinti.

ūkiskaita naudojama ne tik valstybinė
se, bet ir kolūkinėse-kooperatinėse įmo
nėse. Pačia savo ekonomine prigimtimi, 

kaip kolektyvinė įmonė, kolūkis yra ūkiskaitinis viene
tas. Tai socialistinis prekių gamintojas, savarankiškai 
tvarkantis ūkį savo sąskaita. Kolūkių, kaip kolektyvinių 
įmonių, atžvilgiu ypač neleistinos tokios priemonės, ku
rios varžo jų savarankiškumą ir ūkinę iniciatyvą, nega
lima jų administruoti ir jiems taikyti šabloną, pažeisti jų 
materialinio suinteresuotumo principą. Valstybė nustato 
kolūkiams planines užduotis tik pagal vieną rodiklį—■ 
žemės ūkio produktų pardavimo valstybei apimtį. Visas 
kitas ūkinės veiklos puses ir rodiklius kolūkis nusistato 
pats, remdamasis konkrečiomis sąlygomis, galimybėmis ir 
užduotimis.

Norint kolūkiuose stiprinti ūkiskaitą, reikia ją diegti 
ūkių vidiniuose santykiuose — brigadų, fermų veikloje,

Ūkiskaita
kolūkiuose
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taip pat gerinti savikainos kalkuliavimo, atskirų šakų, 
produktų ir t. t. rentabilumo apskaičiavimo praktiką.

Kolūkiuose darbo našumas daug priklauso nuo jų 
naudojamos žemės kokybės: natūralaus žemės derlingu
mo ir sklypų vietos. Iš geresnės žemės gaunamos dides
nės pajamos. Todėl visuomenė turi imtis priemonių eko
nominėms įvairių kolūkių ūkininkavimo sąlygoms išlyginti. 
Pagrindinis tokio išlyginimo metodas yra zoninių supir
kimo kainų žemės ūkio produkcijai nustatymas. Naudo
dama žemesnes kainas palankesnėmis dirvožemio ir kli
mato sąlygomis gaunamai kolūkių produkcijai, valstybė 
paima susidarančias tose zonose papildomas pajamas (di
ferencinę rentą) ir jas nukreipia bendram labui.

Supirkimo kainų stabilumas skatina kolūkius ne tik 
geriau išnaudoti žemę, bet ir nuolat gerinti jos kokybę. 
Kartu tobulinant žemės ūkio techniką ir racionaliai pa
naudojant darbo išteklius, susidaro sąlygos didinti žemės 
ūkio produkciją ir ją piginti.

2. Ūkiskaitinės įmonės fondai

T . . .  Lėšos, priskirtos ūkiskaitinei įmonei, da- 
sudėtis r0 nuolatinę apyvartą. Pastaroji apima

tris stadijas: gamybos priemonių Įsigi
jimą už pinigus, gamybos procesą ir gatavos produkcijos 
realizavimą. Be to, kiekvienu atskiru momentu įmonės lė
šos vienokia ar kitokia proporcija yra įdėtos gamybos 
priemonėse, gatavoje produkcijoje ir kaip laisvieji pini
gai atsiskaitomojoje sąskaitoje banke.

Įmonių lėšos gamybine forma, t. y. gamybos priemo
nių pavidalo, sudaro gamybinius fondus, o lėšos, esan
čios cirkuliacijoje gatavų prekių ir pinigų forma, vadinasi 
cirkuliacijos fondai. Pagrindinė įmonių lėšų masė tenka 
gamybiniams fondams. Antai 1967 metų pradžioje TSRS 
pramonėje gamybiniai fondai sudarė 207 milijardus rub
lių, iš jų materialinės apyvartinės lėšos — 44 milijardus 
rublių.

Gamybiniai fondai savo ruožtu priklausomai nuo apy
vartos būdo skirstomi į pagrindinius ir apyvartinius.

Pagrindiniai gamybiniai fondai apima darbo priemo
nes, t. y. mašinas, variklius, perdavimo mechanizmus, pa
status, įrenginius, transporto priemones ir t. t. Darbo 
priemonės sunaudojamos gamybos procese ne iš karto,
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jos tarnauja per eilę gamybinių ciklų. Jų vertė pereina 
i gatavą produktą palaipsniui, dalimis. Ūkinėje praktiko- 
|(\ remiantis planuojamu tarnavimo laiku, nustatomos 
mašinų, pastatų, įrengimų amortizacijos normos — tam 
tikra jų vertės dalis, kasmet pereinanti į produktą. Va
dinasi, jeigu numatyta, kad mašina tarnaus 10 metų, tai 
metinė amortizacijos norma sudarys 10% mašinos vertės.

Mašinos tarnavimo laikas priklauso ne tik nuo jos 
tvirtumo ir ilgaamžiškumo, bet ir nuo techninio tobulumo. 
Daugeliu atvejų techniškai pasenusią mašiną darosi ne
naudinga naudoti ir ją reikia pakeisti gerokai anksčiau, 
negu ji fiziškai susidėvi. Tačiau susijusius su tuo nuosto
lius su kaupu padengia ekonomija, gaunama, panaudojus 
naujas, tobulesnes darbo priemones. Antai per pastaruo
sius dešimt metų mūsų šalyje liautasi eksploatavus tūks
tančius garvežių. Geležinkelio transportui pradėtos nau
doti naujos, ekonomiškesnės lokomotyvų rūšys — rnotor- 
vežiai ir elektrovežiai. Žymios išlaidos, kurias apturėjo 
visuomenė, greitai buvo atlygintos, nes pakilo darbo na
šumas, sutaupyta kuro ir sumažėja kiti gamybos kaštai.

Apyvartiniai gamybiniai fondai apima darbo objek
tus — žaliavas, medžiagas, kurą, atsargines dalis remon
tui, neilgai laikančius įrankius ir ūkinį inventorių, taip 
pat nebaigtą gamybą. Darbo objektai sunaudojami per 
vieną gamybinį ciklą, iš karto ir visą savo vertę per
kelia į gatavą produktą. Prekes pardavus, dalis gautų 
pinigų vėl panaudojama žaliavoms, medžiagoms, kurui 
pirkti.

Savo judėjimo procese apyvartiniai gamybiniai fondai 
glaudžiai susiję su cirkuliacijos fondais. Jie nuolat per
eina vieni į kitus. Todėl ūkinėje praktikoje lėšos, įdėtos 
į apyvartinius fondus ir cirkuliacijos fondus, traktuoja
mos kaip vieninga visuma — įmonės apyvartinės lėšos.

Apyvartinių lėšų tiek, kad būtų patenkintas nuolati
nis, pastovus įmonės poreikis, gaunama iš jos savų lėšų. 
O laikinai prireikus daugiau lėšų (žaliavų, medžiagų, kuro 
sezoninių atsargų sudarymas, atotrūkis tarp produkcijos 
išsiuntimo ir jos apmokėjimo ir t. t.), pasinaudojama 
bankiniais kreditais, kurie duodami tam tikram laikui ir 
už procentus.

Ūkiskaitinės įmonės lėšų struktūrą iliustruoja sekan
čiame puslapyje pateikta schema.
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Ū K ISK AITIN ES  ĮM O NĖS LĖŠŲ STRU KTŪ RA

Atskirų įmonių žinioje esantys gamybiniai fondai su
daro pagrindinę ir svarbiausią socialistinės visuomenės 
materialinio turto dalį. Tarybų Sąjungoje 1967 metų pra
džioje pagrindiniai gamybiniai fondai ir materialiniai apy
vartiniai fondai sudarė 516 milijardų rublių. Šiame skait- 
menyje slypi dešimtys tūkstančių gamyklų, fabrikų, šach
tų, statybų, geležinkelių, didžiulė daugybė produkci
jos. Visuomenei nepaprastai svarbu pasiekti, kad kuo 
racionaliausiai, ekonomiškiausiai ir kartu efektyviausiai 
būtų panaudojami liaudies ūkio gamybiniai fondai. 
Tai priklauso nuo įmonės, kiekvieno jos cecho, baro, 
brigados ūkinės veiklos.

Būdai gamybiniams Gamybinių fondų sudėtyje svarbiausia 
fondams geriau vieta priklauso pagrindiniams fondams, 

panaudoti 1967 metų pabaigoje šalies pagrindinių 
gamybinių fondų vertė pasiekė 360 milijardų rublių. Kad 
galėtų didinti produkcijos gamybą, visuomenė turi nuo-
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Idl. statyti naujus fabrikus, gamyklas, elektrines, šachtas, 
plėsti veikiančias įmones. Tai reikalauja didžiulių kapi- 
Ialinių įdėjimų. Bet yra ir kitas būdas produkcijos ga
mybai didinti. Tai — geresnis jau turimų pagrindinių fon
dų panaudojimas. Pavyzdžiui, mūsų šalies sąlygomis 
galima papildomai gauti 1 milijoną tonų plieno, arba 1% 
pagerinus įrengimų išnaudojimą esamose įmonėse, arba 
pastačius naują vidutinio dydžio metalurgijos gamyklą. 
Žinoma, visuomenei pirmasis būdas yra kur kas naudin
gesnis. Jai nebereikia naudoti daugiamilijoninių kapita
linių įdėjimų. Sutaupytąsias lėšas galima skirti kitiems 
gamybiniams poreikiams arba panaudoti darbo žmonių 
gyvenimo ■■ lygiui kelti. Be to, atpinga metalas, nes, ge
riau panaudojant gamybinius pajėgumus, paprastai pa
didėja darbo našumas ir sutaupoma materialinių išteklių.

Pagrindinių fondų naudojimo rodiklis vadinamas fon- 
dogrąža. Ji rodo, kiek pagaminta produkcijos rubliui ga
mybinių fondų, ir gali būti išreikšta tokia formule:

kur FG — fondogrąža,
P ■— produkcija,
F — gamybiniai fondai.

Per praėjusį septynmetį TSRS pramonėje buvo paste
bimas tam tikras fondogrąžos mažėjimas. Pašalinus šį 
trūkumą, bus galima padidinti gamybos efektyvumą ir 
pakelti liaudies gerovę.

Įmonės turi dideles galimybes didinti produkcijos ga
mybą esamais gamybiniais fondais. Norint padidinti fon- 
dogrąžą, reikia nelaikyti nesumontuotų įrengimų ir visus 
atiduoti naudojimui, o nereikalingus ir atliekamus įren
gimus parduoti kitoms įmonėms, kurioms jie reikalingi. 
Įrengimų prastovas galima sumažinti, greičiau ir geriau 
juos remontuojant, likviduojant organizacinius-techninius 
nesklandumus ir materialinio-techninio įmonių aprūpini
mo sutrikimus. Daug galima laimėti, padidinus įrengimų 
darbo pamainumą. Dažnai įrengimai naudojami viduti
niškai tik pusantros pamainos per parą. Nemažų rezulta
tų galima pasiekti, taip pat didinant mašinų darbo greitį, 
spartinant gamybinius procesus ir t. t.

Įmonių savarankiškumo ir jų finansinių galimybių 
praplėtimas atveria palankias perspektyvas fondogrąžai
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KĄ DUODA GAMYBINIŲ FONDŲ 
GRĄŽOS PADIDĖJIMAS

Plienas —
daugiau kaip 1 milijoną tonų

Elektros energija —
6 milijardus kilovatvalandžių

Nafta —
3 milijonus tonų

Traktoriai — 
beveik 5 tūkstančius

Automobiliai — 
8 tūkstančius

Audiniai —
85 milijonus kv. metrų

Avalynė —
beveik 6 milijonus porų

Televizoriai — 
57 tūkstančius



didinti. Įmonės gali iš savų lėšų arba iš kreditų laiku pa
keisti pasenusią techniką nauja, imtis priemonių įrengi
mams modernizuoti tais atvejais, kai tatai ekonomiškai 
pasiteisina. Įvedus mokestį už pagrindinius gamybinius 
fondus ir apyvartines lėšas, kartu žymiai padidėja įmonių 
suinteresuotumas geriau juos panaudoti.

Perėjus į naujas darbo sąlygas, daugumoje įmonių 
produkcijos gamyba didėja daug sparčiau, negu gamybi
nių fondų vertė. Tai pasiekta, efektyviau panaudojus 
pagrindinius fondus, reliatyviai sumažinus žaliavų, me
džiagų, kuro atsargas, pagreitinus apyvartinių lėšų apy- 
vartumą ir t. t.

3. Socialistinės įmonės gamybos kaštai 
ir pelnas

Savikaina yra pinigų forma išreikštos 
Produkcijos įmonės sąnaudos produkcijai pagaminti.

Kitaip tariant, savikaina yra tai, kiek 
atsieina produkcija įmonei. Savikainą sudaro: sunaudotų 
žaliavų, medžiagų, kuro, energijos vertė; mašinų, pasta
tų, įrengimų perkeltoji vertė (amortizaciniai atskaitymai); 
sąnaudos darbo užmokesčiui. Į ją įtraukiami taip pat įmo
nės kaštai, susiję su produkcijos realizavimu, taip pat 
kai kurie grynųjų pajamų elementai (prieskaitos į so
cialinio draudimo fondą).

Veikiant naujajai gamybos planavimo ir ekonominio 
skatinimo sistemai, įmonės produkcijos savikainos pla
nas aukštesniųjų organų netvirtinamas. Bet tai nereiškia, 
kad produkcijos savikainos rodiklis netenka savo reikš
mės. Be savikainos planavimo ir analizavimo negali išsi
versti nė viena įmonė. Be jų neįmanoma ekonominiu po
žiūriu išmaniai tvarkyti ūkio. Įmonės sąnaudų produkci
jai pagaminti ir realizuoti mažinimas — pagrindinė 
priemonė pelnui didinti. Kiekvienas socialistinės gamybos 
dalyvis turi prisidėti prie savikainos mažinimo.

Lemiamą reikšmę savikainos mažinimui
Savikainos turi darbo našumo kėlimas. Tačiau dar- 

mažmimo budai . „ . ... . . .  ,. ,.bo našumo kėlimą reikia gretinti su
darbo užmokesčio didėjimu. Jeigu produkcijos gamyba, 
skaičiuojant vienam dirbančiajam, kurioje nors įmonėje 
padidėjo, tarkime, 20%, bet ir vidutinis darbo užmokes
tis padidėjo taip pat 20%, tai darbo užmokesčio produk-
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rijos vienetui pagaminti bus sunaudota tiek pat, ir sa
vikaina pagal šį elementą nesumažės. Svarbiausioji pro
dukcijos savikainos mažinimo sąlyga yra spartesnis dar
bo našumo kėlimas, palyginus su darbo užmokesčio 
didėjimu.

Svarbus būdas produkcijos savikainai mažinti yra 
materialinių išteklių taupymas. Taupant galima ne tik pi
ginti gamybą, bet ir gaminti iš sutaupytų medžiagų pa
pildomą produkciją. Direktyvose dėl 1966— 1970 metų 
penkmečio plano keliami dideli uždaviniai materialinių 
išteklių panaudojimui gerinti. Mažindami sąnaudas, 
1970 metais turime sutaupyti 8 milijonus tonų juodųjų 
metalų valcuotų gaminių, 85 milijonus tonų sąlyginio ku
ro, 40—50 milijardų kilovatvalandžių elektros energijos. 
Norėdami šį uždavinį išspręsti, turime ryžtingai kovoti 
su broku ir kitais nuostoliais, įdiegti ekonomiškiausias 
gaminių konstrukcijas, priartinti ruošinius prie gatavų 
gaminių dydžių ir formos, plačiau naudoti pigius pakaita
lus, gamybos atliekas ir t. t. Rimtą organizuojamąjį vaid
menį turi vaidinti materialinių išteklių sunaudojimo nor
mos. Jas reikia nustatinėti ne iš akies, ne patirtiniu-sta- 
tistiniu būdu, o vadovaujantis giliu, moksliškai pagrįstu 
apskaičiavimu.

Yra ir kitų būdų savikainai mažinti — geresnis pagrin
dinių fondų panaudojimas, sąnaudų aptarnavimui ir ga
mybos valdymui mažinimas ir t. t. Analizuojant būdus ir 
rezervus savikainai mažinti, reikia atsižvelgti į specifines 
kiekvienos įmonės, cecho, baro ypatybes.

Tačiau būtų neteisinga į savikainos mažinimą žiūrėti 
kaip į savitikslį, jo siekiant bet kuriomis priemonė
mis. Antai negalima mažinti savikainos produkcijos ko
kybės bloginimo sąskaiton: užuot laimėjusi, visuomenė 
turės nuostolių. Reikia taip pat atsižvelgti į tai, kiek 
kapitalinių sąnaudų pareikalaus priemonės savikainai 
mažinti. Ekonomija iš savikainos sumažėjimo turi 
kompensuoti papildomus kapitalinius įdėjimus per 
kuo trumpiausią laiką.

Savikaina yra piniginė produkcijos ver- 
Grynosios pajamos tg S v į enos dalies išraiška. Antrąją jos

dalį sudaro grynosios pajamos.
Grynosios pajamos sukuriamos socialistinės gamybos 

dalyvių darbu virš_ vertės, jiems sumokėtos darbo užmo
kesčio pavidalu. Ūkinėje praktikoje grynosios pajamos
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įgauna įvairių formų. Grynųjų pajamų dalis atskaitymų 
j socialinio draudimo fondą forma įeina į produkcijos sa
vikainą. Kita grynųjų pajamų dalis vadinamojo „apyvar
tos mokesčio" forma patenka betarpiškai visos visuome
nės žinion. Bet svarbiausioji grynųjų pajamų dalis yra 
pelnas. Jį sudaro skirtumas tarp kainos, kuria įmonė par
duoda savo produkciją, ir šios produkcijos savikainos.

Buržuaziniai socializmo kritikai teigia, kad pelnas esąs 
būdingas tik kapitalistinei ūkio sistemai. Iš to fakto, kad 
socialistinėse šalyse panaudojamas pelnas, jie mėgina 
daryti išvadą, jog perimti kapitalistiniai ūkio tvarkymo 
metodai. Tokie teiginiai tolimi tiesai. Iš tikrųjų pelnas 
neprieštarauja socializmo prigimčiai, socialistiniam ūkiui, 
nes socialistinis ūkis yra prekinis.

Kartu pelnas socializmo sąlygomis savo turiniu ir vaid
meniu iš pagrindų skiriasi nuo pelno kapitalistiniame 
ūkyje. Jis nebeišreiškia išnaudojimo santykių ir nebėra 
svetimo darbo rezultatų pasisavinimo forma. Pelnas čia 
yra darbo žmonių sukuriamų ir jų labui panaudojamų 
grynųjų pajamų forma. Jis išreiškia socialistinius gamy
binius santykius tarp visos visuomenės, įmonių kolekty
vų ir atskirų darbo žmonių.

Socialistiniame ūkyje pelnas nebėra lemiamas visuo
meninės gamybos tikslas. Bet jis tebeturi savo reikš
mę kaip bendrasis įmonių ūkinės veiklos rodiklis ir svar
bus jos gerinimo materialinis akstinas. Kuo mažesnė 
produkcijos savikaina, palyginus su kaina, tuo dides
nis įmonės pelnas, tuo labiau kolektyvas papildomai 
materialiai skatinamas.

Reikia skirti pelno sumą, kurią gauna 
Socialistinių įmonė, ir pelno normą (rentabilumo
rentabilumas normą). Is bendros pelno sumos, nors

jos reikšmė labai didelė, dar negalima 
spręsti apie įmonės darbo efektyvumą. Reikia žinoti ne 
tik šį rezultatą, bet ir sąnaudas, kuriomis jis gautas. Pa
vyzdžiui, jeigu žinoma, kad įmonė padidino pelną nuo 
1 milijono iki 1 milijono 100 tūkstančių rublių, tai, tuo 
remiantis, negalime daryti išvados, kad ji pradėjo dirbti 
geriau. Svarbu, kokia kaina pasiektas šis pelno padidėji
mas, t. y. kaip pasikeitė įmonės gamybiniai fondai. Pelno
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santykis su įmonės gamybinių fondų verte ir sudaro ren
tabilumo normą. Ji apskaičiuojama pagal šią formulę:

, P 
P p '

kur p ' — rentabilumo norma,
P ■— pelno dydis (masė),
F — gamybiniai fondai.

Esant senajai planavimo sistemai, rentabilumo norma 
būdavo apskaičiuojama kaip pelno santykis su produk
cijos savikaina:

kur S •— produkcijos savikaina.
Tačiau toks rodiklis ne visiškai atspindi įmonės ūki

nės veiklos efektyvumą — jam beveik jokios įtakos ne
daro pagrindinių gamybinių fondų panaudojimas. O pel
no santykis su gamybinių fondų verte atspindi, kokiu 
laipsniu panaudojami visi įmonės ištekliai — ir gyvasis 
darbas, ir materialiniai ištekliai, ir avansuoti fondai. Štai 
kodėl naujojoje ūkininkavimo sistemoje įmonės renta
bilumo normos planiniu ir vertiniu rodikliu priimtas pelno 
santykis su gamybiniais fondais. Bet, norint analizuoti 
atskirų gaminių rentabilumą, reikia žinoti pelno santykį 
su produkcijos savikaina.

Pelno paskirstymo procese dalis jo pa
tenka visos visuomenės žinion (į vals
tybinį biudžetą), o kitą dalį pasiima 

įmonė ir panaudoja savo pačios reikalams.
Iš pelno visų pirma įmokamas į biudžetą užmokestis 

už gamybinius fondus. Paprastai Tarybų Sąjungoje jis 
nustatytas 6% pagrindinių fondų ir apyvartinių lėšų vertės. 
Užmokestis už fondus išreiškia ekonominius santy
kius tarp visos visuomenės ir atskirų įmonių, panaudo
jant joms paskirtus bendraliaudinius išteklius ir paskirs
tant grynąsias pajamas. Pagrindinė jo funkcija yra ska
tinti, kad geriau būtų panaudojami gamybiniai fondai. 
Kadangi reikia mokėti mokesčius, tai įmonės skatinamos 
greičiau įsisavinti naujai paleidžiamų įrengimų projekti
nius pajėgumus, imtis priemonių, kad nebūtų technikos 
prastovų, kad būtu realizuojami atliekami įrengimai 
ir t. t.

Pelno
paskirstymas
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Kai vienų ar kitų produkcijos rūšių rentabilumas per
nelyg didelis, dalis pelno gali būti paimama į biudžetą 
tlksuotų įmokų forma. Paskui įmonė įmoka procentus 
i banką už gautą kreditą.

Įmokėjus įmokas, lieka grynasis (atsiskaitymo) pelnas, 
kuris yra šaltinis trims ekonominio skatinimo fondams — 
gamybos vystymo fondui, materialinio skatinimo fondui 
u socialinių-kultūrinių priemonių ir gyvenamųjų namų 
statybos fondui -— sudaryti. Paskiau dalis pelno skiriama 
centralizuotiems kapitaliniams įdėjimams finansuoti, sa
voms apyvartinėms lėšoms papildyti ir kitoms planinėms 
sąnaudoms. Ir pagaliau laisvas pelno likutis pervedamas 
j valstybinį biudžetą.

Pelno paskirstymo tvarką galima pailiustruoti šitokia 
schema:

Balansims pelnas —

Apskaičiuojamasis pelnas

Užmo
kestis

už
fondus

Fiksuo
tos

įmokos

Procen
tas už 
kreditą

Ekonominio
skatinimo

fondai

Planinių
įmonės

poreikių
patenkini

mas

Laisvas
likutis

Ūkiskaitinėje įmonėje itin svarbios 
Ekonominio funkcijos priklauso ekonominio skati- 

skatinimo fondai nimo fondams, kurie sudaromi iš pelno.
Gamybos vystymo fondas sudaro

mas iš pelno atskaitymų, taip pat iš dalies amortiza
cijos fondo ir įplaukų, gautų, pardavus atliekamus įren
gimus. Kartu su bankiniu kreditu jis turi teikti lėšų gamy
bai nuolat tobulinti ir jai techniškai pertvarkyti. Kuo 
sėkmingiau dirba įmonė, kuo didesnis jos pelnas, tuo 
daugiau ji turi galimybių techniškai tobulinti gamybą. 
Tuo pačiu susidaro geresnės sąlygos kūrybinei darbuotojų 
iniciatyvai pasireikšti.

Materialinio skatinimo fondas yra vienintelis premijų 
inžinerijos-technikos darbuotojams ir tarnautojams šalti
nis. Darbininkams pagrindinis premijų šaltinis lieka dar
bo užmokesčio fondas. Kartu darbininkai gauna premijas 
iš materialinio skatinimo fondo. Be to, ̂ iš materialinio 
skatinimo fondo išmokamas atlyginimas darbuotojams už

261



bendrus įmonės darbo rezultatus, taip pat vienkartiniai 
paskatinimai pasižymėjusiems darbuotojams. Jeigu įmo
nė dirba sėkmingai, kiekvienas jos kolektyvo narys gali 
gauti žymų priedą prie savo uždarbio.

Socialinių-kultūrinių priemonių ir gyvenamųjų namų 
statybos fondas panaudojamas gyvenamiesiems namams 
ir kultūrinėms-buitinėms įstaigoms statyti bei remontuo
ti, kultūriniam-buitiniam įmonės darbuotojų aptarnavi
mui gerinti.

Šie fondai atlieka svarbų socialinį-ekonominį uždavi
nį: susieja darbuotojų pajamas, taip pat jų kultūrinių- 
buitinių poreikių tenkinimą su bendrais įmonės ūkinės 
veiklos rezultatais. Todėl didėja kolektyvo ir atskirų jo 
narių suinteresuotumas visapusiškai tobulinti gamybą. Be 
to, už plano įvykdymą nustatytos didesnės atskaitymų 
iš pelno į skatinimo fondus normos, negu už jo viršiji
mą. Tai reiškia, kad labiau skatinama vykdyti didesnes 
planines užduotis, negu viršyti mažesnius planus.

Įvairiose socialistinėse šalyse po reformų konkretūs 
būdai pelnui paskirstyti ir skatinimo fondams sudaryti 
turi savų ypatumų. Bet pasikeitimų šioje srityje esmė, 
vykdant ūkinę reformą, yra ta pati — padidinti įmonių 
teises, pasiimant pelną ir jį panaudojant gamybai toliau 
vystyti ir savo darbuotojų gerovės lygiui kelti.

Organizuojant pilną ir veiksmingą 
ūkiskaitą, pirmaeilis vaidmuo priklausė 
didmeninėms kainoms. Tomis kainomis 

įmonės parduoda savo produkciją ir perkasi joms reika
lingas gamybos priemones. Žemės ūkyje įmonės didme
ninės kainos vaidmenį atlieka supirkimo kaina produk
cijai, kurią valstybė perka iš kolūkių, ir pristatymų kaina 
tarybinių ūkių produkcijai.

Didmeninė kaina turi atitikti bendrus reikalavimus, 
kurie keliami kainai socialistiniame ūkyje: atspindėti vi
suomeniškai būtinas darbo sąnaudas, skatinti efektyviau
sių dirbinių gamybą ir vartojimą, aktyviai veikti atskirų 
prekių paklausos ir pasiūlos santykį. Bet drauge ji turi 
savo specialių uždavinių. Kaip tik per įmonės didmeninę 
kainą visuomenė turi užtikrinti, kad kiekviena normaliai 
dirbanti įmonė padengtų gamybos kaštus ir gautų pelno. 
Kai kaina per didelė, įmonės atsiduria pernelyg palan
kiose sąlygose ir be ypatingų pastangų gauna didelį pel
ną. Priešingai, dėl per mažų produkcijos kainų įmonė,

Ūkiskaita 
ir kaina
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m paisant viso kolektyvo pastangų, gali būti nuostolinga. 
Pelnas, įjungiamas į įmonės didmeninės kainos sudėtį, 
luti būti pakankamas mokesčiui už fondus mokėti, ki
liams įmonės įsipareigojimams įvykdyti ir ekonominio 
skatinimo fondams sudaryti.

Kai kurių šakų įmonėse, gaminančiose vienarūšę pro
dukciją, būva labai nevienodos sąnaudos. Tai atsitinka 
didele dalimi dėl gamtinių ir kai kurių kitų sąlygų, ku
lius nepriklauso nuo atskirų gamybinių kolektyvų pastan
gų. Tokiais atvejais gali būti nustatomos apskaičiuoja
mosios kainos grupėms įmonių, turinčių maždaug vieno
das ūkininkavimo sąlygas. Šios produkcijos vartotojams 
kaina turi būti viena. Kitais atvejais įmonės ūkiskaitai 
stiprinti naudojami fiksuoti mokėjimai.

Kai kurioms produkcijos rūšims (daugiausia vartojimo 
reikmenims) be įmonės didmeninės kainos yra pramonės 
didmeninės kainos. Tomis kainomis prekės perduodamos 
iš įmonės į prekybą. Skirtumas tarp pramonės didmeni
nės kainos ir įmonės didmeninės kainos sudaro vadina
mąjį „apyvartos mokestį", taip pat antkainį realizavimo 
organizacijos naudai. Apyvartos mokestis tik iš pavadi
nimo yra mokestis. Savo pagrindu jis yra dalis - grynoj o 
pelno, kurį sukūrė įvairių liaudies ūkio šakų darbo žmo
nės ir kurį pasiima visa visuomenė.

Prekėms, kurios realizuojamos gyventojams per vals
tybinę ir kooperatinę prekybą, nustatytos mažmeninės 
kainos. Mažmeninė kaina skiriasi nuo pramonės didme
ninės kainos prekybiniu antkainiu, iš kurio padengiami 
prekybinių organizacijų kaštai ir sudaromas jų pelnas.

Visą pramoninės gamybos produkto kainos struktūrą 
galima pavaizduoti šitaip:

Savikaina Pelnas
Realizavimo 
organizaci

jos antkainis

Apyvar
tos mo
kestis

Prekybos
antkainis

įmonės didmeninė kaina

pramonės didmeninė kaina

mažmeninė kaina
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Kainų sistema yra tas židinys, kuriame sueina visuo
menės, įmonės, darbo žmogaus interesai. Todėl teisingas, 
moksliškai pagristas kainų Įvairiems produktams nusta
tymas vaidina itin svarbų vaidmenį, planingai vadovau
jant liaudies ūkiui ir jo pirminei grandžiai — įmonei. Pa
grindinė kryptis kainų sudarymui tobulinti yra, kaip nu
rodyta TSKP Programoje, artinti kainas prie visuomeniš
kai būtinų darbo sąnaudų prekių gamybai, užtikrinti tam 
tikrą pelną kiekvienai normaliai dirbančiai įmonei.

KLAUSIMAI PAŠNEKESIUI

1. Kas sudaro ūkiskaitos esmę?
2. Kokią įtaką ūkiskaitos vystymuisi turi dabartinė 

ekonominė reforma?
3. Kokie yra būdai pagrindiniams gamybiniams fon

dams ir apyvartinėms lėšoms geriau panaudoti?
4. Ką duoda visuomenei ir įmonės kolektyvui ren

tabilumo didėjimas?



XV S K Y R I U S

CIRKULIACIJOS PROCESAI SOCIALISTINĖJE 
EKONOMIKOJE

Bet kurioje visuomenėje neatskiriama gamybinių san- 
lykių sudėtinė dalis yra vienokios ar kitokios darbo pro
duktų mainų tarp šakų ir įmonių formos. Kadangi socia
listinė gamyba yra prekinio pobūdžio, tai konkreti eko
nominio ryšio tarp įvairių gamintojų forma yra prekių 
mainai. Prekių mainų tarpininko funkciją atlieka pinigai. 
I'odėl prekių judėjimas socialistinėje visuomenėje turi 
prekių cirkuliacijos formą, t. y. vyksta prekių pirkimas- 
pardavimas. Prekių cirkuliacija ir įvairios piniginių lėšų 
judėjimo formos drauge sudaro socialistinės visuomenės 
cirkuliacijos sferą, kuri vaidina gyvybinį vaidmenį liau
dies ūkio vystymesi. Tiksliai organizuotas cirkuliacijos 
sferos veikimas-, t. y: geras prekybos įmonių, materialinio- 
techninio tiekimo organizacijų, bankų, finansų organų 
ir pan. darbas, turi gyvybiškai svarbią reikšmę socialis
tinės ekonomikos vystymui. Tai didele dalimi nulemia 
ir galimybę normaliai, nenutrūkstamai vystyti gamybą, 
nuo-šios sferos veiklos daug priklauso darbo žmonių 
materialinių... bei - kultūrinių poreikių tenkinimo laipsnis.

1. Prekyba socializmo sąlygomis

Prekybos vaidmuo Prekių cirkuliaciją, prekių pirkimo- 
soeiaiistiniame pardavimo procesą vykdo speciali liau- 

u yje dies ūkio šaka, kuri vadinama preky
ba. Kadangi visa prekių apyvarta sukoncentruota specia
liose prekybos organizacijose, gerokai pagreitėja, mainų 
procesas, sutaupomos visuomenei žymios piniginės lė
šos ir materialinės priemonės.

Socialistinėje visuomenėje prekybos organizacijos at
lieka eilę svarbių ekonominių funkcijų. Pirma, jos yra tar
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pininkai gamybos priemonių mainuose tarp įvairių šakų 
valstybinių įmonių, dalyvaudamos mašinų, staklių, žaliavų, 
medžiagų ir t. t. apyvartoje. Antra, jos organizuoja prekių 
mainus tarp pramonės ir žemės ūkio, tarp valstybinio ir 
kolūkinio visuomeninės gamybos sektorių. Trečia, pre
kybos organizacijos susieja socialistinę gamybą su plačio
siomis vartotojų masėmis. Per prekybą darbo žmonės rea
lizuoja savo pinigines pajamas, įsigyja jiems reikalingų 
vartojimo reikmenų, naudojasi įvairiomis paslaugomis. 
Pagaliau, prekyba (užsienio) aktyviai dalyvauja, vystant 
mūsų šalies ekonominius ryšius su kitomis valstybėmis.

Realizuodama gamybos priemones ir vartojimo reik
menis, prekyba kartu sudaro sąlygas socialistiniams ga
mintojams (gamykloms, fabrikams, tarybiniams ūkiams ir 
kolūkiams) atnaujinti ir plėsti gamybą, o darbo žmo
nėms — tenkinti savo materialinius ir kultūrinius porei
kius. i

Iš čia aišku, kad prekybos organizacijų veikla yra 
neatskiriamas ir svarbus socialistinės gamybos proceso 
momentas. Nuo jų darbo kokybės daug priklauso tiek 
normalus, nenutrūkstamas gamybos vystymasis, tiek ir 
liaudies gerovės kilimas.

Prekyba socializmo sąlygomis turi prin- 
Kuo tarybinė prekyba c įp įn įų  skirtumų nuo prekybos kapita-

ЛС1 n i l A  r c C X J XaMI leidi I1UU .. -i

kapitalistinės listmeje visuomenėje, kur materialine 
prekybos bazė yra kapitalistinė gamy

ba, o pati prekyba — privačios verslininkystės sfera. Tuo 
tarpu pas mus materialinis prekybos pagrindas yra v i
suomeninė gamyba mieste ir kaime, ir ją vykdo socialis
tinės — valstybinės ir kooperatinės prekybos organiza
cijos. Tik nedidelę prekių apyvartos dalį vykdo darbo 
žmonės kolūkinėse turgavietėse.

Socialistinė prekyba tvarkoma planingai. Prekių apy
vartą, kainų lygį, prekybos tinklo vystymą, prekių atsar
gų paskirstymą, cirkuliacijos kaštų dydį planuoja vals
tybė, o tai duoda visuomenei didoką darbo ekonomiją 
šioje veiklos sferoje. Kapitalistinėse šalyse cirkuliacijos 
kaštai sudaro nuo 35 iki 50% prekių kainos, o mūsų pre
kyboje— vidutiniškai mažiau kaip 7% prekių pardavimo 
kainos. Sistemingas cirkuliacijos kaštų mažinimas yra vie
na sąlygų mažmeninėms kainoms piginti. Žinoma, ekono
mija už cirkuliacijos kaštų mažinimą turi būti pasiekta, 
ne bloginant darbo žmonių aptarnavimą, o įdiegiant pa-
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,i ilgias prekybos formas, mechanizuojant daug darbo rei- 
I'..liaujančius procesus, mažinant sąnaudas pervežimams 
n t, t.

Svarbus prekybos socializmo sąlygomis bruožas yra 
nuolatinis mokios darbo žmonių plačiųjų masių paklausos 
didėjimas, pagrįstas socialistinės gamybos kilimu. Tai įga
lina nuolat ir sparčiai didinti prekių apyvartos apimtį.
I * >40 metais valstybinės ir kooperatinės prekybos mažme
ninės prekių apyvartos apimtis sudarė 17,5 milijardo 
111 bliu, 1950 metais — 36 milijardus, 1960 metais —• 78,6 mi- 
iijardo, o 1967 metais — 123,5 milijardo rublių; per 27 
metus ji padidėjo 7 kartus.

Prekių judėjimas cirkuliacijos sferoje 
Prekių cirkuliacijos socializmo sąlygomis vyksta keliais ka- 

rūšys nalais, kurių kiekvienas turi savo ski
riamųjų bruožų.

Pagrindinė valstybinėje pramonėje sukuriamų gamybos 
priemonių dalis realizuojama didmeninėmis kainomis per 
materialinio-techninio tiekimo organizacijas. Šiuo metu 
mūsų šalyje yra daugiau kaip 4000 tiekimo-realizavimo 
organizacijų ir bazių, o gamybinės-techninės paskirties 
produkcijos prekių apyvarta sudaro daugiau kaip 170 mi
lijardų rublių per metus. Pagrindinis šios prekių cirkulia
cijos formos uždavinys yra be sutrikimų aprūpinti ga
myklas, fabrikus, statybas ir kitas įmones reikiamomis ga
mybos priemonėmis, atsižvelgiant į planines produkcijos 
gamybos užduotis. Ūkinė reforma pakeitė materialinio- 
techninio tiekimo organizavimą. Socialistinėms įmonėms 
suteiktos platesnės teisės, realizuojant nereikalingus (at
liekamus) gamybinius fondus, užmezgant tiesioginius ry
šius su užsakytojais ir tiekėjais. Kai kurių įrengimų ir 
medžiagų fondinis tiekimas palaipsniui pakeičiamas did
menine prekyba.

Socialistinėje visuomenėje antroji prekių apyvartos 
forma yra valstybiniai žemės ūkio produkcijos supirkimai 
iš kolūkių ir tarybinių ūkių. Centralizuoto žaliavų ir mais
to produktų fondo sudarymas planinių supirkimų būdu 
yra būtina sąlyga liaudies ūkiui planingai vystyti. Tobu
linant žemės ūkio produktų paruošų sistemą, itin svarbią 
reikšmę turėjo TSKP CK Kovo (1965 metų) plenumo nu
tarimai. Tvirtų planinių supirkimo apimties užduočių nu
statymas eilei metų ir žymus supirkimo kainų padidinimas
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reikiamai suderina visuomenės interesus su kolūkių ir ta
rybinių ūkių interesais.

Labai svarbi prekių apyvartos forma yra prekyba liau
dies vartojimo reikmenimis. Jos pagrindinis uždavinys — 
greičiau pateikti prekes vartotojams — plačiosioms darbo 
žmonių masėms, visapusiškiau ir geriau patenkinti jų 
poreikius. Todėl prekybos organizacijos turi nuolat stu
dijuoti vartotojų poreikius bei skonį ir, pateikdamos ati
tinkamus reikalavimus gamybai, aktyviai prisidėti prie 
prekių asortimento plėtimo ir jų kokybės gerinimo, taip 
pat nuolatos tobulinti pirkėjų aptarnavimo kultūrą. Ypač 
dideles galimybes aktyviai veikti gamybą prekybos orga
nizacijos gavo šiuo metu, įdiegus tiesioginių ryšių su pra
monės įmonėmis sistemą.

Pas mus vartojimo reikmenimis prekiauja valstybė, 
vartotojų kooperacija, taip pat kolūkiai ir kolūkiečiai. 
Vyraujanti pozicija priklauso valstybinei prekybai, jai 
tenka daugiau kaip du trečdaliai visos šalies mažmeninės 
prekių apyvartos. Vartotojų kooperacija, kurios prekybos 
tinklas išplėstas kaime, daugiausia parduoda taip pat vals
tybiniu įmonių produkciją, ir, be to, komiso pagrindais 
prekiauja kolūkių bei kolūkiečių produkcija.

Valstybinė ir kooperatinė prekyba sudaro planuojamą 
rinką, kur prekių apyvartos apimtis ir kainų dydis nusta
tomi pagal valstybinį planą. Šioms dviem prekybos rū
šims tenka 97%' visos šalies mažmeninės prekių apyvartos.

Tam tikrą vaidmenį šalies prekių apyvartoje vaidina 
ir kolūkinės turgavietės, kuriose kolūkiai ir kolūkiečiai 
(taip pat darbininkai ir tarnautojai, turintys pagalbinius 
ūkius) parduoda savo produkcijos likučius laisvai susida
rančiomis kainomis. Valstybė tiesiogiai neplanuoja šios 
prekybos, bet netiesiogiai ją veikia,, sudarinėdama sutartis 
su kolūkiais, numatančias prekių atvežimo į turgavietes 
apimtį ir terminus, taip pat lygiagrečiai pardavinėdama 
analogines prekes tvirtomis, kainomis. Kolūkinės prekybos 
egzistavimas ekonomiškai yra tikslingas, pirma, dėl to, 
kad laisvas produkcijos likučių pardavinėjimas išplaukia iš 
kooperatinės-kolūkinės nuosavybės ypatybių, iš to fakto, 
kad darbo žmonės tebeturi asmeninius pagalbinius ūkius, 
o, antra, dėl to, kad pagerėja miestų ir darbininkų gyven
viečių aprūpinimas žemės ūkio produktais.

Ypatinga socialistinės prekybos rūšis yra užsienio pre
kyba, kurią mūsų valstybė vykdo su- socialistinėmis ir su
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к, i pitalistinėmis šalimis. TSRS ekonominiai ryšiai su už
sienio šalimis nuolat vystosi. Užsienio prekybos apyvarta, 
ypač su pasaulinės socialistinės sistemos šalimis, didėja la
bai sparčiais tempais. Antai per laikotarpį nuo 1946 iki 
1966 metų ji padidėjo beveik 12 kartų. Dar didesnį užmojį 
įgauna prekyba su socialistinėmis šalimis, nuolat vystantis 
gamybos specializavimui ir kooperavimui. Kartu mūsų
n.ilis plečia užsienio prekybos ryšius su besivystančiomis 
Azijos ir Afrikos šalimis ir su tomis kapitalistinėmis vals
tybėmis, kurios nori su mumis prekiauti pagal lygiateisiš
kumo ir savitarpio naudos principus.

Užsienio prekyba tvarkoma, remiantis valstybiniu mo
nopoliu, t. y. išimtine valstybės teise sudarinėti visus pre
kybinius susitarimus ir sandėrius su užsienio valstybėmis 
ir firmomis. Užsienio prekybos monopolis garantuoja mū
sų vidaus rinkos pastovumą, apsaugodamas ją nuo kapi- 
lalistinės stichijos poveikio, užtikrina šalies užsienio pre
kybos ryšių vystymosi planingumą.

2. Socialistinės visuomenės finansai

Kadangi socialistinėje visuomenėje te- 
Sociaiistinė bėra prekinė gamyba ir prekių cirkulia-

sistema cija, tai išlieka joje ir finansiniai san
tykiai.

Kiekvienos socialistinės įmonės, kiekvienos liaudies 
ūkio šakos ir pagaliau visos visuomenės gamybinė veikla 
atsispindi piniginių lėšų judėjime. Ankstesnio, sudaiktinto 
darbo sąnaudos pasireiškia kaip pinigų leidimas maši
noms, staklėms, žaliavoms, medžiagoms, kurui pirkti, 
elektros energijai apmokėti ir t. t.; būtino gyvojo darbo 
sąnaudos — kaip išlaidos darbo užmokesčiui ir prieskai- 
toms prie jo. Įmonėje sukuriamas pridedamasis produktas 
taip. pat realizuojamas ir skirstomas pinigų forma. Gamy
bos rezultatas galiausiai pasireiškia kaip produkcijos rea
lizavimo piniginės įplaukos. Todėl bet kurios visuomeninės 
gamybos grandies ūkinė veikla būtinai apima finan
sinę pusę — pinigų fondų susidarymo ir naudojimo pro
cesus. Beje, tai liečia ne tik materialinės sferos įmones, 
bet ir nematerialinės sferos organizacijų ir įstaigų veiklą.

Per piniginių lėšų įvairių fondų susidarymą ir naudo
jimą socialistinė valstybė vykdo planinę apskaitą ir kont
roliuoja tiek atskirų įmonių bei šakų veiklą, tiek ir viso
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Valstybinis 
biudžetas — 
pagrindinis 

šalies 
finansinis 

planas

visuomeninio produkto gamybą ir paskirstymą, taip pat 
nacionalinių pajamų kūrimą bei paskirstymą.

Šalies finansų sistema apima valstybinių ir kolūkinių- 
kooperatinių įmonių finansus, ūkio šakų finansus 
ir socialistinės valstybės finansus. Socialistinė finan
sų sistema yra planinio pobūdžio ir naudojama, sie
kiant nuolat didinti visuomeninį turtą bei gerinti liau
dies gyvenimo sąlygas.

Svarbiausias vaidmuo socialistinių fi
nansų sistemoje priklauso valstybiniam 
biudžetui. Valstybinis biudžetas —- cent
ralizuotas piniginių lėšų fondas, kurį su
daro ir naudoja socialistinė valstybė. 
Biudžete koncentruojasi pagrindinė v i

suomenės piniginių lėšų dalis, per jį lėšos įdedamos į 
liaudies ūkį, planingai skirstomos tarp šakų ir įvai
rių šalies rajonų, finansuojamas mokslo, kultūros, meno 
vystymasis, stiprinama šalies gynybinė galia, teikiama fi
nansinė parama kolūkiams ir kitoms kooperatinėms įmo
nėms. Todėl valstybinis biudžetas yra pagrindinis šalies 
finansinis planas, apimantis socialistinės visuomenės dides
niosios nacionalinių pajamų dalies paskirstymą ir panau
dojimą.

Socialistinė valstybė yra šalies gamybos priemonių di
desniosios dalies savininkė. Todėl joje biudžeto pajamos 
formuojamos daugiausia iš grynojo pelno, kuris sukuria
mas valstybinėse įmonėse. Šios pajamos patenka į biu
džetą apyvartos mokesčio, užmokesčio už gamybinius fon
dus ir kitų atskaitymų iš pelno, socialinio draudimo įmokų 
forma ir kitais kanalais. Pajamų mokesčio forma tam tikrą 
dalį savo grynojo pelno perduoda į biudžetą bendra vals
tybiniams tikslams ir kooperatinės-kolūkinės įmonės. Iš 
viso socialistinių įmonių mokesčiai ir įmokos sudaro dau
giau kaip 90% visos biudžeto pajamų dalies, ir tik nežy
mią biudžeto pajamų dalį (mažiau kaip 9%) — gyventojų 
mokesčiai ir įmokos. Palaipsniui naikinant mokesčius iš 
gyventojų, šio biudžeto pajamų dalies straipsnio lygina
masis svoris kasmet mažėja.

Socialistinės valstybės biudžeto ypatybės ryškiausiai 
matyti, nagrinėjant jo išlaidų dalį. Pagrindinės mūsų vals
tybinio biudžeto išlaidų kryptys — finansuoti liaudies ūkį 
ir socialines-kultūrines priemones. Iš biudžeto lėšų stato
mos naujos gamyklos, fabrikai, transporto magistralės,

270



elektrinės, melioruojamos žemės, techniškai rekonstruo
simos veikiančios įmonės ir t. t.; biudžeto lėšos naudo
simos sveikatos apsaugai, švietimui, mokslui, kultūrai fi
nansuoti, taip pat pensijoms, pašalpoms, stipendijoms iš
mokėti. Biudžeto išlaidos liaudies ūkiui vystyti ir darbo 
ruonių gyvenimo lygiui kelti nuolat didėja. Iš viso TSRS 

llH)8 metų valstybiniame biudžete šiems tikslams buvo 
numatyta panaudoti daugiau kaip 78% visų biudžeto išlai
dų. Tai rodo, kad socialistinės valstybės biudžetas tarnau- 
ja liaudies interesams.

Tam tikrą biudžeto lėšų dalį socialistinė valstybė pa
naudoja šalies gynybinei galiai užtikrinti ir valdymo or
ganams išlaikyti. Be to, mūsų valstybė iš biudžeto teikia 
ekonominę pagalbą socialistinėms šalims ir besivystan
čioms valstybėms stiprinti jų nepriklausomą nacionalinę 
ekonomiką.

Sėkmingas valstybinio biudžeto sudarymas ir vykdy
mas galiausiai priklauso nuo gamybinės-finansinės socia
listinių įmonių veiklos. Įmonės ir šakos, vykdydamos pla
nines produkcijos gamybos ir pelno didinimo užduotis, 
gali laiku ir visiškai atsiskaityti su valstybiniu biudžetu, 
todėl griežtas ekonomijos režimas, kova su neūkiškumu, 
nereikalingomis sąnaudomis, broku ir kitais nuostoliais, 
nuolatinis gamybinių rezervų ieškojimas yra ypač svar
bus visų socialistinio liaudies ūkio grandžių uždavinys.

3. Kreditas socializmo sąlygomis

Kreditinių Socialistinėje visuomenėje svarbi pini- 
vaMnruo g4 judėjimo forma yra taip pat kreditas.

Per kreditą perskirstomos laikinai lais
vos piniginės lėšos tarp įvairių įmonių ir liaudies ūkio ša
kų. Kreditinių santykių būtinumą sąlygoja tai, kad ūkinės 
veiklos procese socialistinėms įmonėms dažnai nesutampa 
pinigų gavimo ir jų išleidimo terminai. Pavyzdžiui, vie
noms įmonėms, pardavus stambią partiją prekių, atsiran
da laisvų, nenaudojamų pinigų, tuo tarpu kitoms įmonėms 
gali prireikti kuriam laikui papildomų lėšų, kad užtikrintų 
reprodukcijos proceso nenutrūkstamumą. Tarybų Sąjun
goje kredito įstaigos, iš kurių pagrindinė yra Valstybinis 
bankas, mobilizuoja laikinai laisvas įmonių, įstaigų, kol
ūkių bei gyventojų lėšas ir jas perduoda laikinai naudotis 
toms įmonėms ir šakoms, kurioms reikia laikinai pasipil
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dyti pinigų išteklius. Todėl laikinai laisvos piniginės lėšos 
neguli tuščiai, o įtraukiamos į aktyvią ūkinę apyvartą, ir 
tai, žinoma, pagreitina išplėstinės reprodukcijos tempus.

Socialistinėje visuomenėje kreditas duodamas pinigų 
forma ir tik per valstybines kredito įstaigas. Tai suteikia 
jam planingą ir tikslingą pobūdį, paverčia kreditą galingu 
socialistinės ekonomikos vystymo svertu.

Visos valstybinės įmonės ir kolūkiai laiko savo lais
vas pinigines lėšas sąskaitose Valstybiniame banke. Te
nai pat koncentruojami biudžetinių organizacijų ir (tarpi
ninkaujant taupomosioms kasoms) gyventojų laikinai lais
vi pinigai. Taigi Valstybinis bankas sukoncentruoja visus 
šalies kredito išteklius. Jis taip pat duoda paskolas įmo
nėms ir įstaigoms, kurioms reikia papildomų lėšų. Be to, 
Valstybinis bankas kontroliuoja, kaip įmonės panaudoja 
nuosavas lėšas, o kredituoja, atsižvelgdamas į planines 
produkcijos gamybos ir realizavimo užduotis. Vadinasi, 
kreditas socializmo sąlygomis yra viena vieningo liaudies 
ūkio plano sudėtinių dalių.

Atsižvelgiant į terminą ir tikslinę pa-
Kredito rūšys skirtį. Valstybinio banko išduodamos so- 

principai cialistinems įmonėms paskolos skirsto
mos į trumpalaikes ir ilgalaikes.

Trumpalaikės paskolos (jos paprastai išduodamos nuo 
3 iki 6 mėnesių terminui) skirtos įmonių apyvartinėms lė
šoms papildyti. Kiekviena ūkiskaitinė įmonė turi tam tik
ro dydžio savas apyvartines lėšas. O kai jų prireikia dau
giau, pavyzdžiui, ryšium su sezoniniu žaliavų atsargų pa
didėjimu arba dėl to, kad iš užsakytojų gaunami pinigai 
vienu laiku, o jie sumokami tiekėjams kitu, ir t. t., ima
mos trumpalaikės paskolos iš Valstybinio banko. Papil
dant apyvartines lėšas iš trumpalaikio kredito, užtikrina
mas gamybos proceso nenutrūkstamumas ir pagreitinami 
jo vystymosi tempai. Trumpalaikis kreditas yra viena 
svarbių priemonių įmonių gamybinei-finansinei veiklai 
kontroliuoti. Prieš išduodamas paskolą, Valstybinis ban
kas kruopščiai patikrina, kokia yra įmonės apyvartinių 
lėšų būklė, kaip ji vykdo kiekybinius ir kokybinius liau
dies ūkio plano rodiklius.

Ilgalaikės paskolos išduodamos penkeriems metams ir 
daugiau ir panaudojamos socialistinių įmonių pagrindi
niams fondams atnaujinti bei padidinti, t. y. naujai kapi
talinei statybai vykdyti, mašinų parkui atnaujinti ir t. t.
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Kredito santykių 
reikšmė naujomis 

ūkininkavimo 
sąlygomis

l’.igrindinis ilgalaikio kredito šaltinis yra valstybinio biu- 
t l/о to lėšos. Per ilgalaikį kreditą socialistinė valstybė tei-
I m rimtą finansinę paramą tiek valstybinėms, tiek ir kol-
II k inėms-kooperatinėms įmonėms.

Socialistinėje visuomenėje kreditas remiasi šiais pa- 
i indiniais principais:

a) paskolos išduodamos griežtai nustatytam terminui, 
kuriam suėjus, jos turi būti grąžintos bankui;

b) gautas paskolas įmonės turi panaudoti tiems tiks
lams, kuriems jos buvo išduotos;

c) už naudojimąsi paskolomis įmonės ir įstaigos sumo
ka bankui nustatytą procentą.

Imamas procentas reikalingas banko aparatui išlaikyti. 
Ile to, jis verčia įmones geriau panaudoti savas lėšas ir 
neimti skolon bereikalingų pinigų, nes procentai sumo
kami iš įmonės pelno.

Socialistinių įmonių perėjimas į pilnąją 
ūkiskaitą ūkinės reformos metu žymiai 
sustiprina kreditinių santykių vaidmenį 
liaudies ūkyje.

Trumpalaikis kreditas plačiau naudo
jamas įmonių apyvartinėms lėšoms sudaryti. Dabar trum
palaikės paskolos ūkiskaitinėms įmonėms duodamos labai 
įvairiems poreikiams tenkinti. Ne tik laikinam pinigų iš
teklių trūkumui padengti, bet ir savoms (normatyvinėms) 
apyvartinėms lėšoms papildyti daugiausia bus naudoja
mos banko paskolos. Tai žymiai padidina jų dalį įmonių 
apyvartinėse lėšose.

Ypač svarbią reikšmę pilnosios ūkiskaitos sąlygomis 
įgyja ilgalaikis kreditas. Iki ūkinės reformos kapitaliniai 
įdėjimai įmonės pagrindiniams fondams papildyti buvo 
finansuojami negrąžintinai. Tokia padėtis neskatino tau
soti kapitaliniams įdėjimams skiriamų lėšų. Dabar sąnau
das pagrindiniams fondams atnaujinti ir išplėsti veikian
čios įmonės turi padengti nuosavomis lėšomis (iš gamybos 
vystymo fondo), o trūkstamą dalį — iš ilgalaikių paskolų. 
Ši priemonė žymiai sustiprina įmonių materialinį suinte
resuotumą trumpinti kapitalinės statybos laiką ir mažinti 
jos kainą, didinti pagrindinių gamybinių fondų panaudo
jimo efektyvumą. Paimtus skolon pinigus įmonės skirs tik 
tokiems papildomiems pagrindiniams fondams, kurie ne
abejotinai bus ekonomiškai našūs — didins gamybos ren
tabilumą.
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Ekonomiškiau bei racionaliau panaudoti finansinius iš
teklius padeda ir platesnis bankinio procento lygio dife
rencijavimas: taikymas lengvatinių procentų už paskolas, 
kurios greitina apyvartinių lėšų apyvartumą, ir didesnių 
procentų ėmimas už pradelstas paskolas.

Taigi naujomis ūkininkavimo sąlygomis žymiai svar
besnį vaidmenį vaidina kreditas kaip išplėstinės repro
dukcijos šaltinis ir priemonė įmonių materialiniam suin
teresuotumui stiprinti, kad būtų siekiama didžiausių re
zultatų kuo mažiausiomis sąnaudomis.

Pinigų
cirkuliacijos
planavimas

Kreditas yra tik viena svarbi pinigų ju
dėjimo forma, bet pinigai juda dar ir ki
tais kanalais. Prie jų priklauso savitar
pio atsiskaitymai tarp valstybinių įmo

nių už prekių tiekimus, paruošų organizacijų atsiskaity
mai su kolūkiais, lėšų išdavimas darbo užmokesčiui išmo
kėti ir t. t. Todėl Valstybinis bankas yra ne tik vieningas 
kreditavimo centras, bet ir vykdo šalies visos pinigų apy
vartos apskaitą bei tą apyvartą kontroliuoja. Tarpininkau
jant bankui, vyksta atsiskaitymai tarp socialistinių įmonių 
ir įstaigų, jis atlieka biudžeto kasinio vykdymo operacijas 
ir leidžia pinigus į cirkuliaciją, saugo šalies valiutos re
zervus ir daro atsiskaitymus su užsienio šalimis. V. Leni
nas yra nurodęs, kad Valstybinis bankas vykdo socializ
mo sąlygomis bendravalstybinę sąskaitybą, bendravalsty- 
binę apskaitą ir kontroliuoja produktų gamybą bei 
paskirstymą.

Piniginių lėšų apyvarta liaudies ūkyje vyksta tiek atsi
skaitymais ne grynais pinigais, tiek ir grynais pinigais. 
Savitarpio atsiskaitymai tarp socialistinių įmonių ir įstai
gų daugiausia vyksta ne grynais pinigais, o visi įmonių 
ir įstaigų atsiskaitymai su darbo žmonėmis —• grynais pi
nigais. Gryni pinigai patenka į cirkuliaciją iš Valstybinio 
banko kaip valstybiniai bankiniai ir iždo bilietai bei kei
čiamos metalinės monetos.

Piniginių lėšų judėjimas reguliuojamas, naudojantis 
Valstybinio banko kasos planu, kuriame numatoma, kiek 
iš viso bus išmokėta grynų pinigų ir kiek jų grįš atgal 
į banko kasas įvairiais kanalais.

Pinigų cirkuliacijos planavimas turi labai svarbią 
reikšmę reikiamoms proporcijoms palaikyti tarp grynų 
pinigų, patenkančių gyventojams, ir masės prekių bei
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paslaugų, kurios gali būti realizuotos gyventojams, kad 
butų užtikrintas tarybinių pinigų pastovumas.

KLAUSIMAI PAŠNEKESIUI

1. Kokį vaidmenį vaidina prekyba socialistinėje visuo
menėje?

2. Kokią reikšmę turi socialistinės valstybės biudžetas?
3. Kodėl socializmo sąlygomis būtini kreditiniai san

tykiai ir kaip jie organizuoti?



XVI S K Y R I U S

so c ia l ist in e  r e pr o d u k c ija

Iki šiol nagrinėjome atskiras socialistinių gamybinių 
santykių puses, analizavome socializmo ekonominių dės
nių panaudojimo įvairiose ūkinės veiklos sferose formas 
ir metodus. Dabar galime apibūdinti visos socialistinės 
gamybos vystymąsi, t. y. papildyti savo socialistinės eko
nomikos analizę reprodukcijos proceso dėsningumų stu
dijavimu.

1. Socialistinės išplėstinės reprodukcijos esmė

Socialistinės Norint patenkinti nepaliaujamai augan-
reprodukcijos čius socialistinės visuomenės narių ma

terialinius ir kultūrinius poreikius, rei
kia nuolat didinti gamybą ir ją kokybiškai tobulinti. Va
dinasi, veikiant ekonominiams dėsniams, pirmiausia pa
grindiniam socializmo ekonominiam dėsniui, būtinai turi 
vykti išplėstinė reprodukcija.

Bet kurios reprodukcijos materialinį pagrindą sudaro 
visuminis visuomeninis produktas. Iš vienos jo dalies v i
suomenė kasmet atnaujina ir padidina materialinius-daik- 
tinius gamybos elementus (gamybos priemones); iš kitos 
dalies (asmeninio vartojimo fondo) reprodukuojama darbo 
jėga, t. y. vykstant reprodukcijai, nuolat atsinaujina v i
suomenės gamybinės jėgos. Kartu—-priklausomai nuo to, 
kieno nuosavybėn patenka visuomeninis produktas, kokiu 
būdu ir kieno naudai jis paskirstomas,— reprodukuojasi 
vienoks ar kitoks gamybinių santykių tipas. Vadinasi, v i
suomeninės reprodukcijos proceso turinį sudaro tai, kad 
nuolat atsinaujina gamybinės jėgos ir gamybiniai san
tykiai.
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Šie bendri reprodukcijos proceso momentai vyksta 
skirtingai kiekvienoje visuomeninėje santvarkoje. Socia
listinė reprodukcija turi eilę principinių skirtumų nuo re
produkcijos kapitalizmo sąlygomis. Svarbiausią socialis
tinės reprodukcijos skirtumą ir pranašumą sudaro tai, kad 
ji vyksta gamybos priemonių visuomeninės nuosavybės 
sąlygomis, žmogui neišnaudoj ant kito žmogaus. Visuo
meninį gamybos pobūdį čia atitinka ir visuomeninis jos 
rezultatų pasisavinimas. Visas visuomeninis produktas, su
kuriamas tiek valstybinėse įmonėse, tiek ir kolūkiuose, 
patenka į visuomeninę (valstybinę arba kooperatinę-kol- 
ūkinę) nuosavybę ir planingai paskirstomas visų visuo
menės narių naudai. Iš šio produkto visuomenė atkuria ir 
didina socialistinių įmonių gamybinius fondus, apmoka 
darbuotojams už darbą pagal jo kiekybę ir kokybę, su
daro visuomeninius vartojimo fondus, vysto švietimą, 
mokslą, meną ir gerina kultūrinį ir buitinį miesto bei kai
mo darbo žmonių aptarnavimą. Todėl kas naujas socialis- 
Linės reprodukcijos ciklas tobulėja visuomeninės nuosa
vybės, socialistinio paskirstymo, planingų mainų darbo 
produktais santykiai. Pamažu nyksta esminiai socialiniai- 
ekonominiai skirtumai tarp miesto ir kaimo, tarp protinio 
ir fizinio darbo. O tai yra ne kas kita, kaip išplėstinė so
cialistinių gamybinių santykių reprodukcija.

Socialistiniai gamybiniai santykiai, vystomi ir tobuli
nami kartu su gamybinėmis jėgomis, neturi antagonisti
nių prieštaravimų. Todėl jie ne tik nestabdo gamybos, bet 
visokeriopai padeda jai nepaliaujamai ir sparčiai toliau 
vystytis.

Viena iš pagrindinių socialistinės reprodukcijos ypa
tybių ir yra ta, kad visuomeninis produktas didėja spar
čiais ir stabiliais tempais. Kapitalistinėse šalyse atskirais 
metais taip pat gali būti pasiekti dideli gamybos augimo 
rodikliai, bet tenai po pagyvėjimo ir pakilimo laikotarpių 
neišvengiamai ateina sustingimo ir krizinių nuosmukių 
laikotarpiai. O socializmo sąlygomis gamyba sparčiai di
dėja nuolat. Todėl bendri ekonominio vystymosi tempai 
pas mus yra kur kas spartesni, negu kapitalistinėse šalyse. 
Antai per 20 pokario metų (1945— 1965) bendroji TSRS 
liaudies ūkio produkcija padidėjo beveik 7 kartus, o Jung
tinėse Amerikos Valstijose ji per šį laikotarpį tepakilo
1,7 karto. Per pastaruosius 17 metų (1951— 1967) vidutinis 
metinis pramoninės produkcijos didėjimo tempas Tarybų
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Sąjungoje buvo 2—3 kartus spartesnis, kaip išsivysčiu
siose kapitalistinėse šalyse.

Vienas iš svarbiausių veiksnių, užtikrinančių stabilius 
ir sparčius visuomeninio produkto didėjimo tempus, yra 
planingas socialistinės reprodukcijos pobūdis. Ūkiniai ry
šiai tarp Įmonių ir šakų, jų vystymosi proporcijos socia
lizmo sąlygomis nustatomos ir palaikomos sąmoningai. Tai 
apsaugo socialistinę reprodukciją nuo ekonominių krizių, 
kurios yra būdingos kapitalistinei reprodukcijai.

Pagaliau viena pagrindinių socialistinės reprodukcijos 
ypatybių — iš principo nauja darbo jėgos reprodukcijos 
padėtis ir naujos tos reprodukcijos sąlygos. Socialistinės 
visuomenės darbo žmonės įeina į gamybos procesą ne 
kaip beteisiai, engiami žmonės, o kaip tikrieji gamybos 
šeimininkai, dirbantys ne išnaudotojams, o sau, siekdami 
patenkinti savo materialinius ir kultūrinius poreikius, 
savo visuomenei. Planingas ir spartus visuomeninės ga
mybos vystymasis apsaugo darbo žmones nuo nedarbo, 
nuo grėsmės netekti uždarbio, kuri nuolat yra iškilusi 
darbininkams kapitalistinėse šalyse. Socialistinė visuome
nė ne tik užtikrina darbo žmonėms pilnutinį užimtumą, 
bet ir savo sąskaita planingai ruošia kvalifikuotus darbuo
tojus visoms materialinės gamybos šakoms ir kitoms veik
los sferoms. Kiekvienam visuomenės nariui pas mus su
darytos plačiausios galimybės gauti bendrąjį ir specialųjį 
išsilavinimą, įsigyti reikiamą kvalifikaciją, kelti savo kul- 
tūrinį-techninį lygį. Ir tik nuo jo paties, nuo jo drausmės, 
darbštumo ir gabumų priklauso jo vieta gyvenime.

Vykstant išplėstinei socialistinei reprodukcijai, mūsų 
šalyje iš esmės keičiasi visuminė visuomenės darbo jėga: 
palaipsniui atgyvena savo amžių ir nyksta senosios profe
sijos ir, atvirkščiai, prisireikia naujų, su šiuolaikinės tech
nikos panaudojimu susijusių profesijų. O bendra tenden
cija yra tokia, kad gamybai reikia vis labiau kvalifikuotų, 
techniškai išsilavinusių žmonių. Todėl planuoti kadrų 
ruošimą, rūpintis darbuotojų kvalifikacijos ir kultūrinio- 
techninio lygio kėlimu yra vienas svarbiausių viso liau
dies ūkio ir kiekvienos socialistinės įmonės uždavinių.

Pabrėžiant neginčijamus socialistinės reprodukcijos 
pranašumus, kartu nereikia manyti, kad joje visai nėra 
prieštaravimų ir sunkumų. Jai vystantis, atsiranda prieš
taravimų, susijusių tiek su tuo, kad kai kurios gamybinių 
santykių pusės atsilieka nuo sparčiai besivystančių gamy
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binių jėgų, tiek ir su valdymo bei planavimo trūkumais, 
liet, skirtingai nuo kapitalizmo, socialistinės reprodukcijos 
prieštaravimai nėra antagonistinio pobūdžio. Kadangi so
cializmo sąlygomis pagrindiniai visų visuomenės narių in
teresai yra vieningi, tai sąmoningai, planingai keičiamos 
tos gamybinių santykių formos, kurios nebeatitinka naujų 
gamybos vystymo uždavinių. Tai ryškiai rodo ūkio refor
ma, kuri žymiai keičia ekonominius santykius tarp visuo
menės ir kolektyvo, tarp atskirų darbo žmonių kolektyvų, 
prekių apyvartos organizavimą ir t. t. Keičiantis gamybi
niams santykiams, visuomenė tobulina planavimo ir ga
mybos valdymo metodus, atsižvelgdama į pribrendusius 
ekonomikos vystymosi poreikius.

Visuomeninės gamybos vystymosi per 
tam tikrą laikotarpį (paprastai tokiu lai
kotarpiu laikomi vieneri metai) rezulta
tas yra visuminis, arba bendrasis, visuo
meninis produktas. Jis apima produkci
ją, kurią pagamino visos valstybinės 

Įmonės ir kolūkiai, taip pat produkciją, pagamintą asme
niniuose darbo žmonių pagalbiniuose ūkiuose. Savo natū
rine forma bendrasis visuomeninis produktas susideda iš 
daugybės įvairiausių vartojamųjų verčių. Vien tik pramo
nė dabar gamina šimtus tūkstančių įvairių produkcijos 
rūšių. Kuriant bendrąjį visuomeninį produktą, dalyvauja 
visos materialinės gamybos šakos. Bendrajame mūsų ša
lies produkte 1965 metais pramonei teko 64%, žemės 
ūkiui— 16,5, statybai — 9,5, transportui ir ryšiams — 4,1, 
prekybai, paruošoms ir materialiniam-techniniam aprūpi
nimui — 5,9 %.

Visas liaudies ūkio gaminamos produkcijos rūšis, at
sižvelgiant į jų tolesnį panaudojimą, galima suskirstyti 
į dvi dideles grupes: gamybos priemones ir vartojimo 
reikmenis. Turint galvoje tai, ir visuomeninė gamyba 
skirstoma į I ir II padalinius. Pramonės požiūriu I padali
nys paprastai vadinamas grupe ,,A", о II — grupe ,,B". 
Gamybos priemonių atkuriami ir vystomi gamybinių jėgų 
materialiniai-daiktiniai elementai, o iš vartojimo reikme
nų reprodukuojama darbo jėga.

I padaliniui priklauso: pagrindinė sunkiosios pramonės 
šakų (mašinų gamybos, metalurgijos, anglies, naftos, rū
dos gavybos, elektros energijos gamybos ir t. t.) pro
dukcijos dalis; pramoninė statyba; kinkomasis transpor-

Visuminis 
visuomeninis 

produktas 
ir jo sudėtinės 

dalys
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las; tam tikra lengvosios pramonės įmonių dalis, gami
nanti produkciją tolesniam perdirbimui (pavyzdžiui, ver
palus, techninius audinius, odą, sintetinius pluoštus ir 
pan.), taip pat žemės ūkis tokiu mastu, kokiu jis gamina 
žaliavas pramonei (medvilnę, linus, cukrinius runkelius 
ir t. t.) arba gamybos priemones, vėl patenkančias į ga
mybinį procesą žemės ūkyje (sėklas, pašarus, trąšas ir 1.1.).

II padaliniui priklauso ta pramonės ir žemės ūkio dalis, 
kuri kuria produktus betarpiškai asmeniniam darbo žmo
nių vartojimui, gyvenamųjų namų bei komunalinei staty
bai ir t. t.

Kadangi socializmo sąlygomis egzistuoja prekinė ga
myba, tai visuomeniniam produktui būdinga vertės kate
gorija. Pagal vertę visuomeninis produktas taip pat skirs
tomas į dvi dalis: ankstesniąją, perkeltąją vertę, kuri yra 
lygi sunaudotų atitinkamais metais gamybos priemonių 
vertės dydžiui, ir naujai sukurtą vertę, kuri savo ruožtu 
skirstoma į būtinojo produkto vertę ir pridedamojo pro
dukto vertę. Atsižvelgti į bendrojo visuomeninio produk
to vertės formą ir ją panaudoti reikia tam, kad būtų ga
lima palaikyti teisingas proporcijas įvairių produkcijos 
rūšių gamyboje ir protingai paskirstyti bendrąjį produktą 
į kompensacijos, vartojimo ir sankaupų fondus.

Bendrasis visuomeninis produktas, kaip jau minėta, 
yra materialinis reprodukcijos proceso pagrindas. Jį skirs
tant, mainant ir vartojant, turi būti patenkinti visi asme
niniai visuomenės narių poreikiai ir sudarytos sąlygos 
atnaujinti bei plėsti gamybą.

Skirtingai nuo kapitalizmo, kur išplėstinės repro
dukcijos procesas vyksta antagonistinių prieštaravi
mų, sukeliančių proporcingo vystymosi sutrikimus 
ir ekonomines krizes, sąlygomis, socialistinėje visuome
nėje šis procesas vyksta planingai, visos visuomenės in
teresais. Sunkumus ir atskiras disproporcijas visuo
menė sprendžia planingai.

Išplėstinės socialistinės reprodukcijos 
Pirmenybinis procesas normaliai vyksta tuo atveju,

gamybos kai tarp atskirų liaudies ūkio šakų ir 
priemonių reprodukcijos sferų palaikomos objek-

gamybos augimas į - y y į a į  būtinos proporcijos, t. y. jų vys
tymosi lygių ir tempų santykiai.

Svarbiausia liaudies ūkio proporcija yra santykis tarp 
visuomeninės gamybos I ir II padalinių vystymosi. Kuris
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jų turi vystytis , sparčiau? Kurioms gamybos šakoms vi
suomenė turi skirti didesnę dalį savo materialinių, finan 
sinių ir darbo išteklių? Spręsti šių klausimų negalima iš 
subjektyvių pozicijų. Marksistinė-lenininė politinė ekono
mija atskleidė objektyvius išplėstinės reprodukcijos dės
nius, kuriais reikia remtis, vadovaujant planingam jos 
vystymui. '

Išplėstinei reprodukcijai vykdyti metiniame visuome
niniame produkte turi būti tiek gamybinių priemonių, 
kad iš jų būtų galima ne tik kompensuoti visas suvarto
tas gamybos priemones abiejuose padaliniuose, bet ir jas 
padidinti naujame reprodukcijos cikle. Kadangi, vykstant 
techninei pažangai ir didėjant darbo našumui, daugėja 
gamybos priemonių, kuriomis dirba kiekvienas darbuo
tojas, tai nesunku įsivaizduoti, kad visuomenė vis dides
nę dalį savo darbo turi sunaudoti gamybos priemonių 
gamybai. Kitaip ji neteks galimumo plėsti gamybą.

Pralenkiantis (pirmenybinis) gamybos priemonių ga
mybos augimas yra bet kurios išplėstinės reprodukcijos, 
tame tarpe ir socialistinės, ekonominis dėsnis. Todėl ne
atsitiktinai per visą socializmo statybos mūsų šalyje lai
kotarpį Komunistų partija nenukrypstamai laikėsi lini
jos, kad pirmenybiškai ir sparčiau būtų vystomos sun
kiosios pramonės šakos, kuriose sukuriama pagrindinė 
gamybos priemonių masė. Jeigu 1940 metais „A " grupės 
lyginamasis svoris bendroje pramoninės produkcijos ap
imtyje sudarė 61,2%, tai 1965 metais „A " grupei teko 
jau 75% pramonės visuminio produkto. Šiame penkmety
je taip pat numatytas pirmenybinis gamybos priemonių 
gamybos augimas. Iš viso per penkmetį gamybos „A “ 
grupės šakose apimtis turi padidėti 55%, o „B" grupės 
šakose ■— 49 %.

Žinoma, pralenkiančio (pirmenybinio) gamybos prie
monių gamybos vystymo būtinumas nereiškia, kad dviejų 
padalinių vystymosi tempų skirtumas turi būti vienodas 
visuose socialistinės visuomenės vystymosi etapuose. 
Prieškariniais penkmečiais Tarybų Sąjungoje ypač sparčiai 
buvo vystoma sunkioji pramonė, kuri toli pralenkė leng
vosios bei maisto pramonės ir žemės ūkio vystymąsi. Tai 
buvo vienintelis kelias pirmosios pasaulyje socialistinės 
valstybės industrinės galios kertiniam akmeniui padėti, 
šalies techniniam-ekonominiam atsilikimui įveikti, jos ne
priklausomybei ir gynybiniam pajėgumui užtikrinti. Tam
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(.ikru mastu toks pat būtinumas liko ir pirmųjų pokarinių 
penkmečių metais.

Tačiau iki šio meto padėtis iš esmės pasikeitė: mūsų 
šalis dabar turi galingą, labai išvystytą industrinę bazę, 
galinčią gaminti reikiamais kiekiais visas šiuolaikinės 
technikos rūšis. Todėl išlaikyti didelį gamybos priemo
nių gamybos ir vartojimo reikmenų gamybos augimo tem
pų skirtumą ekonomiškai netikslinga. Galiausiai — ga
mybos priemonių gamyba yra ne savitikslis, o tik prie
monė vartojimo reikmenų gamybai nuolat ir sparčiai 
didinti.

TSKP XXIII suvažiavime buvo pažymėta, kad pasta
raisiais metais pas mus I ir II padalinių vystymasis ėmė 
neatitikti vienas kito, ir dėl to pasidarė sunkiau spręsti 
liaudies gerovės kėlimo uždavinius. Reikia turėti galvo
je, kad liaudies gerovės kilimas yra svarbus ne tik pats 
savaime, bet ir kaip darbo jėgos I ir II padaliniams repro
dukcijos sąlyga. Štai kodėl viena svarbių TSRS liaudies 
ūkio vystymosi šiame penkmetyje ypatybių yra ta, kad 
žymiai suartinami gamybos priemonių gamybos ir liau
dies vartojimo reikmenų gamybos didėjimo tempai. Tai 
pasiekiama, suartinant pramonės „A " ir „B" grupių vys
tymosi tempus ir sparčiau vystant žemės ūkį, kurio žy
mią produkcijos dalį sudaro vartojimo reikmenys arba 
žaliavos jiems gaminti. Pačioje „A “ grupėje ypatingas 
dėmesys atkreiptas į mašinų, staklių ir kitų gamybos 
priemonių II padalinio šakoms gamybą. Šiame penkme
tyje vartojimo reikmenis gaminančios šakos (žemės ūkis, 
lengvoji ir maisto pramonė) gaus dvigubai daugiau ga
mybos priemonių, palyginus su tuo, ką jos gavo per pen
kerius ankstesnius metus. Per pirmuosius dvejus penkme
čio metus ,,A" grupės šakų produkcija didėjo vidutiniš
kai kasmet 17%, o ankstesniame penkmetyje — 54%. 
1968 metų plane buvo numatyta, kad „B" grupės augimo 
tempai šiek tiek viršytų „A “ grupės tempus. Žinoma, 
tai nepanaikina bendro dėsningumo, kad gamybos prie
monių gamyba turi didėti sparčiau už vartojimo reikme
nų gamybą. Bet sukauptas gamybinis potencialas įgalino 
1968 metais smarkiai paspartinti vartojimo reikmenų ga
mybos vystymosi tempus. Tai būtina, kad būtų įvykdy
tos Komunistų partijos paruoštos priemonės darbo žmo
nių gyvenimo lygiui kelti.
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2. N a c io n a lin ė s  pa jam os

Socialistinės Kaip jau aišku iš to, kas pasakyta, iš 
visuomenės visuminio visuomeninio produkto visu

pajamos pirma reikia atnaujinti sunaudotas ga
mybos priemones. Bendrojo visuomeni

nio produkto dalis, skiriama šiam tikslui, sudaro kompen
sacijos fondą. Likusi dalis sudaro nacionalines pajamas. 
Pagal natūrinę formą nacionalinės pajamos susideda iš 
vartojimo reikmenų ir tos gamybos priemonių dalies, ku
ri lieka, atskaičius kompensacijos fondą. Pagal vertę na
cionalinės pajamos yra visa naujai sukurta per vienerius 
metus vertė, kuri apima būtino ir pridedamojo darbo re
zultatus.

Visi visuomeniniai poreikiai (išskyrus sunaudotų ga
mybos priemonių kompensavimą) patenkinami iš naciona
linių pajamų. Iš jų apmokamas visų visuomenės narių dar
bas, sudaromi visuomeniniai vartojimo fondai, plečiama 
gamyba bei vystoma nematerialinė sfera ir pan. Todėl 
nacionalinės pajamos vaidina labai svarbų vaidmenį 
reprodukcijos procese, o nacionalinių pajamų apimtis 
tiek iš viso, tiek ir skaičiuojant vienam gyventojui, 
yra itin svarbus šalies ekonominio išsivystymo lygio 
rodiklis.

Socialistinė visuomenė yra gyvybiškai suinteresuota, 
kad nepaliaujamai ir sparčiai didėtų nacionalinės paja
mos, nes tai įgalina nuolat kelti darbo žmonių gyvenimo 
lygį ir sėkmingai spręsti kitus komunistinės statybos už
davinius. Socialistinė santvarka turi neginčijamų prana
šumų, užtikrinant sparčius nacionalinių pajamų didėjimo 
tempus. Pagrindinis iš jų yra tas, kad, skirtingai nuo ka
pitalizmo, nacionalinės pajamos socializmo sąlygomis — 
tikrai liaudies turtas, jos visos panaudojamos darbo žmo
nių interesais, ir todėl kiekvienas visuomenės narys yra 
pats suinteresuotas jų didėjimu ir aktyviai prie to pri
sideda. Be to, planingas socialistinės ekonomikos vysty
mosi pobūdis, likvidavęs anarchiją, konkurenciją, krizes 
ir kitas kapitalistinės santvarkos ydas, užtikrina sparčius 
gamybos augimo tempus, vadinasi, spartesnį, negu kapi
talizmo sąlygomis, nacionalinių pajamų didėjimą. Tary
bų valdžios metais mūsų šalies nacionalinės pajamos pa
didėjo 37 kartus.
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Nacionalinių
pajamų

didėjimo
veiksniai

Nuo kokių gi veiksnių priklauso nacio
nalinių pajamų didėjimas? Kadangi na
cionalinės pajamos — naujai sukurta 
materialinės gamybos sferoje vertė, tai 
darbuotojų skaičiaus didinimas yra na

cionalinių pajamų augimo šaltinis. Socializmo pranašu
mas yra tas, kad čia nėra parazitinių klasių, nedalyvau
jančių visuomeninėje gamyboje ir gyvenančių iš sveti
mo darbo išnaudojimo, o likvidavus nedarbą, įveiktas 
ir priverstinis tam tikros dalies žmonių dykinėjimas. To
dėl socialistinė visuomenė gali didesnę, negu kapitalizmo 
sąlygomis, dalį gyventojų panaudoti materialinės gamy
bos sferoje.

Tačiau didinti dirbančiųjų skaičių yra ekstensyvus 
būdas gamybai vystyti tiek atskiroje įmonėje, tiek ir v i
same liaudies ūkyje. Į jį negalima žiūrėti kaip į pagrin
dinį nacionalinių pajamų didėjimo šaltinį. TSKP Progra
moje nurodoma, kad palyginti vis didesnė dalis žmonių, 
pradedančių savo darbo kelią, bus nukreipiama į nema
terialinę sferą •— sveikatos apsaugai, švietimui, kultūrai 
ir kitoms darbo žmonių aptarnavimo formoms vystyti.

Pagrindinis nacionalinių pajamų didėjimo šaltinis — 
visuomeninės gamybos efektyvumo didinimas, visuome
ninio darbo našumo kėlimas, remiantis nuolatine techni
ne pažanga, darbininkų, kolūkiečių, inžinerijos-technikos 
darbuotojų ir tarnautojų kvalifikacijos kėlimu, raciona
lesniu gamybinių fondų panaudojimu, darbo ir gamybos 
mokslinio organizavimo įdiegimu. Kaip tik į tai orientuo
ja mūsų šalies darbo žmones TSKP XXIII suvažiavimo nu
tarimai.

Kokių rezervų nacionalinėms pajamoms didinti turi 
gamybos efektyvumo kėlimas, rodo, pavyzdžiui, tas fak
tas, kad, padidinus produkcijos gamybą turimuose gamy
biniuose pajėgumuose tik 1%, būtų galima papildomai 
gauti produkcijos maždaug už 2,3 milijardo rublių.

Be geresnio pagrindinių fondų panaudojimo, svarbus 
šaltinis gamybos produktyvumui didinti yra žaliavų, me
džiagų, kuro ir kitų apyvartinių fondų ekonomija. Kuo 
ekonomiškiau bus naudojamos žaliavos, medžiagos, kuras, 
tuo mažesnės bus jų sąnaudos ir, vadinasi, sumažės kom
pensacijos fondas ir didesnė bendrojo visuomeninio pro
dukto dalis pateks į nacionalines pajamas.

285



Apibendrinantis gamybos efektyvumo didėjimo rodik
lis yra darbo našumo kilimas. Pagrindinis nacionalinių 
pajamų prieaugis (75—80%) socializmo sąlygomis kaip 
tik pasiekiamas šio veiksnio dėka. Be to, vykstant komu
nistinei statybai, darbo našumo kėlimo vaidmuo, užtik
rinant nacionalinių pajamų augimą, nuolat didėja.

Per šio penkmečio metus nacionalinės pajamos mūsų 
šalyje turi padidėti 38—41%. Reikia turėti galvoje, kad 
absoliutus kiekvieno padidėjimo procento dydis kasmet 
auga. Antai per pirmuosius dvejus šio penkmečio metus 
vidutinis metinis nacionalinių pajamų absoliutinis prie
augis sudarė 14 milijardų rublių, palyginus su 9 milijar
dais rublių vidutiniškai per 1961— 1965 metus.

Siekiant įvykdyti penkmečio plano nacionalinių pa
jamų didinimo užduotis, reikia visuomeninę gamybą da
ryti elektyvesne, paleisti veikti tuos didžiulius rezervus, 
kuriuos turi mūsų liaudies ūkis. Svarbi priemonė šiam 
uždaviniui išspręsti yra ūkinė reforma, kuri, kaip rodo 
patyrimas, žymiai kelia įmonių ir susivienijimų ūkininka
vimo lygį, sudaro sąlygas geriau panaudoti gamybinius 
fondus, užtikrina gyvojo ir sudaiktinto darbo ekonomiją 
ir gamybos rentabilumo didėjimą.

Mes jau žinome, kad, skirtingai nuo ka
pitalizmo, visos nacionalinės pajamos 
socializmo sąlygomis yra darbo žmonių 
masių turtas. Jas planingai skirsto vals
tybė tų masių interesais —- tiek kiekvie
no visuomenės nario asmeniniams po

reikiams, tiek ir darbo žmonių atskirų kolektyvų ir v i
sos socialistinės visuomenės poreikiams tenkinti. Kitaip 
tariant, nacionalinės pajamos skirstomos taip, kad socia
listinė visuomenė galėtų atnaujinti bei plėsti gamybą ir 
kelti liaudies gerovę.

Nacionalinių pajamų skirstymas, kaip ir kiti procesai, 
socializmo sąlygomis vyksta planingai ir turi užtikrinti 
visų visuomenės narių asmeninių poreikių patenkinimą 
ir tolesnį visuomeninės gamybos augimą. Nacionalinės 
pajamos, kaip jau buvo nurodyta, sukuriamos materiali
nės gamybos šakose. Ir per pirminį paskirstymą jų dalis 
lieka įmonėse, sudarydamos darbo užmokesčio fondą, taip 
pat iš pelno formuojamus įmonių fondus. Kita nacionalinių 
pajamų dalis įmonių įvairių įmokų forma pereina valsty
bės žinion. Iš šios nacionalinių pajamų dalies socialistinė

Nacionalinių
pajamų

paskirstymo
ypatybės
socializmo
sąlygomis
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valstybė išlaiko ir vysto nematerialinę sferą, skiria rei
kiamas lėšas šalies gynybinei galiai stiprinti ir vykdo 
centralizuotus kapitalinius įdėjimus į materialinės gamy
bos sferą.

Galutinį nacionalinių pajamų paskirstymą galima pa
vaizduoti šitokia schema (žr. p. 288).

Paskirstytos ir perskirstytos nacionalinės pajamos ga
liausiai pasidalija į du didelius fondus — vartojimo fondą 
ir kaupimo fondą. Iš vartojimo fondo patenkinami asme
niniai materialinės gamybos ir nematerialinės sferos dar
buotojų poreikiai, o iš kaupimo fondo plečiama gamyba, 
statomos mokyklos, ligoninės, kino teatrai ir t. t., taip 
pat sudaromi valstybiniai rezervai.

3. Kaupimas ir vartojimas socializmo sąlygomis

v p rto jim o  fondas Vartojimo fondas yra nacionalinių pa- 
ir jo  sudėtines jamų dalis, iš kurios reprodukuojama 

darbo jėga materialinei gamybai ir už
tikrinamas kitose visuomenei būtinose sferose (švietimas, 
sveikatos apsauga, mokslas, kultūra, menas ir t. t.) dir
bančių darbuotojų pragyvenimas. Todėl sudaryti vartoji
mo fondą (kartu su sunaudotų gamybos priemonių kom
pensavimo fondu) yra pirmaeilis uždavinys, vykdant re
produkcijos procesą. Vartojimo fondui atitenka pagrin
dinė mūsų šalies nacionalinių pajamų dalis — maždaug 
trys ketvirtadaliai.

Viena vartojimo fondo dalis paskirstoma individua
liai — apmokant darbininkų, kolūkiečių, inžinerijos-tech- 
nikos darbuotojų ir kitų visuomenės narių darbą pagal 
kiekvieno kiekybę ir kokybę. Kita jų dalis sudaro bend
ro, visuomeninio vartojimo fondus, kurie formuojami tiek 
atskirose įmonėse (pavyzdžiui, socialinių-kultūrinių prie
monių ir gyvenamųjų namų statybos fondas), tiek ir cent
ralizuotu, bendravalstybiniu mastu.

Socialistinės gamybos tikslas — vis ge- 
Liaudies varto jim o rįau patenkinti materialinius ir kultūri- 

mus visų visuomenes narių poreikius. 
Socializmo sąlygomis nėra tų siaurų liaudies vartojimo 
didėjimo ribų, kurias nustato darbo jėgos, kaip prekės, 
vertė kapitalizmo sąlygomis.

Darbo žmonių vartojimo lygis nuolat kyla, augant 
socialistinei gamybai ir didėjant nacionalinių pajamų
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apimčiai. Antai per septynerius metus (1959— 1965) abso
liuti vartojimo fondo apimtis padidėjo nuo 97,3 milijardo 
iki 140,6 milijardo rublių; jo metinis prieaugis sudarė 
6,3%. Vartojimo fondas didėja žymiai sparčiau, negu gy
ventojų skaičius, o tai sudaro pagrindą visų visuomenės 
narių gyvenimo lygiui nepaliauj amai kilti —- didėj a tiek 
individualinis darbo užmokestis, tiek ir visuomeniniai var
tojimo fondai.

TSKP XXIII suvažiavimo direktyvose dėl penkmečio 
plano 1966— 1970 metams numatyta vartojimo fondą per 
penkmetį padidinti 36—39%, tuo pagrindu darbininkų ir 
tarnautojų darbo užmokestis turi padidėti ne mažiau kaip 
20%, kolūkiečių pajamos iš visuomeninio ūkio — 35— 
40%, išmokos ir lengvatos iš visuomeninių vartojimo fon
dų — ne mažiau kaip 40 %.

Tačiau sėkmingas liaudies ūkio vystymasis, naciona
linių pajamų didėjimas spartesniais, negu plane numa
tyti, tempais įgalino planines liaudies vartojimo didinimo 
užduotis įvykdyti su kaupu. Gyventojų piniginės pajamos 
1966 metais buvo 5 milijardais rublių didesnės, o 1967 me
tais— 6,5 milijardo rublių didesnės, negu buvo numatyta 
direktyvose. Dar sparčiau liaudies vartojimas didės vė
lesniais metais ryšium su TSKP CK Rugpjūčio (1967 me
tų) plenumo priemonėmis daugelio kategorijų darbo žmo
nių užmokesčiui ir kitoms pajamoms didinti. Toms prie
monėms bus papildomai išleista, skaičiuojant vieneriems 
metams, 6 milijardai rublių.

Nors ir labai didelė būtų darbo žmonių 
Slunamieji vartojimo reikšmė, socialistinė visuome-

kaupimo bruožai nė negali panaudoti šiems tikslams visų 
savo nacionalinių pajamų. Kad galėtų 

nepaliaujamai kelti liaudies vartojimo lygį, visuomenė 
turi nuolat didinti gamybą, vadinasi, turi kaupti. Kitaip 
tariant, visuomenė negali gyventi tik šios dienos intere
sais, nesirūpindama rytojumi. Kaupimas yra tam tikros 
nacionalinių pajamų dalies (pridedamojo produkto) pa
naudojimas gamybai plėsti, t. y. naujoms įmonėms staty
ti, veikiančioms plėsti ir rekonstruoti, mašinoms ir 
įrengimams modernizuoti ir t. t. Be to, kaupimo fondo 
dalis panaudojama naujoms mokykloms, ligoninėms, teat
rams, kultūros rūmams ir kitiems nematerialinės sferos 
objektams statyti, taip pat rezervams sudaryti.
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Kaupimas yra pagrindinis šaltinis gamybai plėsti bet 
kurioje visuomenėje, bet jo pobūdis ir socialiniai-eko- 
nominiai padariniai socializmo sąlygomis yra kitokie, ne
gu kapitalizmo sąlygomis.

Buržuazinėje visuomenėje kaupimą vykdo kapitalis
tai savanaudiškais tikslais. O socialistinis kaupimas, prie
šingai, vykdomas visų darbo žmonių interesais. Jo dėka 
didėja valstybinės ir kooperatinės-kolūkinės nuosavybės 
objektai, auga liaudies turtas. Spartus ir planingas ga
mybos plėtimas socialistinio kaupimo dėka užtikrina vi
siems darbingiems visuomenės nariams visišką užimtumą 
ir nepaliaujamą liaudies materialinio bei kultūrinio lygio 
kilimą. Todėl socializmo sąlygomis nėra antagonistinio 
prieštaravimo tarp kaupimo ir vartojimo. Vykstant socia
listiniam kaupimui, vystosi ir tobulėja gamybinės jėgos 
bei gamybiniai santykiai, t. y. sprendžiami laipsniško per
ėjimo į komunizmą uždaviniai.

Skirtingai nuo kapitalistinės visuomenės, kur kaupi
mas vykdomas daugelio privačių asmenų, yra gaivališko 
pobūdžio ir vyksta įnirtingoje konkurencinėje kovoje, 
socialistinis kaupimas reguliuojamas pagal vieningą liau
dies ūkio planą. Tai sudaro galimybes efektyviausiai ir 
tikslingiausiai panaudoti socialistinio kaupimo fondą. 
Esant šiems pranašumams, socialistinėse šalyse kaupimo 
tempai yra žymiai spartesni, negu kapitalizmo sąlygomis, 
ir tai matyti iš spartesnių visuomeninės gamybos didėji
mo tempų.

Socializmui būdingi ne tik spartūs kaupimo tempai, bet 
ir nuolat didėjanti kaupimo fondo, visų pirma jo pagrin
dinės dalies — kapitalinių įdėjimų į liaudies ūkį — abso
liutinė apimtis. Tai rodo tokie duomenys: per visus prieš
karinių penkmečių metus kapitaliniai įdėjimai sudarė 
41 milijardą rublių, per ketvirtąjį ir penktąjį penkme
čius— 118,9 milijardo, per 1956— 1960 metus— 146,3 mi
lijardo, per 1961— 1965 metus—-211,8 milijardo rublių. 
Šiame penkmetyje kapitalinių įdėjimų numatyta 303 mili
jardai rublių. Iš to matyti, kaip spartėja mūsų vystymasis, 
kokiais tikrais septynmyliais žingsniais žengia į priekį 
mūši], ekonomika.

Kartu kapitalinių įdėjimų apimties didėjimas kelia 
kiekvienos įmonės, gamybinio susivienijimo ir ministeri
jos atsakomybę už taupų ir racionalų liaudies lėšų nau
dojimą. Dar neseniai vienas iš mūsų ekonomikos vysty
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mosi trūkumų buvo nepakankamas kapitalinių įdėjimų 
efektyvumas. Tai buvo dėl eilės priežasčių: kapitalinių 
įdėjimų išsklaidymo po daugelį objektų, jų neracionalios 
struktūros, naujų įmonių ir cechų paleidimo į darbą ter
minų uždelsimo, blogo turimų staklių, mašinų, įrengimų 
panaudojimo ir t. t. Todėl TSKP XXIII suvažiavimo nu
tarimuose pažymima, kad atpiginti bei pagreitinti naują 
kapitalinę statybą ir padidinti paleidžiamų į darbą pra
monės ir kitų objektų efektyvumą yra vienas svarbiausių 
liaudies ūkio uždavinių.

KLAUSIMAI PAŠNEKESIUI

1. Kokie yra socialistinės reprodukcijos pranašumai?
2. Kokia yra visuminio visuomeninio produkto struk

tūra?
3. Kokių veiksnių dėka didėja nacionalinės pajamos 

ir kaip jos skirstomos?
4. Kokie yra kaupimo socialistinėje visuomenėje 

tikslai?



X V I I  S K Y R I U S

PASAULINĖ SOCIALISTINĖ ŪKIO SISTEMA

Iki šiol negrinėjome socialistinius gamybinius san
tykius ir socializmo ekonominių dėsnių veikimą daugiau
sia nacionalinių ūkių rėmuose. Bet socializmas jau seniai 
yra išėjęs iš atskirų šalių ribų ir virtęs pasauline ūkio 
sistema. Ekonominiai santykiai tarp socialistinių valsty
bių, ekonominių dėsnių veikimo ir jų panaudojimo me
chanizmas pasauliniame socialistiniame ūkyje turi savo 
specifinių bruožų.

1. Pasaulinės socialistinės sistemos susidarymas 
ir pagrindiniai jos bruožai

Socializmo Socializmas iš pradžių nugalėjo vienoje 
virtimas šalyje —  Tarybų Sąjungoje. Šeštadalyje 

ūkî &tetema Žemės rutulio įsitvirtino nauja politi
nių, ekonominių ir socialinių santykių 

santvarka, rodydama visai žmonijai jos netolimos atei
ties vaizdą.

Tačiau socializmas ne iš karto pasidarė pasaulinė ūkio 
sistema. Ilgą laiką socialistiniu keliu žengė tik Tarybų 
Sąjunga ir Mongolijos Liaudies Respublika, kurios buvo 
apsuptos kapitalistinių valstybių. Tik po antrojo pasau
linio karo, kai eilėje Europos ir Azijos šalių nugalėjo so
cialistinė revoliucija ir tarp socializmo kelią pasirinkusių 
valstybių išsivystė ir sustiprėjo įvairiapusiškas bendra
darbiavimas, atsirado pasaulinė socializmo sistema.

Pasaulinės socialistinės sistemos susidarymą sąlygojo 
pasiektas gamybinių jėgų išsivystymo lygis, jų interna- 
cionalizavimosi, išėjimo iš atskirų nacionalinių ūkių rė
mų procesas.
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Tik pagilinus tarptautinį darbo pasidalijimą ir su
stiprinus socialistinių valstybių ekonominį bendradar
biavimą, galima užtikrinti kiekvienoje šalyje sparčius 
gamybos augimo ir liaudies gyvenimo lygio kilimo 
tempus.

Pasaulinės socialistinės sandraugos pagrindas yra lais
vų ir lygiateisių socialistinę ir komunistinę visuomenę 
kuriančių šalių ekonominės ir socialinės-politinės santvar
kos bendrumas. Kiekvienoje šių šalių pagrindinės gamy
bos priemonės yra visuomeninė nuosavybė, likviduotas 
žmogaus išnaudojimas, įsitvirtino socialistiniai gamybiniai 
santykiai, veikia tie patys ekonominiai dėsniai. Socializmo 
šalyse valdžią turi darbininkų klasė sąjungoje su visomis 
kitomis darbo žmonių masėmis. Jose viešpataujanti ideo
logija — marksizmas-leninizmas.

Socializmo šalims susitelkti į vieningą sandraugą rei
kia taip pat dėl imperialistinės agresijos grėsmės. Pavie
niui, be broliškos savitarpio pagalbos ir paramos viena 
kitai šioms šalims sunkiau kovoti prieš ekonominę blo
kadą arba imperializmo mėginimus kariškai nuslopinti 
socializmą. Todėl reikia nuolat stiprinti pasaulinę socia
listinę sistemą sudarančių valstybių vienybę ir susitelki
mą, didinti jų ekonominę ir karinę galią, kad būtų galima 
apginti socializmo laimėjimus. Susivienijusios socialisti
nių šalių jėgos patikimai apsaugo kiekvieną jų nuo tarp
tautinio imperializmo pasikėsinimų.

Vystydamasi pasaulinė socializmo sistema praėjo kele
tą etapų. Maždaug iki šeštojo dešimtmečio pabaigos vy
ko pasaulinės socialistinės sistemos susidarymo procesas, 
formavosi ekonominiai ryšiai tarp socializmo šalių, buvo 
ruošiamos efektyviausios ekonominio, politinio, kultūrinio 
ir karinio bendradarbiavimo formos.

Naujas pasaulinės socializmo sandraugos vystymosi 
etapas prasidėjo nuo šeštojo dešimtmečio pabaigos. So
cialistinė revoliucija nugalėjo vienoje Vakarų pusrutu
lio šalių — Kuboje. Spartus gamybos augimas socializmo 
šalyse, jų ekonominės ir kultūrinės galios stiprėjimas 
reiškė, kad socializmas darosi lemiamąja dabarties jėga, 
svarbiausiu žmonijos pažangos veiksniu. Nė vieno kiek 
stambesnio įvykio šiuolaikiniame pasaulyje negalima tei
singai įvertinti, neatsižvelgiant į pasaulinę socializmo 
sistemą.
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Naujas
tarptautinių
ekonominių

santykių
tipas

Kuo skiriasi socialistinė pasaulinė ūkio 
sistema nuo kapitalistinės?

Santykiai tarp pasaulinio kapitalis
tinio ūkio šalių remiasi įnirtinga konku
rencine kova, silpnųjų engimu ir išnau
dojimu. Veikiantys ten ekonominiai dės

niai, pirmiausia vystymosi netolyginumo dėsnis, gilina 
prarają tarp saujelės išsivysčiusių ir didžiulės daugumos 
atsilikusių nacijų.

Iš principo kitokiais pagrindais remiasi pasaulinė so
cializmo sistema. Kaip ją apibūdina TSKP Programa, tai 
„socialinė, ekonominė ir politinė sandrauga laisvų, suve
renių socializmo ir komunizmo keliu žengiančių tautų, ku
rias jungia bendri interesai ir tikslai, glaudūs tarptautinio 
socialistinio solidarumo ryšiai".

Santykiams tarp pasaulinės socializmo sistemos valsty
bių būdingi tie patys bruožai, kaip ir aplamai socialisti
niams gamybiniams santykiams: susitelkimas kovoje už 
bendrus tikslus, visiškas lygiateisiškumas, savitarpiškas su
verenumo ir nacionalinių interesų gerbimas, draugiškas 
bendradarbiavimas ir broliška tarpusavio pagalba. „Sena
jam pasauliui, nacionalinio engimo, nacionalinių rietenų 
arba nacionalinio atskirumo pasauliui,— rašė V. Leninas,'— 
darbininkai priešpastato naująjį, visų nacijų darbo žmo
nių vienybės pasaulį, kuriame nėra vietos nė vienai pri
vilegijai, nė mažiausiam žmogaus engimui kito žmogaus".

Pasaulinėje socialistinėje sistemoje veikia nauji dės
ningumai, kurių nėra ir negali būti pasauliniame kapitalis
tiniame ūkyje. Jei kapitalizmo pasaulyje imperialistinės 
valstybės mėgina sustabdyti ekonomiškai atsilikusių šalių 
ir tautų pažangą, kad galėtų išnaudotųjų atsilikimą, tai la
biau išsivysčiusios socialistinės šalys laiko savo interna
cionaline pareiga visokeriopai padėti mažiau išsivysčiu
sioms, kad pagreitintų jų žengimą į priekį.

Pasaulinio socialistinio ūkio vystymosi dėsningumas 
yra socializmo šalių ekonominio vystymosi lygių išlygi
nimas. Anksčiau atsilikę nacionaliniai ūkiai vystosi spar
čiau. Pavyzdžiui, 1966 metais pramoninė gamyba, paly
ginus su prieškariniu lygiu, Bulgarijoje padidėjo 24 kartus, 
Lenkijoje ir Rumunijoje •—• 11 kartų, o Čekoslova
kijoje, Vokietijos Demokratinėje Respublikoje, Vengri
joje ji padidėjo nuo 4,6 iki 6,5 karto. Mažėja pramoninės
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produkcijos gaminimo vienam gyventojui lygio atotrūkis 
įvairiose šalyse.

Žinoma, ekonominio išsivystymo lygio skirtumų, ku
rie klostėsi ilgus amžius, negalima įveikti per trumpą 
laiką. Bet socialistinės santvarkos pranašumų, glaudaus 
ekonominio bendradarbiavimo ir broliškos savitarpio pa
galbos dėka ekonominio išsivystymo atžvilgiu atsilikusios 
šalys sparčiais žingsniais vejasi pažengusias į priekį.

Pasaulinėje socialistinėje sistemoje san
tykius tarp nacionalinių ūkių reguliuo
ja socializmui būdingų ekonominių dės
nių sistema.

Žinoma, socialistinės sandraugos 
rėmuose socializmo ekonominiai dėsniai 

veikia kitaip, negu kiekvieno nacionalinio ūkio viduje. 
Ekonominiai santykiai tarp savarankiškų, visiškai lygia
teisių valstybių negali klostytis pagal privalomus visiems 
kažkokio aritvalstybinio organo nurodymus. Kiekviena 
šalis pati sprendžia, kokie ekonominiai ryšiai jai naudin
gi ir efektyvūs. Tačiau pagrindiniai ekonominio vysty
mosi dėsningumai yra bendri visoms socialistinėms ša
lims ir visai tai sistemai.

Čia veikia pagrindinis socializmo ekonominis dėsnis.
Socialistinės gamybos tikslas — vis geriau tenkinti liau
dies poreikius — yra tas pats kiekvienai šaliai, skyrium 
imant, ir visai sandraugai. Šiuo metu socializmo šalių 
tautų gyvenimo lygis žymiai skiriasi. Įveikti šį istoriškai 
susiklosčiusį skirtumą padeda socializmo šalių savitarpio 
pagalba ir jų bendradarbiavimo stiprėjimas.

Planingas ekonomikos vystymasis, sąmoningas pagrin
dinių gamybinių proporcijų reguliavimas yra toks pat 
būtinas pasauliniame socialistiniame ūkyje, kaip ir bet 
kurios socializmo šalies viduje. Kasmet vis daugiau pro
dukcijos išvežama į užsienį arba įsivežama iš užsienio. 
Sunku sudaryti perspektyvinį planą šalies liaudies ūkiui 
vystyti, nežinant iš anksto, kiek produkcijos ir kokia kai
na bus išvežama ir įsivežama. Rengiant naują rūdos ka
syklą arba šachtą, kurių produkcija bus tiekiama užsie
niui, vystant specializuotą gamybą iki tokio masto, kad 
patenkintų kelių šalių paklausą, reikia būti tikram, kad 
produkcija bus realizuota, ir žinoti jos realizavimo są
lygas.

Ekonominiai 
socializmo dėsniai 

peržengia 
nacionalines 

ribas
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Tačiau, skirtingai nuo nacionalinių ūkių, kur propor
cijos nustatomos centralizuotai, atitinkamos šalies plana
vimo organų nutarimu, pasaulinėje socialistinio ūkio siste
moje proporcijas derina, koordinuoja suinteresuotos ša
lys savanoriškai ir savitarpiškai naudingais pagrindais.

Pasauliniame socialistiniame ūkyje veikia taip pat vi
suomeninio darbo našumo nuolatinio kilimo dėsnis. Dar
bo pasidalijimo tarp socializmo šalių pagilėjimas, gamybos 
specializavimas ir kooperavimas, mokslinis-techninis bend
radarbiavimas yra svarbūs veiksniai darbo našumui kelti 
visoje pasaulinėje socializmo sistemoje ir kiekvienoje 
atskiroje šalyje.

Pasaulinėje ūkio sistemoje plačias galimybes veikti 
turi vertės dėsnis. Mainų tarp socializmo šalių sferoje — 
pasaulinėje socialistinėje rinkoje-— santykiai turi būti 
grindžiami ekvivalentiškumo, savitarpio naudingumo prin
cipais. Kiekviena šalis veikia kaip atskiras savininkas —- 
prekių gamintojas. Mainais už savo produkciją ji nori 
gauti kitas prekes, kuriose būtų įkūnyta tiek pat visuo
meninio darbo. Teisingas vertės dėsnio panaudojimas, 
moksliškai pagrįstas kainų nustatymas savitarpio preky
bo je— būtina sąlyga ekonominiam socializmo šalių bend
radarbiavimui toliau vystyti ir jo efektyvumui didinti.

Visa, kas nauja, gimsta nelengvai. Pa- 
Kova saulinė socialistinė sistema, naujasis

uz socialistinių santykių tarp valstybių tipas negali
sandraugos formuotis ir vystytis, neįveikiant įvairių
stiprinimą sunkumų ir prieštaravimų.

Vienus tų prieštaravimų sukelia tai, 
kad skirtingas yra socializmo šalių ekonominio, sociali
nio ir kultūrinio išsivystymo lygis. Dėl to atsiranda tam 
tikrų skirtumų interesų sferoje, pažiūroje į kai kuriuos 
savitarpio bendradarbiavimo klausimus. Į tokius skirtumus 
reikia atsižvelgti, surasti labiausiai priimtinus visiems 
sprendimus.

Bet yra ir kitokio tipo prieštaravimų. Jie atsirado, vei
kiant svetimoms socializmui klasinėms jėgoms. Kai ku
riose šalyse smarkiai reiškiasi smulkiaburžuazinė įtaka, 
nacionalizmo ir šovinizmo liekanos. Jos, jeigu su jomis 
nuolat nekovojamą, gali įgauti pavojingą pobūdį ir su
kelti mėginimų nutraukti susiformavusius ekonominius 
ryšius, kurti socializmą pavieniui, ignoruojant kitų socia
listinių šalių patyrimą ir paramą. Tokia pozicija, kaip
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rodo dabartinių Kinijos vadovų teorija ir praktika, ken
kia šios šalies liaudžiai ir visai socialistinei sandraugai. 
Negalima menkinti taip pat įtakos, kurią daro imperia
listinė propaganda ir politika, turinčios tikslą pakirsti so
cializmo šalių vienybę.

Kad pasaulinė socializmo sistema galėtų sėkmingai 
vystytis, socialistinės šalys turi būti susitelkusios, reikia 
stiprinti jų bendradarbiavimą. Spręsdamos šį uždavinį, 
TSKP ir broliškosios kitų socialistinių šalių partijos ko
voja prieš mėginimus suskaldyti socialistinę sandraugą, 
suardyti socializmo šalių ekonominį bendradarbiavimą, 
kas gali sustabdyti socialistinio pasaulio socialinio-eko
nominio vystymosi tempus, susilpninti jo pozicijas prieš- 
imperialistinę grėsmę.

Tuo pat metu TSKP ir kitos broliškosios partijos ko
voja už tai, kad nebūtų ignoruojami neišvengiami atski
rų socialistinių šalių interesų skirtumai kai kuriais klau
simais, jų socialinio-ekonominio vystymosi ypatybės ir 
nacionalinės tradicijos, pasisako prieš mėginimus įgyven
dinti tokias bendradarbiavimo formas, kurioms dar nepri
brendo objektyvios sąlygos. Tik socialistinių nacijų, di
delių ir mažų, visiško lygiateisiškumo, jų tarpusavio pa
galbos ir savitarpiškos naudos pagrindais, remdamasis 
proletariniu internacionalizmu, gali sėkmingai vystytis 
pasaulinis socialistinis ūkis.

2. Socialistinių šalių ekonominis bendradarbiavimas 
ir jų savitarpio pagalba

Objektyvus socialistinių šalių ekonomi- 
Socialistinis nio bendradarbiavimo pagrindas yra
^darbo11*8 tarpusavio darbo pasidalijimas, pagrįs-

pasidaiijimas tas savanoriškumo, lygybės ir savitar
piškos naudos principais.

Socializmo šalys gamtinių išteklių turi nevienodai. Pa
vyzdžiui, Čekoslovakijos ir Lenkijos gelmėse daug ak
mens anglies, bet maža geležies rūdos. Bulgarijoje iška
sama spalvotųjų ir juodųjų metalų rūdos, bet maža ji 
turi koksingosios anglies ir naftos. Kad galėtų aprūpinti 
sparčiai besivystančią pramonę žaliavomis ir kuru, so
cializmo šalys turi suvienyti savo pastangas. Tokiomis 
sąlygomis galima racionaliai panaudoti gamtinius ištek
lius viso socialistinio pasaulinio ūkio mastu.
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Ne mažiau svarbi ir ekonomiškai naudinga yra spe
cializacija mašinų gamybos srityje. Norint pagaminti ge
ros kokybės mašinas ir mažinti jų savikainą, reikia turėti 
stambią, specializuotą gamybą. Tik atskiroms šalims spe- 
cializavusis gaminti vienas ar kitas produkcijos rūšis, ga
lima organizuoti jų gamybą kiekvienoje šalyje šiuolai
kiniame pasaulio technikos lygyje, stambiu mastu ir mi
nimaliomis sąnaudomis. Todėl vis labiau specializuojama 
ir kooperuojama gamyba tarp socialistinių šalių.

Tarptautinis darbo pasidalijimas išsivystė ir kapita
listinėje pasaulinio ūkio sistemoje. Bet tenai jis formavo
si gaivališkai, vykstant konkurencinei kovai, ir dėl to 
atsilikusių šalių ekonomika vystėsi vienpusiškai, nenor
maliai, jos buvo dar smarkiau imperialistinių valstybių 
išnaudojamos. Pavyzdžiui, Venesuela specializuojasi iš
gauti naftą, Bolivija — alavą, Brazilija — auginti kavą; 
JAV  monopolijos, supirkdamos šiuos produktus, diktuoja 
savo sąlygas ir stabdo kitų ekonomikos šakų vystymąsi. 
Dėl to didžiulius gamtinius išteklius turinčiose šalyse 
darbo žmonių gyvenimo lygis yra elgetiškas.

Kitas vaizdas pasauliniame socialistiniame ūkyje. Čia 
darbo pasidalijimas tarp šalių organizuojamas planingai, 
savitarpiškai naudingais pagrindais. Jis padeda nustatyti 
naudingiausias kiekvienos šalies ir viso pasaulinio socia
listinio ūkio ekonomikos vystymosi proporcijas. Tarptau
tinis gamybos specializavimas derinamas su kompleksi
niu (visapusišku) nacionalinės ekonomikos vystymu, 
racionaliai panaudojant kiekvienos šalies turimus gamti
nius, materialinius ir darbo išteklius. Šiuo pagrindu laips
niškai įveikiami istoriškai susidarę atskirų šalių ekono
minio išsivystymo lygio skirtumai, kuo plačiausiai 
panaudojant kiekvienos šalies vidines galimybes ir tarp
tautinio bendradarbiavimo pranašumus.

Vystantis ekonominiam socialistinių ša- 
Sociaiizmo Hų bendradarbiavimui, reikėjo sukurti 

šalių tarptautines ekonomines organizacijas,
bendradarbiavimo Svarbiausia siu organizacijų — Eko- 

organizavimas nominės savitarpio pagalbos taryba 
(ESPT). Ji sukurta 1949 metais. Tai nau

jo tipo tarptautinė organizacija, kuri remiasi visų ją 
sudarančių šalių lygiateisiškumu ir draugiška savitarpio 
pagalba. Šiuo metu ESPT nariai yra Bulgarija, Čekoslo
vakija, Lenkija, Mongolija, Rumunija, Tarybų Sąjunga,
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VDR ir Vengrija. Bendradarbiavimo sutarties pagrindu 
ESPT darbe dalyvauja taip pat Jugoslavija. Be to, 
ESPT komisijų posėdžiuose dažnai dalyvauja kaip stebė
tojai kitų socialistinių šalių atstovai.

ESPT organai — jos vykdomasis komitetas, sekretoria
tas, nuolatinės komisijos, darbo grupės ir t. t.— koordi
nuoja liaudies ūkio planus, ruošia rekomendacijas gamy
bai specializuoti, įrengimams standartizuoti, padeda vys
tyti tarpusavio prekybą ir mokslinį-techninį bendradar
biavimą.

Socializmo šalių ekonominio bendradarbiavimo orga
nizacijų yra ir daugiau. 1964 metais buvo sukurta bend
radarbiavimo juodojoje metalurgijoje organizacija — 
„Intermetalas", kurią sudaro Vengrija, Lenkija, Čekoslo
vakija, TSRS, VDR ir Bulgarija. Sukūrus šią organizaciją, 
galima geriau panaudoti valcuotųjų gaminių, plieninių 
vamzdžių, metalo dirbinių gamybos pajėgumus, geriau 
aprūpinti šalių liaudies ūkį juodaisiais metalais, padidinti 
savitarpio mainus šiomis produkcijos rūšimis.

Analoginius uždavinius sprendžia Guolių pramonės 
bendradarbiavimo organizacija (GPBO). Šalims, kurios jo 
je dalyvauja, pavyko pašalinti paralelizmą, gaminant 
260 rūšių guolių, padidinti guolių tvarumą 15%.

Bendradarbiavimo geležinkelių srityje organizacija su
kūrė bendrą vagonų parką (apie 100 tūkstančių vagonų), 
todėl galima sumažinti vagonų prastovas, juos pakrau
nant ir iškraunant, taip pat tuščią vagonų ridą. O tuš
čias ridas sumažinus tik 1 %, galima išlaisvinti apie 
1000 vagonų ir pervežti papildomai 1 milijoną tonų kro
vinių per metus.

ESPT rėmuose įsteigtas Tarptautinis ekonominio bend
radarbiavimo bankas. Todėl palengvėjo ir supaprastėjo 
įvairūs atsiskaitymai tarp socialistinių šalių, susidarė pa
lankios galimybės labiau vystyti savitarpio prekybą.

Ekonominio Ekonominiame socialistinių šalių bend-
sociaiistinių šalių radarbiavime itin svarbų vaidmenį vai- 

bendradarbiavimo dina liaudies ūkio planų koordinavimas, 
formos Koordinuojant planus, galima suderinti

naudingiausias gamybos vystymo ir savitarpio mainų pro
porcijas, specializuoti gamybą atskirose šalyse. Gamybos 
specializavimas ir kooperavimas leidžia efektyviau pa
naudoti kiekvienos šalies gamtinius ir darbo išteklius, or
ganizuoti masinę gamybą.

299



Socialistinių šalių planai koordinuojami savanorišku 
ir savitarpiškai naudingu pagrindu. Per ESPT suderinti 
šios Tarybos darbe dalyvaujančiųjų šalių planai liaudies 
ūkiui vystyti 1956— 1960, 1961— 1965 ir 196(5— 1970 me
tams. Pastaruoju laikotarpiu pradėti derinti sekančių pen- 
kerių metų liaudies ūkio planai. Liaudies ūkio planų 
koordinavimas'— pagrindinė ESPT veiklos kryptis.

Gamybos srityje toliau vystantis socialistinių šalių 
bendradarbiavimui, reikėjo suvienyti pastangas stambioms 
įmonėms ir įrenginiams bendrai statyti. Ryškus tokio 
bendradarbiavimo pavyzdys yra daugiau kaip 4,5 tūks
tančio ilgio naftotiekio „Draugystė" statyba. 1967 me
tais naftotiekiu transportuota apie 18 milijonų tonų naf
tos ■—• daugiau, negu 1960 metais iš viso buvo išvežama 
naftos iš TSRS. Naftotiekio eksploatavimas sutaupo kiek
vienai šaliai-dalyvei transporto išlaidų naftai išvežti ar 
įvežti dešimtis milijonų rublių.

Sukūrus vieningąją energetikos sistemą „Taika", per 
kurią vien tik 1967 metais perduota apie 9 milijardus ki
lovatvalandžių elektros energijos, susitaupė šalims-daly- 
vėms daug kuro ir elektros energijos. Mažiau bereikėjo 
kapitalinių įdėjimų naujoms elektrinėms statyti. Reika
lingų pajėgumų rezervų dydis sumažėjo maždaug mili
jonu kilovatų. Tai lygu beveik pusei visų Vengrijos elekt
rinių pajėgumų.

Kuriamos bendros kelių šalių įmonės. Pavyzdžiui, nuo 
1959 metų sėkmingai dirba bendra Vengrijos—Lenkijos 
įmonė „Haldeks", kuri perdirba Lenkijos šachtų anglių 
nuogriuvas pagal vengrų technologiją. Sukurta Vengri
jos—Bulgarijos įmonė „Intransmaš", kuri sprendžia vidi
nio gamyklų transporto problemas. Rumunija ir Jugosla
vija ruošiasi statyti hidroefiergetinį ir navigacinį komplek
są prie Geležinių Vartų Dunojuje. Jis duos kasmet 
daugiau kaip 10 milijardų kilovatvalandžių elektros ener
gijos— daugiau, negu pagamino visos Tarybų Sąjungos 
elektrinės 1948 metais.

Viena svarbių formų, kuriomis ekonomiškai bendra
darbiauja socialistinės šalys, yra užsienio prekyba. Pir
muosiuose pasaulinės socializmo sistemos kūrimosi ir vys
tymosi etapuose ji buvo pagrindinė bendradarbiavimo 
forma. Paskui svorio centras persikėlė į tiesioginį gamy
binės veiklos koordinavimą. Bet susitarimai dėl gamybos
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specializavimo, liaudies ūkio planų koordinavimo reali
zuojami galiausiai per užsienio prekybą. Nuo to, kaip 
sparčiai vystosi savitarpio prekių mainai, kiek teisingai 
nustatytos kainos pasaulinėje socialistinėje rinkoje, daug 
priklauso visų kitų ekonominio bendradarbiavimo formų 
vystymasis ir efektyvumas.

Socializmo šalių užsienio prekybos apyvarta nuolat 
auga. Per 16 metų (nuo 1950 iki 1966 metų) ji padidėjo 
5 kartus — iki 38 milijardų rublių. Per praėjusį penkmetį 
prekių mainai tarp šalių — ESPT narių sudarė beveik 
100 milijardų rublių. Šiame penkmetyje ji padidės maž
daug 1,4 karto ir pasieks 140 milijardų rublių.

Ypatingą reikšmę turi mokslinio-techninio bendradar
biavimo tarp socializmo šalių vystymasis. Mokslas neži
no ribų. Šiuolaikinės mokslinės-techninės revoliucijos są
lygomis nė viena šalis neturi pakankamai galimybių v i
sose mokslinės pažangos kryptyse būti aukščiausiame 
lygyje- Suvienijus socialistinių šalių pastangas ir jas ko
ordinuojant, savitarpiškai keičiantis mokslinės ir techni
nės minties pasiekimais, spartėja kiekvienos šalies ir v i
sos socialistinės sandraugos ekonomikos augimo tempai.

Socializmo šalys viena su kita keičiasi projektine ir 
technine dokumentacija. Ypač didelę mokslinę-techninę 
pagalbą kitoms socialistinėms šalims teikia Tarybų Są
junga. Pagal tarybinius projektus ir tarybiniams specia
listams padedant socializmo šalyse pastatyta ir statoma 
daugiau kaip 1400 stambių įmonių, įrenginių ir kitų šiuo
laikinio mokslinio-techninio lygio objektų. Jų tarpe Kre- 
mikovo metalurgijos kombinatas ir elektrinė „Marica— 
Vostok I" Bulgarijoje, V. Lenino metalurgijos kombina
tas Lenkijoje, stambiausia Pietryčių Azijos superfosfato 
gamykla Vietnamo Demokratinėje Respublikoje ir dau
gelis kitų. Tarybų Sąjungai padedant pastatytų 22 meta
lurgijos kombinatų bendras pajėgumas sudarė 13 mili
jonų tonų ketaus, 13 milijonų tonų plieno, 11 milijonų 
tonų valcuotų gaminių. Tai 2,6 karto daugiau, negu iš
lydė ketaus 1950 metais visos socialistinės šalys (be TSRS), 
1,4 karto daugiau, negu buvo išlydyta tais pat metais 
plieno.

Dešimtys tūkstančių specialistų — mokslinių dar
buotojų, inžinierių — buvo pasiųsti į kitas šalis pasikeis
ti patyrimu ir gauti konsultacijų. ESPT rėmuose koordi
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nuojami svarbiausių mokslinių tyrinėjimų planai. Kai. 
kuriais atvejais steigiami bendri institutai aktualiausioms 
ir sudėtingiausioms šiuolaikinio mokslo problemoms nag
rinėti. Pavyzdžiui, atskleidžiant atomo paslaptis, panau
dojant atominę energiją taikiems tikslams, didelių lai
mėjimų pasiekė Jungtinis branduolinių tyrimų institutas 
Dubnos mieste (TSRS).

Ekonominis bendradarbiavimas tarp socialistinių ša
lių stiprėja ir plečiant kreditinius ryšius. Kai kuriems 
kombinatams, gamykloms, šachtoms, kurių pastatymu su
interesuotos kelios šalys, reikia didelių kapitalinių įdėji
mų. Tokiais atvejais šalis, kuri gaus šios įmonės produk
ciją, duoda kreditą valstybei, kurios teritorijoje ta įmonė 
statoma. Statybai pasibaigus, kreditas padengiamas tos 
įmonės produkcijos tiekimais. Toks bendradarbiavimas 
naudingas abiems pusėms. Kitais atvejais kreditas tei
kiamas kaip broliška pagalba statyti naujiems pra
monės objektams, kurie reikalingi, norint industriali
zuoti šalį.

Bendra suma kreditų, kuriuos TSRS pokariniu laikotar
piu suteikė kitoms socialistinėms šalims savitarpiškai 
naudingais pagrindais, sudarė 9 milijardus rublių.

Didelį vaidmenį bendradarbiavime vaidina savitarpio 
pagalba, ruošiant kadrus. Kai kuriose socialistinėse ša
lyse kvalifikuotų kadrų stoka trukdė industrializuoti ir 
techniškai perginkluoti liaudies ūkį. Labiau išsivysčiusios 
šalys, visų pirma Tarybų Sąjunga, broliškai joms padėjo 
ruošti daugelį tūkstančių inžinierių, agronomų, ekono
mistų ir kitų specialistų. Šimtai jaunų mokslininkų iš so
cialistinių šalių apsigynė disertacijas tarybinėse aukš
tosiose mokymo įstaigose. Tarybų Sąjungos gamyklose 
ruošėsi ir tobulinosi tūkstančiai darbininkų ir specialistų 
iš socialistinių valstybių.

Socializmo šalių ekonominio bendradarbiavimo įvairių 
formų panaudojimas turi vieną bendrą tikslą — planingai 
vienijant ir derinant visų šalių pastangas, padėti stiprinti 
kiekvienos socialistinės šalies ekonominę ir mokslinę- 
techninę pažangą, didinti darbo našumą ir sparčiai kelti 
liaudies gyvenimo lygį. Glaudžiu socialistinių šalių eko
nominiu bendradarbiavimu pasireiškia jų solidarumas, 
stiprinant pasaulinės socialistinio ūkio sistemos galią. Šis 
bendradarbiavimas yra galingas veiksnys, ekonomiškai 
lenktyniaujant su pasauline kapitalistine ūkio sistema.
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3. Dviejų pasaulinių sistemų ekonominis 
lenktyniavimas

Dviejų sistemų Socializmas ir kapitalizmas —- dvi skir- 
tenktyniavimas tingos, viena kitai priešingas sociali- 

iemiamoje žmonių nės-ekonominės sistemos. Bet abi jos 
veiklos sferoje yra v įenoje planetoje. Joms tenka pa

sirinkti: arba karą, arba taikų sambūvį. Visi imperialistų 
mėginimai jėga sugriauti socializmo pasaulį sužlugo.

Įžvalgiausi buržuaziniai politikai nenoromis turi pri
pažinti lenininį valstybių su skirtinga visuomenine san
tvarka taikaus sambūvio principą.

Bet taikus sambūvis nėra visuotinis susitaikymas, jis 
nereiškia, kad kapitalizmas nutraukė kovą prieš socializ
mą. Priešingai, taikus sambūvis yra dviejų sistemų kovos 
forma ekonominėje, politinėje ir ideologinėje srityse.~~5T 
kova trunka- ištisą"lstorinį laikotarpį — perėjimo iš kapi
talizmo į socializmą pasauliniu mastu epochą.

Svarbiausia įsiplieskusių kautynių tarp dviejų sistemų 
arena yra ekonomika. Materialinė gamyba —  lemiama 
žmonių veiklos sfera. Pergalė ekonominiame lenktyniavi- 
me su kapitalizmu bus pagrindas visiškai pergalei ir po
litikoje, ir ideologijoje.

V. Leninas yra nurodęs, kad lemiamą poveikį pasau
lio vystymuisi mes darome savo ekonomine politika, ūki
nės statybos laimėjimais. Vystydami ir tobulindami ga
mybą, keldami darbo našumą ir liaudies gyvenimo lygį, 
stiprindami socialistinių šalių bendradarbiavimą, artiname 
pasaulinę socializmo pergalę prieš kapitalizmą, vykdome 
savo internacionalinę pareigą.

Dviejų pasaulinių sistemų kova neišvengiamai baigsis 
socializmo pergale. Bet būtų naivu manyti, kad tai įvyks 
savaime, lengvai ir paprastai. Negalima vaizduotis dviejų 
sistemų ekonominio lenktyniavimo kaip ištisinių socia
lizmo triumfo eitynių. Būtų klaida nepakankamai vertinti 
priešininką šioje kovoje. Kapitalistinė santvarka panaši 
ne į iškaršusį, savo amžių nugyvenusį senį, o į mirtinai 
sužeistą grobuonį, vis dar stiprų ir pavojingą. Kapitaliz
mas remiasi eilės techniškai išsivysčiusių pasaulio šalių 
industrine galia. Kasmet vis akivaizdžiau matyti kapi
talizmo parazitizmas ir supuvimas. Bet jis dar sugeba plės
ti gamybą, šuoliškai vystyti ekonomiką kai kuriose ša
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lyse atskirais laikotarpiais, esant ypač palankioms sąly
goms. Todėl lenktyniaujant negalima neatsižvelgti tiek 
į silpnąsias, tiek ir į stipriąsias mūsų priešininko puses.

Iš kokių rodiklių galima spręsti apie
Neišvengiama  ̂ abiejų sistemų ekonominio lenktyniavi- 

socializmo pergale m o  e įg ą  įr rezultatus?
lenktyniavime Pirma, is ekonominio vystymosi tem-

pų. Socialistinė revolmčiJlT’Tš pradžių 
laimėjo eilėje šalių, kurios buvo ekonominiu atžvilgiu at
silikusios nuo išsivysčiusių kapitalistinių šalių. Dviejų 
sistemų lenktyniavimas prasidėjo nepalankioje socializ
mui padėtyje. Todėl socializmas turi vystytis spartesniais 
tempais, kad pavytų, o paskui pralenktų labiausiai išsi
vysčiusias kapitalistines šalis.

Kaipgi vyksta lenktyniavimas šioje srityje? Pažiūrė
kime skaičius. Per 1950— 1966 metus pramoninė gamyba 
socialistinėse šalyse padidėjo 456%, o išsivysčiusiose ka
pitalistinėse— 131%. Vidutiniai metiniai socializmo ša
lių pramoninės produkcijos didėjimo tempai tais metais 
sudarė 11,3%, o kapitalistinių šalių — 5,4 % • Tai reiškia, 
kad pasaulinė socialistinė sistema vysto pramonę dvigu
bai sparčiau kaip kapitalizmas. Spartūs ekonominio au
gimo tempai įtikinamai rodo .pasaulinės socializmo siste
mos pranašumus, laiduoja jos pergalę ekonominiame lenk
tyniavime su kapitalizmo pasauliu.

Antra, iš socialistinių šalių lyginamojo svorio didėįi- 
jmo pasaulinėje gamyboje. Jeigu 1950 metais socializmo 
dalis pasaulinėje pramoninėje produkcijoje sudarė tik 
20%, tai 1966 metais ji padidėjo maždaug iki 38%. Per 
1950— 1965 metus socialistinių šalių lyginamasis svoris 
kai kurių itin svarbių produkcijos rūšių gamyboje pa
didėjo (procentais):

Elektros energijos .........................  nuo 15 iki 22
Plieno .........................................  nuo 19 iki 30
Cemento ......................................  nuo 16 iki 29
Mineralinių trąšų .....................  nuo 18 iki 27
Traktorių ........... ..........................  nuo 27 iki 30
Medvilninių audinių ...................... nuo 21 iki 31
Smulkaus cukraus .........................  nuo 16 iki 32

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, vis didesnę kai ku
rių itin svarbių produkcijos rūšių dalį gamina socialis
tinės šalys.
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PRAMONINĖS g a m y b o s  a u g im a s

Trecia, iš svarbiausių produkcijos rūšių gamybos vie
nam gyventojui. Ta i—- apibendrinantis rodiklis, kuris api
budina lyginamaisiais duomenimis vienos ar kitos šalies 
ekonominio išsivystymo lygį. Visoje pasaulinėje socia
lizmo sistemoje pralenktas pasaulinis gamybos vienam 
gyventojui lygis: čia gyvena apie 35% pasaulio gyven
tojų, o pramoninės produkcijos pagaminama 38%, žemės
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ūkio produkcij os — apie 40 % bendros pasaulinės gamy
bos. Tačiau socializmo šalys dar atsilieka pagal šį rodiklį 
nuo labiausiai išsivysčiusių kapitalistinių šalių.

Atotrūkis tarp socialistinių ir išsivysčiusių kapitalis
tinių šalių pramoninės produkcijos gamybos vienam gy
ventojui atžvilgiu nuolat mažėja. Antai nuo 1950 iki 
1966 metų atotrūkis tarp TSRS ir JAV  kai kurių svar
biausių produkcijos rūšių gamyboje vidutiniškai vienam 
gyventojui sumažėjo: gamtinių dujų ir cheminių pluoš
tų — maždaug 8 kartus, naftos — 4,6 karto, anglies ir plie
no — 2,5, mineralinių trąšų ir medvilninių audinių — 2,2, 
elektros energijos— 1,8 karto. 1950 metais Tarybų Są
jungoje buvo pagaminta 5 kartus mažiau cemento, negu 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, trečdaliu mažiau smul
kaus cukraus, buvo iškasta trigubai mažiau geležies rū
dos. 1966 metais pagal šias produkcijos rūšis JAV buvo 
pralenktos.

Pagal kai kurių produkcijos rūšių gamybą vienam gy
ventojui VDR ir Čekoslovakija viršijo daugelio labiausiai 
išsivysčiusių kapitalistinių šalių lygį (VDR — pagal ang
lies ir plieno, Čekoslovakija—-pagal elektros energijos 
ir anglies gamybą).

Ketvirta, iš darbo našumo kilimo tempų. Pagal šį ro
diklį atotrūkis tarp socialistinių ir išsivysčiusių kapita
listinių šalių per pastaruosius 16 metų gerokai suma
žėjo. Per 1951— 1966 metus pramoninio darbininko darbo 
našumas Tarybų Sąjungoje padidėjo 2,6 karto, o Jungtinė
se Amerikos Valstijose — 1,9, Anglijo je—-1,6, Prancū
zijo je— 2,2 karto. Tačiau nuo JAV pagal šį rodiklį tebe- 
atsiliekama dar gerokai. Tarybų Sąjungoje šiuo metu dar
bo našumas pramonėje sudaro 45—50% JAV lygio, o že
mės ūkyje — maždaug 20—25%. Mes vis dar nepakan
kamai panaudojame rezervus darbo našumui kelti, 
moksliniam darbo ir gamybos organizavimui tobulinti.

Tarybų Sąjungoje ir kai kuriose kitose socializmo ša
lyse įvykdytos reformos įgalina pilnutinai panaudoti vi
sus socialistinėje ūkio sistemoje slypinčius rezervus v i
suomeninės gamybos efektyvumui didinti.

Penkta, iš liaudies gyvenimo lygio kilimo. Liaudies 
gerovės kilimas —• socialistinės ekonomikos vystymosi 
dėsningumas. 1966 metais šalių — ESPT narių nacionali
nės pajamos buvo 3,6 karto didesnės, negu 1950 metais,
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tuo tarpu Europos kapitalistinėse šalyse, kurios yra „Bend
rosios rinkos" nariai,— 2,4 karto, o Jungtinėse Amerikos 
Valstijose — iš viso 1,8 karto. Nacionalinių pajamų di
dėjimas -— liaudies gyvenimo lygio nuolatinio kilimo, spar
čių socialistinės gamybos vystymosi tempų pagrindas.

Tai, kokiu laipsniu patenkinami liaudies poreikiai, 
priklauso nuo gamybos išsivystymo lygio. Pagal kai ku
riuos gyvenimo lygio rodiklius dar neįveiktas atsilikimas 
nuo labiausiai išsivysčiusių kapitalistinių šalių, ypač nuo 
JAV. Bet pagal kai kuriuos labai svarbius rodiklius so
cializmas tvirtai pirmauja.

Pavyzdžiui, pagal liaudies švietimo ir medicininio ap
tarnavimo lygį socialistinės šalys pralenkė išsivysčiusias 
kapitalistines šalis. Antai Tarybų Sąjungoje dešimčiai 
tūkstančių gyventojų tenka 182 studentai, daugumoje 
kitų socializmo šalių —  nuo 62 iki 100, o Anglijoje — 
63, Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje — 46, Prancū
z ijo je— 71. Dešimčiai tūkstančių gyventojų Tarybų Są
jungoje tenka 25 gydytojai, o Jungtinėse Amerikos Vals
tijose-— 19 gydytojų. Be to, tarybiniai piliečiai gydomi 
nemokamai, o Jungtinėse Amerikos Valstijose darbo žmo
nėms reikia sumokėti už gydymą žymią dalį savo darbo 
užmokesčio. Daugiau kaip ketvirtadalis visų pasaulio gy
dytojų yra Tarybų Sąjungoje.

Taigi dviejų pasaulinių sistemų lenktyniavime svars
tyklių lėkštė vis labiau krypsta į socializmo pusę.

Dviejų pasaulinių sistemų ekonominio 
Socializmo šalių lenktyniavimo baigtis turi lemiamą 

pagalba reikšmę išsivadavusių iš kolonijinės 
išsivadavusioms priklausomybės ir stojusių į nepriklau- 

šaiims somo nacionalinio vystymosi kelią tau
tų likimui.

Šios tautos iš savo pačių kartaus patyrimo įsitikino 
kapitalistinio išnaudojimo „puikybėmis". Jos vis labiau 
prieina išvadą, kad, tik žengiant į socializmą, galima per 
trumpą laiką įveikti ekonominį ir kultūrinį atsilikimą, su
kurti nepriklausomą ekonomiką, greitai pakelti savo gy
venimo lygį. Pildosi V. Lenino numatymas: „Ir visiškai 
aišku, kad besiartinančiose lemiamose pasaulinės revo
liucijos kautynėse daugumos žemės rutulio gyventojų ju
dėjimas, kuris iš pradžių buvo nukreiptas į nacionalinį 
išsivadavimą, nukryps prieš kapitalizmą ir imperializmą
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ir, gal būt, suvaidins kur kas didesnį revoliucinį vaidme
nį, negu mes tikimės."

Socializmo šalys teikia vis didesnę ekonominę ir po
litinę paramą besivystančių šalių tautoms. Tarybų Są
jungos ir kitų socialistinių šalių pagalba nesusijusi su 
jokiomis politinėmis ar karinėmis sąlygomis. Socialisti
nėms valstybėms padedant, išsivadavusiose šalyse stato
ma daugiau kaip 1500 pramonės įmonių ir kitų objektų. 
Iš 600 objektų, kurie pastatyti ar statomi Azijos ir A fri
kos šalyse, Tarybų Sąjungai padedant, yra 20 juodosios 
ir spalvotosios metalurgijos gamyklų ir cechų, 43 mašinų 
gamybos ir metalo apdirbimo gamyklos, apie 30 elektri
nių, daugiau kaip 60 lengvosios ir maisto pramonės įmo
nių. Jų tarpe yra tokie milžinai kaip Bhilajaus metalur
gijos kombinatas, kuris jau dabar duoda trečdalį Indijoje 
išlydomo plieno, Jungtinėje Arabų Respublikoje statoma 
Asuano užtvanka, kuri įgalins padidinti dirbamosios že
mės plotą šalyje maždaug 30%.

Besivystančių šalių tautoms padeda vystyti naciona
linę pramonę ir kitos socialistinės valstybės. Antai, Če
koslovakijai padedant, nuo 1953 metų šiose šalyse pa
statyta daugiau kaip 250 pramonės objektų. Rumunija 
padėjo pastatyti stambią naftos perdirbimo gamyklą In
dijoje. Vengrija padeda statyti aliuminio ir įrankių ga
myklas. VDR tiekia kompleksinius įrengimus keleto įmo
nių statybai Birmoje.

Tose šalyse galima nacionalinio išsivadavimo revoliu
cijos pergalė ir nepriklausomos ekonomikos kūrimas kaip 
tik todėl, kad yra atsiradusi ir pradėjusi virsti lemiamu 
dabarties veiksniu pasaulinė socializmo stovykla. Socia
listinės šalys, visų pirma Tarybų Sąjunga, besivystančių 
šalių tautoms labai daug padeda kovoti su kolonializmu 
ir imperializmu, geriau panaudoti nacionalinius išteklius 
ir vystyti nacionalinę ekonomiką. Jos yra tvirtas skydas 
prieš imperialistinių valstybių agresijos grėsmę. Remda
mosi šia broliška pagalba ir parama, iš kolonijinės pri
klausomybės išsivadavusios tautos žengia į platų socia
linės ir ekonominės pažangos kelią.

KLAUSIMAI PAŠNEKESIUI

1. Kuo skiriasi pasaulinė socializmo stovykla nuo ka
pitalistinės pasaulinio ūkio sistemos?
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2. Kokią naudą gauna socializmo šalys iš tarptautinio 
darbo pasidalijimo, gamybos specializavimo ir koope- 
r avimo?

3. Kokiomis formomis vystosi ekonominis bendradar
biavimas tarp socialistinių šalių?

4. Kodėl neišvengiama yra socializmo pergalė eko
nominiame lenktyniavime su kapitalizmu?



X V I I I  S K Y R I U S

IŠ SOCIALIZMO Į KOMUNIZMĄ

Pirmesniuosiuose skyriuose susipažinome su būdingais 
socialistinės ekonomikos bruožais ir socializmo ekonomi
nių dėsnių sistema. Bet socializmas yra tik pirmoji, že
mesnioji komunistinės visuomenės fazė. Perėjimas iš so
cializmo į komunizmą trunka palyginti ilgą laikotarpį. 
Per šį laikotarpį formuojasi materialinė-techninė komu
nizmo bazė, socialistiniai gamybiniai santykiai palaips
niui perauga į komunistinius.

Kadangi ir socializmas, ir komunizmas yra dvi tos pa
čios visuomeninės-ekonominės formacijos pakopos, tai 
jie turi bendrų bruožų. Kartu aukštesnioji ir žemesnioji 
komunistinės visuomenės fazės negali neturėti esminių 
skirtumų. Išnagrinėkime šį klausimą smulkiau.

1. Dvi komunistinės visuomenės fazės

Socializmas TSKP Programa taip apibūdina pagrin- 
ir komunizmas: dinius komunistinės visuomenės aukš-
bendri bruožai tesniosios fazės bruožus: „Komuniz-

ir skirtumai mas — [aį neklasinė visuomenės san
tvarka, kurioje yra vieninga bendraliaudinė gamybos 
priemonių nuosavybė, visiška socialinė visų visuomenės 
narių lygybė, kai, visapusiškai vystantis žmonėms, nuolat 
kylančio mokslo ir technikos pagrindu išaugs ir gamybi
nės jėgos, visi visuomeninio turto šaltiniai trykš pilnu 
srautu ir bus įgyvendintas didysis principas „iš kiekvie
no — pagal sugebėjimus, kiekvienam — pagal poreikius".

Žinoma, tokia santvarka negali atsirasti iš karto ga
tavu ir užbaigtu pavidalu, tarsi mostelėjus magiška laz
dele. Reikia ištiso istorinio laikotarpio, per kurį suku
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riamos materialinės, socialinės-ekonominės ir dvasinės ko
munizmo prielaidos.

Ekonominis socializmo ir komunizmo pagrindas yra 
bendras — visuomeninė gamybos priemonių nuosavybė, 
kuri daro negalimą žmogaus išnaudojimą. Vienas ir tas 
pat gamybos tikslas — vis geriau tenkinti nuolat augan
čius visos visuomenės ir kiekvieno jos nario poreikius. 
Liaudies ūkis vystomas planingai, sąmoningai nustato
mos efektyviausios gamybinės proporcijos, planingai va
dovaujama ekonominiams procesams. Visi šie bruožai 
būdingi abiems komunistinės visuomenės fazėms.

Apibūdindamas socializmą, V. Leninas rašė: „Kiek ga
mybos priemonės tampa bendra nuosavybe, tiek žodis „ko
munizmas" ir čia gali būti taikomas, jei neužmirštama, 
kad tai nėra pilnutinis komunizmas".

Bet tarp žemesniosios ir aukštesniosios komunistinio 
gamybos būdo fazių yra ir kokybinių skirtumų.

Socialistinės visuomenės gamybinės jėgos dėl nepa
kankamo išsivystymo dar negali užtikrinti, kad būtų pa
siektas toks darbo našumo ir gamybos efektyvumo lygis, 
kuris yra reikalingas pagrindinių gyvenimo gėrybių gau
sumui sukurti ir pereiti į komunistinius gamybinius san
tykius.

Socializmo sąlygomis visuomeninė gamybos priemonių 
nuosavybė egzistuoja dviem formomis: valstybine ir ko- 
operatine-kolūkine. Todėl išlieka klasiniai skirtumai tarp 
žmonių. Neišgyvendinti esminiai skirtumai tarp miesto 
ir kaimo, tarp protinio ir fizinio darbo žmonių.

Kadangi gaminamų materialinių ir dvasinių gėrybių 
dar nepakanka, kad būtų galima visiškai patenkinti pa
grindinius visų visuomenės narių poreikius, o darbas dar 
nėra virtęs pirmutine kiekvieno žmogaus reikme, nega
lima įgyvendinti paskirstymo pagal poreikius komunisti
nio principo. Socialistinėje visuomenėje veikia principas: 
„Iš kiekvieno — pagal sugebėjimus, kiekvienam — pagal 
jo darbą11. Toks paskirstymo būdas yra susijęs su tam 
tikra žmonių turtine nelygybe.

Socializmo sąlygomis išlieka prekiniai-piniginiai san
tykiai, būtinumas matuoti darbo sąnaudas pagal vertę, 
plačiai naudoti tokius svertus, kaip pelnas, kaina, ūkiskai- 
ta, kreditas ir pan. Tik aukštesniojoje komunistinės vi
suomenės fazėje, kai bus pereita prie vieningos komunis-
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tinės nuosavybės ir paskirstymo pagal poreikius, prekinė 
gamyba ir pinigai palaipsniui nunyks.

Taigi socializmas ir komunizmas yra dvi istorinio ko
munistinės visuomenės vystymosi skirtingos pakopos. 
Įveikti nuotolį, kuris skiria socializmą nuo komunizmo, 
negalima per trumpą laiką. Tam reikia ilgo laikotarpio. 
Bet perėjimas iš komunistinės visuomenės žemesniosios 
fazės į jos aukštesniąją fazę lygiai taip pat neišvengia
mas, kaip neišvengiamai po pavasario ateina vasara, po 
ryto — diena. Komunizmas nėra kažkieno prasimanymas, 
svajonė apie puikią ateitį. Jis neišvengiamai išauga iš 
ekonominių, socialinių ir ideologinių sąlygų, kurios su
kuriamos socializmo sąlygomis. Bet, norint priartinti atei
tį, reikia ne maniloviškai svajoti apie komunistinės 
buities puikybes, o savo darbu kurti visas reikalingas 
prielaidas perėjimui iš socializmo į komunizmą. Kaipgi 
vyksta šis perėjimas?

Perėjimui iš kapitalizmo į socializmą 
reikėjo įvykdyti revoliuciją, nuversti 
buržuazijos ir dvarininkų viešpatavi
mą, iš pagrindų pertvarkyti visuome
nės ekonominę bazę ir jos socialinę 
struktūrą.

Kitaip pereinama iš socializmo į komunizmą. Tai — ne 
du savarankiški gamybos būdai, o dvi to paties komu
nistinio gamybos būdo fazės. Norint pereiti į aukštesnią
ją komunistinės visuomenės fazę, nereikia vykdyti so
cialinės revoliucijos, likviduoti kurios nors klasės 
viešpatavimą. Socializmo sąlygomis nėra klasės, kuri 
priešintųsi perėjimui į komunizmą. Ekonominiai dėsniai, 
veikiantys socializmo sąlygomis, yra jo peraugimo į komu
nizmą dėsniai. Vadinasi, perėjimas iš socializmo į komu
nizmą yra laipsniško peraugimo, o ne socialinės revo
liucijos pobūdžio.

Žinoma, tai nereiškia, kad tarp socializmo ir komu
nizmo nėra kokybinės ribos. Komunizmo sukūrimas bus 
didžiulis visuomenės vystymosi žingsnis į priekį, kurio 
reikšmę sunku pervertinti. Bet šio kokybinio šuolio vyk
dymo metodai iš esmės skiriasi nuo tų, kuriais anksčiau 
visuomenė pereidavo iš vienos istorinės epochos į kitą.

Stiprėjant ir vystantis socializmui, jo gelmėse suku
riamos komunizmo prielaidos, užuomazgos, elementai. Pa

Perėjimo 
iš socializmo 
Į komunizmą 

ypatybės
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laipsniui augdami, jie ilgainiui pasidarys vyraujantys. 
Bus įžengta į aukštesniąją komunistinės visuomenės fazę.

Perėjimo iš socializmo j komunizmą laipsniškumą ne
teisinga būtų įsivaizduoti kaip šio proceso uždelsimą. 
Priešingai, pereinant į komunizmą, visuomeninės pažan
gos tempai spartėja. Audringai augant gamybinėms jė
goms, kurios turi visišką laisvę vystytis, radikaliai kei
čiasi žmonių visuomeniniai santykiai ir jų sąmonė. Pa
žinę gamtos ir visuomenės dėsnius, išmokę juos organi
zuotai panaudoti savo naudai, darbo žmonės greitina 
visuomenės žengimą į priekį.

Kartu reikia aiškiai suprasti, kad perėjimas į komu
nizmą yra dėsningas procesas, jo negalima savavališkai 
greitinti. Bet kurie mėginimai apeiti socializmo fazę arba 
skubotai diegti komunizmo principus, kai tam nėra ob
jektyvių ir subjektyvių prielaidų, gali tik pridaryti žalos, 
diskredituodami komunizmo idėją.

Pavyzdžiui, ką duotų mėginimas dabar įgyvendinti ko
munistinį paskirstymo principą? Gaminamų šalyje pro
duktų nepakanka įvairiems visų žmonių poreikiams gau
siai patenkinti, todėl reikėtų įvesti lygiavinį paskirstymą. 
O kadangi darbas dar nėra tapęs pirmutiniu gyvybiniu 
poreikiu, tai iš tokio mėginimo laimėtų dykinėtojai bei 
veltėdžiai ir pralaimėtų dori darbo žmonės. Sumažėtų 
darbuotojų materialinis suinteresuotumas vystyti gamybą, 
sulėtėtų mūsų visuomenės žengimo į komunizmą tempai.

Socializmas nėra kažkas trumpaiaikiška. Tai gana ilga 
komunistinio gamybos būdo vystymosi fazė. Pereiti į ko
munizmą galima tik tada, kai išnaudojamos socializme 
slypinčios galimybės ir sukuriamos prielaidos pereiti į se
kančią visuomenės vystymosi pakopą.

Nors socializmas ir komunizmas — dvi tos pačios for
macijos fazės, bet negalima vaizduotis perėjimo iš žemes
niosios į aukštesniąją fazę kaip ramaus ir lygaus proceso, 
be mažiausių sutrikimų.

Sukurti naują visuomenę, panašios į kurią dar nėra 
buvę žmonijos istorijoje,— labai sudėtingas ir prieštarin
gas dalykas. Ir nors šie prieštaravimai ir sunkumai iš 
principo skirtingi nuo tų, kuriuos teko įveikti, pereinant 
iš kapitalizmo į socializmą, vis dėlto jie visiškai realūs. 
Jei ignoruosime sunkumus, jų nepastebėsime ir laiku ne
įveiksime, tai susidariusios ir neišgydytos vadinamosios 
ligos gali pasidaryti pavojingos.
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Statant komunizmą, reikia spręsti sudėtingus uždavi
nius — sparčiau vystyti visuomenės materialinę bazę, iš 
pagrindų pertvarkyti visą ekonominių, politinių, nacio
nalinių ir kitų visuomeninių santykių sistemą, pakeisti 
visą žmogų, jo sąmonę. Neišvengiama naujo kova su 
senu, būtina įveikti seno nešėjų pasipriešinimą, inercijos, 
įpročio jėgą, kovoti su priešiško kapitalistinio pasaulio 
mėginimais sužlugdyti arba bent sustabdyti komunizmo 
statybą. Šiame naujame ir sudėtingame darbe neišven
giamai tenka įveikti sunkumus ir kliūtis, susijusias su 
efektyviausių žengimo į priekį kelių ieškojimu.

Pereiti į komunizmą negalima stichiškai, automatiškai. 
Komunizmą stato milijoninės darbo žmonių masės sąmo
ningai, pagal vieningą planą. Laivas negali sėkmingai 
ir greit plaukti kursu, jeigu jame nėra kompaso ir pri
tyrusio šturmano. Statančios komunizmą visuomenės 
kompasas yra marksistinė-lenininė teorija, kurią nepa
liaujamai turtina naujo gyvenimo kūrimo praktika; pri
tyręs šturmanas—■ Komunistų partija, kuri įsisavino 
visuomenės vystymosi dėsnius, organizuoja ir vairuoja 
mases į kovą su sunkumais, atsirandančiais komuniz
mo statybos kelyje.

Mūsų šalis pirmoji tiesia žmonijai kelią
TSKP Programa į komunizmą. Tai ne tik didelė garbė, 

apie pagrindinius jį,ej įr d id e le  atsakomybė. Vystydama
statybos uždavinius marksistinį-lenininį mokymą apie per

ėjimo iš socializmo į komunizmą kelius, 
TSKP Programa numatė pagrindinius komunistinės sta
tybos uždavinius.

TSKP Programa paskelbė, kad svarbiausias ekonomi
nis partijos ir tarybinės liaudies uždavinys yra sukurti 
materialinę-techninę komunizmo bazę.

Į komunizmą negalima pereiti, remiantis tik gerais no
rais arba kieno nors administraciniais įsakymais. Perėjimas 
į aukštesniąją komunistinės visuomenės fazę yra dėsnin
gas gamybinių jėgų vystymosi rezultatas. Norint pastatyti 
komunizmą, pagrindinį dėmesį reikia skirti jo materiali
nės bazės sukūrimui, visuomeninio darbo našumo kėlimui.

Tik šiuo pagrindu galima sėkmingai spręsti svarbų 
TSKP Programos iškeltą uždavinį: laipsniškai formuoti 
komunistinius visuomeninius santykius. Pasikeitus visuo
menės gamybinėms jėgoms, neišvengiamai keičiasi gamy
bos priemonių nuosavybės santykiai, materialinių gėrybių
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paskirstymo būdai ir jų mainų formos, socialiniai, politi
niai, nacionaliniai santykiai. Negalima paskubomis įgy
vendinti santykių naujų principų, kai jiems nėra reikia
mų materialinių sąlygų. Bet negalima nepastebėti ir to 
naujo, kas nuolat atsiranda socialiniuose-ekonominiuo- 
se santykiuose, įšaldyti susiklosčiusių visuomeninių for
mų, jas paverčiant gamybinių jėgų vystymosi stabdžiu. 
Planingai tobulinti ekonominių ir kitų visuomeninių 
santykių sistemą — itin svarbi komunistinės statybos pusė.

Pereinant į aukštesniąją komunizmo fazę, reikia taip 
pat išspręsti naujo žmogaus auklėjimo uždavinį.

Uždavinys pertvarkyti žmogų, jo sąmonę — viena svar
biausių ir sudėtingiausių komunistinės statybos proble
mų. Praeities liekanos sąmonėje, per ilgus amžius susi
dariusios tradicijos yra gajos. Negalima taip pat igno
ruoti buržuazinės ideologijos įtakos, kuri įvairiais 
kanalais skverbiasi iš užsienio.

Naujo žmogaus auklėjimo, komunistinės sąmonės for
mavimo pagrindą sudaro tie pakitimai, kurie vyksta žmo
nių darbo ir buities sąlygose. Tolesnis gamybos mecha- 
nizavimo ir automatizavimo augimas suteikia darbui kū
rybinį pobūdį, o tai padeda ugdyti komunistinę pažiūrą 
į darbą. Tobulėjant socialistiniams gamybiniams santy
kiams, stiprėja kolektyvizmo, draugiškos savitarpio pa
galbos dvasia, įveikiamos pasmerktos žūti privačiasavi- 
ninkiškos moralės liekanos, visapusiškai vystosi žmogaus 
asmenybė. „Perėjimo į komunizmą laikotarpiu,— sakoma 
TSKP Programoje,— didėja galimybės auklėti naują žmo
gų, kuriame harmoningai derinasi dvasinis turtingumas, 
moralinis tyrumas ir fizinis tobulumas".

Negalima neatsižvelgti ir į grįžtamąjį masių sąmonės 
poveikį gamybos vystymuisi. Kuo aukštesnis darbo žmo
nių kultūrinis-techninis lygis, kuo labiau išsivysčiusi ko
munistinė pažiūra į darbą, kuo tvirtesnė drausmė, tuo 
sparčiau kyla darbo našumas, greičiau kuriama materia
linė-techninė komunizmo bazė.

Kokiu nuoseklumu sprendžiami pagrindiniai komunis
tinės statybos uždaviniai?

Kaip rodo tikrai mokslinė pažiūra į visuomenės vys
tymąsi, pereiti į aukštesniąją komunizmo fazę galima, tik 
pasiekus reikiamą gamybinių jėgų išsivystymo lygį, kuris 
užtikrintų šį perėjimą. Tik šiuo pagrindu gali formuotis
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komunistiniai gamybiniai ir kiti visuomeniniai santykiai, 
komunistinė sąmonė.

Tačiau tai nereiškia, kad visą dėmesį reikia skirti ma
terialinės gamybos vystymui, nustūmus į tolimą ateitį 
gamybinių santykių ir komunistinio masių auklėjimo už
davinių sprendimą. Visi pagrindiniai uždaviniai turi būti 
sprendžiami kartu ir kompleksiškai. Partijos XXIII su
važiavimo priimtos direktyvos dėl 1966— 1970 metų penk
mečio plano šalies liaudies ūkiui vystyti yra ne tik pra
monės, žemės ūkio, statybos, transporto ir kitų šakų vys
tymo programa, bet ir konkrečios priemonės kolūkinei 
nuosavybei suartinti su bendraliaudine, esminiams skir
tumams tarp miesto ir kaimo įveikti, taip pat švietimui 
vystyti, kultūrai kelti, komunistiniam masių auklėjimui 
stiprinti.

2. Materialinės-techninės komunizmo bazės sukūrimas

Visuomenės vystymosi pagrindą sudaro 
materialinės gamybos pakitimai, gamy
binių jėgų augimas. Šis dėsningumas 
tebegalioja ir pereinant iš socializmo 
į komunizmą. Kol nesukurta materia

linė komunizmo bazė, negalima įgyvendinti jo principų. 
Todėl sukurti materialinę-techninę komunizmo bazę yra 
pagrindinis uždavinys, pereinant į aukštesniąją komu
nistinės visuomenės fazę.

Dabar vykstanti mokslinė-techninė revoliucija daro 
esminį perversmą gamybos technikoje ir technologijoje, 
remdamasi elektrifikavimu, chemizavimu, kompleksiniu 
mechanizavimu ir automatizavimu. Bus galima daug kar
tų padidinti visuomeninio darbo našumą, palyginus su 
dabartiniu lygiu. „Komunizmas,— rašė V. Leninas,-— yra 
aukštesnis, palyginti su kapitalistiniu, savanoriškų, su
sipratusių, susivienijusių, panaudojančių priešakinę tech
niką, darbininkų darbo našumas".

Norint įgyvendinti komunistinį principą „iš kiekvie
no— pagal sugebėjimus, kiekvienam — pagal poreikius", 
reikia sukurti pagrindinių gyvenimo gėrybių gausumą. 
Kasmet šalies gyventojų skaičius didėja (vien tik per 
pastaruosius 15 metų padidėjo beveik penkiomis dešim
timis milijonų žmonių), žmonių poreikiai auga. Žinoma, 
pagrindiniai žmonių gyvenimo poreikiai kiekvienu mo

Būdingieji 
materialinės- 

techninės 
komunizmo bazės 

bruožai
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mentu nėra beribiai. Bet, norint juos pilnutinai paten
kinti, reikia žymiai padidinti maisto produktų ir drabu
žių, avalynės ir televizorių gamybą, daugiau statyti gy
venamųjų namų ir gydyklų. O tam reikia turėti daugiau, 
negu dabar, plieno ir plastmasių, kuro ir statybinių me
džiagų, įvairių mašinų bei įrankių ir t. t. Kad būtų ga
lima šį uždavinį išspręsti, kiekvienas gamyboje dirban
tis darbininkas, esant trumpesnei darbo dienai, turi pa
gaminti produktų keliskart daugiau, negu dabar.

Komunistinė gamyba tvarkoma moksliniais pagrindais. 
Ji numato kuo plačiau įdiegti mokslinį darbo ir valdymo 
organizavimą, pasiekti aukštesnį gamybos koncentracijos 
ir specializacijos lygį visose liaudies ūkio šakose.

Norint sukurti materialinę-techninę komunizmo bazę, 
reikia žymiai pakelti darbuotojų kvalifikacijos lygį, juos 
visapusiškai išlavinti. Valdyti sudėtingas mašinas ir tech
nologinius procesus, suderinti automatines linijas, pa
naudoti šiuolaikinius prietaisus ir skaičiavimo mašinas 
neįmanoma, nuodugniai nesusipažinus su mokslo ir tech
nikos pagrindais, be kiekvieno darbuotojo pakankamai 
gero bendrojo ir specialiojo pasiruošimo.

Taigi materialinė-techninė komunizmo bazė yra stam
bi, specializuota, moksliškai organizuota, planingai vys
toma gamyba, pagrįsta ištisiniu elektrifikavimu, visapu
sišku chemizavimu, kompleksiniu gamybos procesų me- 
chanizavimu ir automatizavimu. Ją sukūrus, bus galima 
pasiekti tokį visapusiškai išsilavinusių darbuotojų darbo 
našumo lygį, kuris užtikrins gyvenimo gėrybių gausumą 
ir perėjimą į jų paskirstymą pagal poreikius.

Materialinės komunizmo bazės kūrimas — ilgas ir su
dėtingas procesas, vykdomas planingai, moksliniu pa
grindu. Čia negalima tuščiai prožektuoti, savavališkai 
spartinti atskirų šakų, net pažangiausių, vystymosi tem
pų, nesiskaitant su objektyviomis sąlygomis ir galimy
bėmis. Vis nuodugniau pažįstant objektyvius gamtos, 
technikos, visuomenės vystymosi dėsnius ir mokamai 
juos panaudojant, nustatant moksliškai pagrįstą liaudies 
ūkio šakų ir reprodukcijos sferų vystymo proporcingu
mą, siekiant nuolat kelti visos visuomeninės gamybos 
efektyvumą, galima išspręsti grandiozinį uždavinį — su
kurti materialines prielaidas perėjimui į aukštesniąją ko
munizmo fazę.
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Komunistinės visuomenės kūrimo šerdis 
Pagrindinės Уга visiškas šalies elektrifikavimas. Ne- 

kryptys, kuriant atsitiktinai V. Leninas teikė tokią reikš- 
materiaiinę-techninę mę šiai problemai. „Komunizmas,— sa- 

komunizmo bazę p(i jįSj— faj ym Tarybų valdžia plius 
visos šalies elektrifikavimas“. 

Elektrifikacija yra techninės pažangos pagrindas. Elekt
ra varo traukinius ir stakles, automatines linijas ir elekt
ronines mašinas, keičia gamybos technologiją bei geri
na žmonių darbo ir buities sąlygas.

Elektrifikacijai įvykdyti reikia visų pirma užtikrinti 
pirmenybinį elektros energijos gamybos augimą. Per sep
tynmečio laikotarpį visa pramoninė gamyba išaugo 84%, 
o elektros energijos išdirbis— 120%. Siame penkmety
je pramoninės produkcijos gamyba padidės maždaug 
1,5 karto, o elektros energijos išdirbis — beveik 1,7 karto.

Smarkiai padaugės elektros energijos, skirtos pramo
nei, žemės ūkiui ir transportui. Geresnis darbo energeti
nis aprūpinimas sudarys palankias sąlygas jam mechani
zuoti ir automatizuoti, išlaisvins šimtus tūkstančių darbi
ninkų ir kolūkiečių nuo sunkaus rankų darbo.

Kita svarbi kryptis, kuriant materialinę-techninę ko
munizmo bazę, yra gamybos procesų kompleksinio me- 
chanizavimo užbaigimas ir perėjimas į platų jų automa
tizavimą. Nepakeitus rankų darbo mašinų sistema, ne
galima keliskart padidinti visuomeninio darbo našumo, 
palengvinti jo sąlygas, padaryti jas sveikesnes.

Šalies industrializavimas, techninis visų liaudies ūkio 
šakų perginklavimas sudarė sąlygas plačiai mechanizuoti 
pagrindinius gamybos procesus pramonėje, žemės ūkyje, 
statyboje, transporte. Tačiau pagalbinės operacijos pra
monėje ir statyboje, eilė svarbių žemės ūkio gamybos ba
rų (ypač gyvulininkystėje ir daržininkystėje), pakrovimo- 
iškrovimo darbai transporte dar mažai mechanizuoti. M i
lijonai darbininkų ir valstiečių dirba sunkų rankų darbą. 
Mažai mechanizuotas ir todėl nepakankamai našus yra 
inžinerijos-technikos darbuotojų bei tarnautojų darbas. 
Šimtai tūkstančių sąskaitybos darbuotojų vis dar naudo- 
j asi kaip pagrindiniu gamybos įrankiu skaitytuvais — 
Ivano Rūsčiojo laikų išradimu.

Todėl šiame etape ypač svarbus uždavinys yra baigti 
kompleksiškai mechanizuoti darbą visose sferose — tiek
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SVARBIAUSIŲ PRAMONĖS PRODUKCIJOS ROSIU GAMYBA 
1967 metais

Plienas —
102,2 milijono tonų

Elektros energija —
589 milijardai kilovatvalandžių

Nafta —
288 milijonai tonų

Mineralinės trąšos 
(sąlyginiais vienetais) — 
40,1 milijono tonų

pagrindinėse operacijose, tiek ir pagalbinėse, tiek gamy
bos procese, tiek ir gamybos valdyme ir jos aptarnavime.

Kompleksinio gamybos mechanizavimo užbaigimas su
darys sąlygas jai automatizuoti. Jau dabar veikia automa
tinės linijos, cechai ir Įmonės, padidinančios darbo našu
mą dešimtis kartų. Radioelektronikos panaudojimas ga
mybos procesų valdymui automatizuoti atveria galimybę
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pereiti į susiderinančią automatinę mašinų sistemą. Tokie 
eksperimentai jau daromi. Tačiau, norint masiškai įdiegti 
automatinę mašinų sistemą, reikia turėti labai subrendusią 
materialinę-techninę visuomenės bazę.

Svarbi mokslinės-techninės pažangos kryptis — gamy
bos chemizavimas. Vystantis chemijai, galima vis plačiau 
keisti natūraliąsias žaliavas sintetinėmis, kurios dažnai 
esti geresnės kokybės ir pigesnės. Technologinių procesų 
chemizavimas juos pagreitina ir atpigina. Iš dirbtinių me
džiagų pagaminti liaudies vartojimo reikmenys darosi 
neatskiriama mūsų buities sudėtine dalimi, jos puoš
mena.

Materialinei-techninei komunizmo bazei sukurti reikia 
žymiai padidinti chemijos pramonės lyginamąjį svorį ša
lies liaudies ūkyje, visapusiškai panaudoti chemijos moks
lo pasiekimus gamyboje. Todėl chemijos pramonė vysto
ma spartesniais tempais. Per šį penkmetį numatoma pa
dvigubinti chemijos produktų gamybą. Sparčiausiai auga 
plastmasių ir sintetinių dervų, dirbtinių pluoštų, minera
liniu trąšų, buitinės chemijos prekių gamyba.

Nuostabūs chemijos laimėjimai atveria galimybę su
kurti šimtus naujų medžiagų, kurios darosi nepakeičia
mos gamyboje, moksle, medicinoje, kasdieniniame žmo
gaus gyvenime. Gamybos chemizavimas didina visuome
ninio darbo našumą, turtina žmogaus gyvenimą, spartina 
visuomenės žengimą į komunizmą.

Materialinės-techninės komunizmo bazės kūrimas yra 
nenutrūkstamai susijęs su tolesniu gamybos suvisuome- 
ninimo proceso vystymusi. Kuo tai pasireikš?

Pirma, pakils gamybos koncentravimo lygis. Smulkio
je įmonėje sunku įdiegti naują techniką ir technologiją, 
mechanizuoti darbą ir padidinti jo našumą. Todėl naujos 
Įmonės statomos pakankamai didelės, atsižvelgiant į tech
nikos išsivystymo lygį. Dirbamas darbas smulkioms įmo
nėms sustambinti, firmoms, šakiniams gamybiniams susi
vienijimams sukurti.

Antra, toliau vystysis gamybos specializavimas ir ko- 
operavimas. Darbo pasidalijimas, įmonės specializavimas 
gaminti vienarūšę produkciją sudaro sąlygas organizuoti 
masinę gamybą, plačiai naudoti mechanizaciją ir automa
tizaciją, smarkiai padidinti darbo našumą.

Trečia, plačiai išsivystys kombinuota gamyba. Sukū
rus stambius naftos chemijos, metalurgijos, miško chemi-
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jos ir kitus kombinatus, galima kompleksiškai panaudoti 
gamtinius išteklius, mažesniais kapitaliniais įdėjimais pa
siekti didesnį efektą, palyginus su atskira gamyba, su
mažinti produkcijos savikainą ir transporto kaštus.

Materialinės-techninės komunizmo bazės sukūrimas 
numato ne tik pagrindinius gamybos technikos ir tech
nologijos, jos organizavimo formų pakitimus, bet ir naują 
visuomenės svarbiausiosios jėgos — žmogaus — išsilavini- 
mo lygį. Mokslinės-techninės pažangos tempai nemaža 
priklauso nuo darbo žmonių kvalifikacijos kėlimo, jų mo
kėjimo įsisavinti naujausius mokslo pasiekimus ir juos 
sėkmingai panaudoti praktikoje, nuolat tobulinti gamybos 
techniką ir ekonomiką, įdiegti mokslinį darbo organiza
vimą.

Šis penkmetis yra svarbus darbuotojų kvalifikacijos 
kilimo etapas. Iškeltas uždavinys iš esmės baigti perėjimą 
į visuotinį privalomą pilną vidurinį mokslą. Stojantis 
į įmones jaunimas paprastai bus baigęs vidurinį mokslą. 
Jis lengviau įsisavins naują techniką ir technologiją, bus 
geriau paruoštas ją nuolat tobulinti. Per penkmetį iš aukš
tųjų mokyklų ir technikumų į liaudies ūkį ateis apie 7 mi
lijonus specialistų. Daugiau kaip 6 milijonus kvalifikuotų 
darbininkų paruoš profesinės-techninės mokyklos.

Ypač svarbi sąlyga materialinės-techninės komunizmo 
bazės sukūrimui spartinti yra visuomeninės gamybos efek
tyvumo didinimas. Tai pasiekiama, remiantis pažangiais 
gamybos struktūros pakitimais ir geriau panaudojant 
visus visuomenės išteklius — materialinius, darbo, finan
sinius. Opus yra taip pat klausimas, kaip geriau panau
doti gamtinius išteklius. Visiškai neleistini faktai, kai 
prarandama daug naudingųjų iškasenų gelmėse, fakelais 
sudeginama nemaža gamtinių dujų, netausojamos geros 
žemės ūkio naudmenos ir miškai, gamybos atliekomis už
nuodijami vandenys ir pan. Gamtos turtai yra natūralus 
gamybos ir žmonių gyvenimo pagrindas. Kurdami mate
rialinę-techninę komunizmo bazę, turime taupiai naudoti 
ir perduoti busimosioms kartoms geroje būklėje didžiulius 
gamtos turtus, kuriuos turi mūsų šalis.

Dabar mūsų šalyje vykdoma ūkinė reforma turi tikslą 
pakelti ekonomikos efektyvumą. Ji suvaidins didelį vaid
menį, kuriant materialinę-techninę komunizmo bazę.
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3. Laipsniškas socialistinių gamybinių santykių 
peraugimas j komunistinius

D viejų  Esminiai, kokybiniai visuomenės gamy-
sociaiistinės binių jėgų pasikeitimai neišvengiamai

formų °su artė jim as sukelia visos gamybinių santykių siste
mos, visų pirma gamybos priemonių 

nuosavybės santykių, pasikeitimus. Sukūrus materialinę- 
techninę komunizmo bazę, socialistiniai gamybiniai santy
kiai palaipsniui perauga į komunistinius, socialistinė nuo
savybė — į komunistinę.

Šio proceso turinys yra, pirma, valstybinės socialisti
nės nuosavybės išsivystymas į bendraliaudinę komunistinę 
nuosavybę; antra, kooperatinės-kolūkinės nuosavybės su
artėjimas, o perspektyvoje susiliejimas su bendraliaudine; 
trečia, šiuo pagrindu vykstantis klasinių skirtumų ny
kimas.

Valstybinė bendraliaudine nuosavybė socializmo sąly
gomis yra svarbiausia ir vyraujanti nuosavybės forma. 
Kuriant materialinę-techninę komunizmo bazę, audringai 
auga ekonomika, daug kartų padidėja valstybinėje nuo
savybėje esantys pagrindiniai fondai. Antai tik 1960— 
1966 metais pagrindiniai pramonės ir statybos gamybiniai 
fondai Tarybų Sąjungoje padvigubėjo.

Bet svarbu ne tik kiekybinis valstybinės socialistinės 
nuosavybės objektų augimas — ji keičiasi ir kokybiškai. 
Vystantis visuomeniniam gamybos pobūdžiui, gamybos 
koncentravimo ir specializavimo dėka stiprėja ekonomi
niai ryšiai tarp atskirų įmonių ir susivienijimų, šakų, eko
nominių rajonų. Neregėtai didėjant darbo našumui, darbą 
mechanizuojant ir automatizuojant, keičiasi ir darbo są
lygos, masės labiau įsitraukia į gamybos valdymą, for
muojasi komunistinė gamintojų savivalda.

Aukštesniąją komunizmo fazę atitinka vieninga ko
munistinė bendraliaudine nuosavybė. Bet į ją bus perei
nama, ne absorbuojant kooperatinę-kolūkinę nuosavybę, 
o visokeriopai ją vystant, panaudojant visas joje slypin
čias galimybes, kad ji suartėtų, o paskiau susilietų su 
bendraliaudine nuosavybe.

Kolūkinės nuosavybės suartėjimo su bendraliaudine 
nuosavybe procesas vyksta šiuo metu. Pirma, vystantis 
kolūkinei gamybai, plačiau mechanizuojant ir energetiš- 
kai aprūpinant darbą, kylant jo našumui, nedalomieji kol
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ūkių fondai pagal savo struktūrą, pobūdį, organizavimo 
formas artėja prie valstybinių įmonių gamybinių fondų. 
Antra, didėja kolūkių suvisuomenintų gamybos priemonių 
lygis. Vystosi tarpkolūkiniai gamybiniai ryšiai — kolūkių 
lėšos jungiamos bendroms statybinėms organizacijoms 
kurti, hidroelektrinėms, žemės ūkio produkcijos perdirbi
mo įmonėms statyti ir eksploatuoti. Kyla suvisuomenin
tame ūkyje esančių gamybos priemonių lyginamasis svo
ris. Daugėja produktų, kuriuos kiekvienas kolūkietis gali 
gauti iš kolūkio. Trečia, kolūkiai suartėja su bendraliau- 
dinėmis įmonėmis pagal darbo organizavimą, jo apmokė
jimo lygį ir formas. Ryžtingi žingsniai šia kryptimi ženg
ti pastaraisiais metais.

Taigi kolūkinė nuosavybė palaipsniui kyla iki bendra- 
liaudinės lygio. Šiuo pagrindu skirtumai tarp dviejų so
cialistinių įmonių rūšių galiausiai išnyks, kolūkinė nuo
savybė susilies su bendravalstybine į vieningą bendra- 
liaudinę nuosavybę.

Kooperatinės-kolūkinės ir bendraliaudinės nuosavybės 
formų suartėjimas reiškia ir klasinių skirtumų nykimą.

Šiuo metu vis dar tebesama esminių skirtumų tarp dar
bininkų klasės ir kolūkinės valstietijos, dar yra atskiras 
socialinis tarpsluoksnis, dirbantis daugiausia protinį dar
bą,— inteligentija. Didėjant kolūkinio darbo mechaniza- 
vimui, kolūkiams suartėjant su bendraliaudinėmis įmonė
mis pagal darbo organizavimo formas ir apmokėjimo lygį, 
mažėja socialiniai-ekonominiai skirtumai tarp kolūkie
čių ir valstybinių įmonių darbininkų. Perėjus į vieningą 
komunistinę nuosavybę ir įveikus esminius skirtumus tarp 
fizinio ir protinio darbo, kylant darbininkų bei kolūkie
čių kultūriniam-techniniam lygiui, išnyks galiausiai klasės 
bei socialinės grupės.

Norint pereiti į aukštesniąją komuniz- 
Esminių skirtumų mo fazę, reikia įveikti esminius skirtu- 

tarp miesto mus tarp miesto ir kaimo, išlyginti visų 
ir kaimo visuomenės narių, nežiūrint, kokioje 
Įveikimas vietovėje jie begyventų, darbo ir bui

ties sąlygas.
Sprendžiant šį uždavinį, labai svarbi kryptis — pavers

ti žemės ūkio darbą industrinio darbo atmaina. Šiuo me
tu žemės ūkio darbas iš esmės skiriasi nuo industrinio 
darbo techninio aprūpinimo ir našumo lygiu. Žemės ūky
je darbo energetinio aprūpinimo lygis ir gamybinių pro
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cesų (ypač gyvulininkystėje, daržininkystėje, sodininkys
tėje) mechanizavimo laipsnis yra mažesnis, negu pramo
nėje. Jame blogiau panaudojama technika ir darbas dėl 
gamybos sezoniškumo. Silpniau pritaikomi šiuolaikinio 
mokslo pasiekimai.

Suartinant žemės ūkio ir pramonės darbą, žymus žings
nis bus žengtas šiame penkmetyje. 1966— 1970 metais nu
matyta patiekti kolūkiams ir tarybiniams ūkiams 
1790 tūkstančių traktorių (arba 1,6 karto daugiau, kaip 
ankstesniame penkmetyje), 1100 tūkstančių sunkvežimių, 
550 tūkstančių grūdų nuėmimo kombainų ir daug kitokios 
žemės ūkio technikos. Per penkis metus žemės ūkis gaus 
dvigubai daugiau trąšų, suvartos trigubai daugiau elekt
ros energijos. Palyginus su ankstesniu penkmečiu, du 
kartus padidės valstybiniai kapitaliniai įdėjimai pasta
tams ir įrenginiams statyti, žemėms melioruoti, technikai 
įsigyti.

Įveikti kaimo darbo išteklių panaudojimo sezonišku
mą padeda pagalbinių verslų vystymas kaime, žemės ūkio 
žaliavų perdirbimo įmonių, pramonės įmonių filialų, o vė
liau— agrarinių-pramoninių susivienijimų kūrimas. To
kiu būdu bus galima aprūpinti darbu išsilaisvinusias dar
bo rankas kaime, tolygiau panaudoti darbo išteklius per 
visus metus, o karštais lauko darbymečiais pasiųsti dalį 
pagalbinių įmonių darbuotojų į žemės ūkio darbus.

Galiausiai darbo mechanizavimo, energetinio aprūpini
mo ir darbo organizavimo lygiu žemės ūkio darbuotojai 
nesiskirs nuo pramonės darbuotojų. Žemės ūkio darbas 
taps industrinio darbo atmaina. Žinoma, tai nereiškia, kad 
išnyks visi skirtumai tarp darbo žemės ūkyje ir pramo
nėje. Bet jie bus ne didesni, kaip, pavyzdžiui, dabartiniai 
šachtininko ir tekstilininko darbo skirtumai.

Esminiai socialiniai-ekonominiai skirtumai tarp miesto 
ir kaimo įveikiami, kooperatinei-lkolūkinei nuosavybei 
suartėjant su bendraliaudine, kylant kaimo gyventojų 
pragyvenimo lygiui darbo apmokėjimo didėjimo pagrin
du, nykstant klasiniams skirtumams tarp darbininkų kla
sės ir kolūkinės valstietijos.

Vystantis žemės ūkio gamybai ir geriau aprūpinant 
kaimo gyventojus maisto ir pramoninėmis prekėmis, ne
bereikės asmeninio kolūkiečių ir tarybinių ūkių darbinin
kų pagalbinio sklypo. Bet, norint tai pasiekti, reikia, kad 
kolūkiai ir tarybiniai ūkiai aprūpintų viskuo, kas būtina,
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darbininkų, tarnautojų, kolūkiečių šeimas, kad būtų gerų 
krautuvių, kepyklų, valgyklų ir kad geriau išsimokėtų bei 
būtų lengviau įsigyti maisto produktų krautuvėje arba 
valgykloje, negu juos gamintis savo ūkyje. Tačiau šiuo 
metu tokių sąlygų kol kas dar nėra. Asmeninis pagalbi
nis ūkis dabar yra svarbus kaimo gyventojų papildomas 
pajamų šaltinis.

Žengiant į aukštesniąją komunizmo fazę, reikia taip 
pat įveikti kultūrinių-buitinių miesto ir kaimo sąlygų skir
tumus, likviduoti kaimo kultūrinį atsilikimą. Reikalavimą 
kelti kultūrinį-buitinį kaimo gyventojų aptarnavimą iki 
miesto lygio partijos XXIII suvažiavimas iškėlė kaip svar
bų praktinį uždavinį. Skiriamos didelės lėšos kaimo 
sutvarkymui. Kaime bus statomi šiuolaikiniai namai. Per 
šį penkmetį triskart padidės elektros energijos tiekimas 
kaimo gyventojų komunaliniams-buitiniams poreikiams. 
1970 metais šiems tikslams bus sunaudota 15 kartų daugiau 
elektros energijos, negu jos buvo gaminama visoje iki
revoliucinėje Rusijoje. Iki to laiko numatoma dujofikuo
ti apie ketvirtadalį gyvenamųjų namų kaime. Plečiama 
kultūros židinių — kino teatrų, kultūros namų ir rūmų, 
bibliotekų, sporto įrenginių statyba.

Įveikiant esminius skirtumus tarp miesto ir kaimo, 
turima galvoje pakeisti ne tik kaimų, bet ir didelių mies
tų vaizdą. Šį uždavinį išspręsti padės miestų planavimo 
gerinimas, jų apželdinimas, pernelyg didelio miestų gy
ventojų susikimšimo likvidavimas, miestų-palydovų ir 
naujų mikrorajonų statyba, juose miesto gyvenimo pato
gumai bus derinami su artumu gamtai.

Komunistinių gamybinių santykių for- 
Sociaiistinio mavimas yra nenutrūkstamai susijęs su 

darbo socialistinio darbo peraugimo į komu-
peraugimas . ,. . , . 1 1

į komunistini nistuų darbą procesu.
Komunistinis darbas — labai našus 

darbas, kuris remiasi pažangiausiu mokslu ir technika, už
tikrina materialinių ir dvasinių gėrybių gausumą, numato 
didelį kiekvieno darbuotojo sąmoningumą, pažiūrą į dar
bą kaip pirmutinį žmogaus gyvybinį poreikį.

Komunistinio darbo formavimasis yra ilgas ir sudėtin
gas procesas, reikalaujantis sukurti būtinas materialines, 
ekonomines ir dvasines prielaidas.

Labai svarbi socialistinio darbo peraugimo į komunis
tinį materialinė prielaida yra darbo pobūdžio pasikeiti
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mas, kuriant materialinę-techninę komunizmo bazę. Šiuo 
pagrindu pamažu nyksta ribos tarp fizinio ir protinio 
darbo.

Pereiti į komunizmą neįmanoma, nepanaikinus sun
kaus ir mažai kvalifikuoto rankų darbo. Norint mechani
zuoti ir automatizuoti gamybinius procesus, reikia, kad 
darbininkai ir kolūkiečiai turėtų didesnį bendrąjį išsila
vinimą ir būtų gerai specialiai pasiruošę. Jų darbas tampa 
vis labiau kūrybinis. Didėja specialių žinių reikalaujančių 
operacijų lyginamasis svoris. Vis labiau įprastu darbinin
ko tipu darosi darbininkas-inteligentas, turintis nepilną v i
durinį ar vidurinį išsilavinimą, besimokantis neakivaiz
diniu būdu technikume arba aukštojoje mokykloje, akty
viai dalyvaujantis racionalizatorių ir išradėjų judėjime. 
Jame jungiasi fizinio ir protinio darbo darbuotojų bruožai.

Labiau mechanizuojant ir automatizuojant inžinerijos- 
technikos darbuotojų ir tarnautojų darbą, plačiai panau
dojant sąskaitybos-skaičiavimo mašinas ir orgtechniką, 
kartu susidaro sąlygos išlaisvinti protinio darbo darbuoto
jus nuo grynai mechaninių, monotoniškų operacijų, smar
kiai pakelti jų darbo našumą.

Partijos XXIII suvažiavimo numatytos priemonės dar
bininkų ir kolūkiečių darbui toliau mechanizuoti, sunkaus 
rankų darbo daliai sumažinti, sąskaitybos-skaičiavimo 
technikos gamybai smarkiai padidinti, gyventojų išsila
vinimo lygiui pakelti yra svarbus žingsnis, įveikiant es
minius skirtumus tarp protinio ir fizinio darbo rūšių, joms 
organiškai sujungti gamybos procese.

Darbo pobūdžio pasikeitimas, esminių skirtumų tarp 
protinio ir fizinio darbo įveikimas — būtinos prielaidos 
darbui paversti pirmutiniu gyvybiniu žmogaus poreikiu. 
To pačio tikslo siekiama, įgyvendinant socialistinį prin
cipą „Kas nedirba, tas nevalgo", komunistiškai auklėjant 
darbo žmones, teisingai derinant materialines ir morali
nes darbo paskatas, vystant socialistinį lenktyniavimą.

Išugdyti kiekviename žmoguje komunistinę pažiūrą 
į darbą darosi ypač svarbiu praktiniu uždaviniu perėjimo 
iš socializmo į komunizmą laikotarpiu. Pirma, tai būtina 
prielaida, norint paspartinti darbo našumo kilimo tempus, 
sukurti materialinę-techninę komunizmo bazę. Antra, ne- 
išugdžius šios pažiūros, negalima išauklėti naujo žmogaus, 
nes nėra geresnės auklėjimo priemonės, kaip dalyvavi
mas kolektyviniame darbe. Darbas yra žmonių kultūros
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Perėjimo 
į komunistinį 
paskirstymo 

principą 
prielaidų 

susidarymas

pagrindas, visuomenės pamatas. „Kultūros aukštumos,— 
rašė M. Gorkis,— visada tiesiogiai priklauso nuo meilės 
darbui."

Žinoma, būtų neteisinga manyti, kad sąlygos pereiti 
į komunistinį darbą jau pakankamai pribrendusios, ir 
mėginti jį įvesti dabar bei ignoruoti materialines pa
skatas ■—■ tai gali padaryti tik žalos. Tačiau negalima 
nematyti, kad komunistinio darbo pergalė nesulaikoma, 
kad jis neišvengiamai išauga iš materialinių, ekono
minių ir socialinių sąlygų, kurios susidaro, vystantis 
socialistinei visuomenei.

Materialinės-techninės komunizmo ba
zės sukūrimas, perėjimas į vieningą ko
munistinę nuosavybę, komunistinio dar
bo pergalė atvers galimybę palaipsniui 
įgyvendinti principą „Iš kiekvieno — 
pagal sugebėjimus, kiekvienam'— pagal 
poreikius".

Įgyvendinti šį principą galima, tik esant tam tikroms 
prielaidoms. Tai, pirma, visuomenės gamybinės jėgos tu
ri išaugti tiek, kad užtikrintų materialinių gėrybių gausu
mą; antra, darbas turi virsti pirmutiniu gyvybiniu žmo
gaus poreikiu; trečia, turi išsiauklėti naujas žmogus. Kol 
šių sąlygų nėra, bet koks mėginimas įvesti komunistinį 
paskirstymo principą gali tik pakenkti naujos visuome
nės kūrimui. Prielaidos pereiti prie komunistinio paskirs
tymo principo pamažu subręsta socializmo sąlygomis.

Komunizmas atsiranda, ne remiantis asketiniu darbo 
žmonių poreikių apribojimu ir žemu gyvenimo lygiu, o, 
priešingai, šiems poreikiams visapusiškai vystantis, nuolat 
kylant liaudies gerovės lygiui. Šio tikslo siekiama socia
listinio paskirstymo pagal darbą principu, kuris materia
liai suinteresuoja darbuotojus didinti ir tobulinti gamy
bą, skatina kelti kvalifikaciją, padeda paversti darbą pir
mutiniu gyvybiniu žmogaus poreikiu.

Todėl paskirstymas pagal darbą yra pagrindinė ma
terialinių gėrybių paskirstymo forma komunizmo statybos 
laikotarpiu. TSKP XXIII suvažiavime buvo pabrėžta, kad 
lemiama kryptis, didinant darbo žmonių pajamas, turi 
būti darbininkų ir tarnautojų piniginio darbo užmokesčio 
ir kolūkiečių pajamų iš visuomeninio ūkio augimas.

Darbo užmokesčio minimumo padidinimas ir kolūkie
čių darbo garantuoto piniginio apmokėjimo įvedimas pa
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deda suartinti įvairių darbuotojų kategorijų gyvenimo
lygį-

To paties tikslo siekiama, toliau vystant visuomeni
nius vartojimo fondus. Vystantis gamybai ir daugėjant 
materialinių bei dvasinių gėrybių visuomenės žinioje, ji 
gali neatlygintinai patenkinti vis daugiau kiekvieno žmo
gaus poreikių.

Buržuaziniai ekonomistai komunistinį paskirstymo prin
cipą laiko neįgyvendinamu. Argi galės visuomenė, pa
reiškia jie, iki galo patenkinti poreikius žmogaus, kurio 
godumas, siekimas kaupti turtą yra beribis. O jeigu kiek
vienas pareikalaus dešimčių pianinų, rūmų, automobilių?

V. Leninas išjuokė mėginimus iškreipti mokslinį pa
skirstymo aukštesniojoje komunizmo fazėje supratimą, 
parodė, kad komunizmas numato ne dabartinį darbo na
šumo lygį ir ne dabartinį miesčionį, galintį tuščiai eikvoti 
visuomeninį turtą ir reikalauti negalimų dalykų.

Protingi žmogaus poreikiai kiekvienu laikotarpiu nė
ra beribiai. Yra tam tikros, moksliškai pagrįstos maitini
mosi normos, kurių peržengimas kenkia organizmui. Ly
giai taip pat yra protingos ribos, apsirūpinant gražiais ir 
patogiais drabužiais bei avalyne, butu ir pan. Pilnutinai 
patenkinti šiuos poreikius visiškai galima, vystantis ga
mybai.

Aukštesniojoje komunizmo fazėje bus visiškai paten
kinti pagrindiniai gyvybiniai žmogaus poreikiai. Bet kul
tūriniai ir kūrybiniai žmogaus poreikiai, jo veržimasis nu
galėti naujas gamtos aukštumas yra beribiai. Patenkinus 
vienus poreikius, atsiranda kiti, aukštesni. Tai skatins 
nuolat didinti ir tobulinti visuomeninę gamybą.

KLAUSIMAI PAŠNEKESIUI

1. Kokie yra dviejų komunistinės visuomenės fazių 
bendrieji bruožai ir skirtumai?

2. Kodėl socializmas neišvengiamai perauga į komu
nizmą ir kokios yra šio proceso ypatybės?

3. Kodėl sukurti materialinę-techninę komunizmo bazę 
yra pagrindinis ekonominis partijos ir tarybinės liaudies 
uždavinys?

4. Kokios yra pagrindinės kryptys, kuriant materiali
nę-techninę komunizmo bazę?

5. Kaip vystosi socialistinių gamybinių santykių per
augimo į komunistinius procesas?
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