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LEIDĖJŲ ŽODIS

„Imperializmas – aukščiausioji kapitalizmo stadija“, vienas žymiausių bei
reikšmingiausių V. I. Lenino veikalų, išaiškinantis imperializmo reiškinio
ekonominius ir socialinius pagrindus, jo, kaip monopolistinės kapitalizmo
vystymosi stadijos, esmę; tai – genialus ir kūrybingas marksistinės metodologijos
ir politinės ekonomijos pritaikymas to meto imperialistinės epochos ūkio vystymosi
tendencijų ir karų analizei. Nors parašytas 1916 m., dar Pirmojo pasaulinio karo
metu, veikalas visgi nepraranda savo aktualumo ir šiandien, norint suvokti tikrąją
kapitalistinio imperializmo prigimtį, kuri šiandien įgavusi naujas formas,
pasivadinusi „globalizacija“, „demokratijos plėtra“, bet savo turiniu likusi tuo
pačiu, kuo ir buvo – konkuruojančių kapitalistų grupių kova dėl pasaulinio
viešpatavimo. Rekomenduojama perskaityti kiekvienam, norinčiam suvokti, kaip
iš tiesų veikia tarptautinė kapitalo sistema, kokie yra jos dėsniai ir kokia yra jos
esmė.
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PRATARMĖ

Skaitytojams teikiamą knygelę parašiau 1916 metų pavasarį Ciūriche.
Suprantama, tenykštėmis darbo sąlygomis man šiek tiek trūko prancūzų ir anglų
literatūros ir labai trūko rusų literatūros. Bet vis dėlto svarbiausiu anglišku veikalu
apie imperializmą, Dž. A. Hobsono knyga, aš pasinaudojau ir skyriau jam tiek
dėmesio, kiek, mano įsitikinimu, šis veikalas vertas.
Knygelė rašyta carinei cenzūrai. Todėl aš ne tik buvau priverstas kuo
griežčiausiai apsiriboti vien teorine — ypač ekonomine — analize, bet ir būtinas
negausias pastabas apie politiką formuluoti nepaprastai atsargiai, užuominomis,
ezopiška — prakeiktąja ezopiška — kalba, kurios griebtis carizmas vertė visus
revoliucionierius, kai jie imdavo į rankas plunksną „legaliam“ kūriniui rašyti.
Dabar, laisvės dienomis, sunku vėl skaityti šias minties apie carinę cenzūrą
iškraipytas, suspaustas, geležiniais varžtais sugniaužtas knygelės vietas. Apie tai,
kad imperializmas yra socialistinės revoliucijos išvakarės, kad socialšovinizmas
(žodžiais socializmas, iš tikrųjų šovinizmas) yra visiškas socializmo išdavimas,
visiškas perėjimas į buržuazijos pusę, kad šis darbininkų judėjimo skaldymas yra
susijęs su objektyviomis imperializmo sąlygomis ir pan., man reikėjo kalbėti
„vergų“ kalba, ir skaitytojams, kurie domisi šiuo klausimu, turiu nurodyti greit
pasirodysiantį pakartotinį 1914—1917 metais užsienyje rašytų mano straipsnių
leidimą. Ypač reikia pažymėti vieną vietą 119—120 puslapyje: norėdamas cenzūros
leidžiama forma paaiškinti skaitytojams, kaip begėdiškai aneksijų klausimu
meluoja kapitalistai ir į jų pusę perėję socialšovinistai (su kuriais taip nenuosekliai
kovoja Kautskis), kaip begėdiškai jie dangsto savųjų kapitalistų aneksijas, aš
turėjau paimti... Japonijos pavyzdį! Atidūs skaitytojai vietoj Japonijos lengvai įdės
Rusiją, o vietoj Korėjos — Suomiją, Lenkiją, Kuršą, Ukrainą, Chyvą, Bucharą,
Estiją ir kitas nedidžiarusių gyvenamas sritis.
Norėčiau tikėtis, kad mano knygelė padės susivokti pagrindiniu ekonominiu
klausimu, kurio neišstudijavus, nė kiek negalima suprasti, kaip reikia vertinti
dabartinį karą ir dabartinę politiką, būtent — ekonominės imperializmo esmės
klausimu.
Autorius
Petrogradas. 1917 m. balandžio 26 d.
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PRANCŪZIŠKOJO IR VOKIŠKOJO LEIDIMŲ
PRATARMĖ

I
Ši knygelė, kaip pažymėta rusiškojo leidimo pratarmėje, parašyta 1916 metais
atsižvelgiant į carinę cenzūrą. Dabar negaliu viso teksto perdirbti, ir tai turbūt būtų
netikslinga, nes svarbiausias knygos uždavinys buvo ir yra toks: remiantis
suvestiniais neginčijamos buržuazinės statistikos duomenimis ir visų šalių
buržuazinių mokslininkų pripažinimais, parodyti, koks buvo bendras pasaulinio
kapitalistinio ūkio, jo tarptautinių santykių vaizdas XX amžiaus pradžioje, pirmojo
pasaulinio imperialistinio karo išvakarėse.
Iš dalies bus net pravartu daugeliui išsivysčiusių kapitalistinių šalių
komunistų iš šios carinės cenzūros požiūriu legalios knygelės pavyzdžio įsitikinti,
jog yra galima – ir reikia – panaudoti net tuos menkus legalumo likučius, kurių dar
yra komunistams dabartinėje, sakykim, Amerikoje arba Prancūzijoje, kur neseniai
buvo suimti beveik visi komunistai, norint išsiaiškinti, kokios apgaulingos yra
socialpacifistų pažiūros ir viltys į „pasaulinę demokratiją“. O reikalingiausius šios
cenzūruotos knygutės papildymus pasistengsiu pateikti šioje pratarmėje.
II
Knygelėje parodyta, kad 1914-1918 metų karas abiem pusėms buvo
imperialistinis (t. y. grobikiškas, plėšikiškas, grobuoniškas) karas, karas dėl
pasaulio dalybų, dėl kolonijų, finansinio kapitalo „įtakos sferų“ ir t. t. pasidalijimo
ir perdalijimo.
Suprantama, tai, koks yra tikrasis socialinis, arba teisingiau: tikrasis klasinis
karo pobūdis, parodo ne diplomatinė karo istorija, o visų kariaujančiųjų valstybių
vadovaujančiųjų klasių objektyvios padėties analizė. Norint pavaizduoti šią
objektyvią padėtį, reikia paimti ne pavyzdžius ir ne atskirus duomenis (kadangi
visuomenės gyvenimo reiškiniai yra nepaprastai sudėtingi, tai visada galima rasti
pakankamai pavyzdžių arba atskirų duomenų bet kuriam teiginiui paremti), o
būtinai visumą duomenų apie visų kariaujančiųjų valstybių ir viso pasaulio ūkinio
gyvenimo pagrindus.
Kaip tik tokius suvestinius duomenis, kurių neįmanoma paneigti, esu
pateikęs, pavaizduodamas pasaulio pasidalijimą 1876 ir 1914 metais ir viso
pasaulio geležinkelių pasidalijimą 1890 ir 1913 metais. Geležinkeliai yra
svarbiausių kapitalistinės pramonės šakų, akmens anglies ir geležies, padariniai,
pasaulinės prekybos bei buržuazinės demokratinės civilizacijos raidos padariniai
ir vaizdžiausi rodikliai. Ankstesniuose knygos skyriuose parodyta, kaip
geležinkeliai susiję su stambiąja gamyba, su monopolijomis, su sindikatais,
karteliais, trestais, bankais, su finansine oligarchija. Geležinkelių tinklo
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paskirstymas, pasiskirstymo netolygumas – tai šiuolaikinio, monopolistinio
kapitalizmo padariniai viso pasaulio mastu. Ir šie padariniai rodo, kad, esant
tokiam ūkio pagrindui, kol yra privatinė gamybos priemonių nuosavybė,
imperialistiniai karai absoliučiai neišvengiami.
Geležinkelių tiesimas atrodo esąs paprastas, natūralus, demokratinis,
kultūrinis, civilizacinis darbas: toks jis atrodo buržuaziniams profesoriams,
kuriems mokama už kapitalistinės vergijos padailinimą, ir smulkiaburžuaziniams
filisteriams. O iš tikrųjų kapitalistiniai saitai, tūkstančiais gijų siejantys
geležinkelių tiesimo darbus apskritai su privatine gamybos priemonių nuosavybe,
jų tiesimą pavertė įrankiu, padedančiu engti milijardą žmonių (kolonijos plius
pusiau kolonijos), t. y. daugiau kaip pusę žemės gyventojų priklausomosiose šalyse
ir samdomuosius kapitalo vergus „civilizuotosiose“ šalyse.
Privatinė nuosavybė, pagrįsta smulkaus savininko darbu, laisvoji
konkurencija, demokratija, - visi tie šūkiai, kuriais kapitalistai ir jų spauda
apgaudinėja darbininkus ir valstiečius, liko toli praeityje. Kapitalizmas peraugo į
pasaulinę kolonijų engimo ir finansinio smaugimo sistemą, kuriai esant saujelė
„išsivysčiusių“ šalių engia ir smaugia didžiulę žemės gyventojų daugumą. Ir šį
„grobį“ tarp savęs dalijasi 2-3 nuo kojų iki galvos apsiginklavę pasaulinio
galingumo grobuonys (Amerika, Anglija, Japonija), kurie visą žemę įtraukia į savo
karą dėl savo grobio dalybų.
III
Brest Litovsko taika, padiktuota monarchinės Vokietijos, o vėliau daug
žvėriškesnė ir niekšiškesnė Versalio taika, padiktuota „demokratinių“ respublikų,
Amerikos ir Prancūzijos, taip pat ir „laisvosios“ Anglijos, žmonijai padarė didžiausią
paslaugą – demaskavo ir samdomus imperializmo rašeivas kulius, ir reakcingus
miesčionius, nors ir vadinančius save pacifistais ir socialistais, - jie liaupsino
„vilsonizmą“, įrodinėjo, kad imperializmo sąlygomis esą galima įgyvendinti taiką ir
reformas.
Dešimtys milijonų lavonų ir luošių, kurie liko po karo, karo dėl to, ar anglų ar
vokiečių finansinių plėšikų grupė turi gauti daugiau grobio, ir paskui šios dvi
„taikos sutartys“ labai greitai, kaip niekada anksčiau, atveria akis milijonams ir
dešimtims milijonų buržuazijos užguitų, prispaustų, apgautų, apmulkintų
žmonių. Taigi, karui nuniokojus pasaulį, didėja pasaulinė revoliucinė krizė, kuri,
kad ir kokios ilgos ir sunkios bebūtų jos peripetijos, negali baigtis kitaip, kaip tik
proletariato revoliucija ir jos pergale.
II Internacionalo Bazelio manifestas, 1912 metais įvertinęs kaip tik tą karą,
kuris prasidėjo 1914 metais, o ne apskritai karą (karų būna įvairių, būna ir
revoliucinių), šis manifestas yra paminklas, parodantis, kaip gėdingai bankrutavo
II Internacionalo didvyriai, demaskuojantis visą jų renegatystę.
Todėl aš tą manifestą perspausdinu šio leidinio priede ir dar kartą atkreipiu
skaitytojų dėmesį į tai, kad II Internacionalo didvyriai taip pat uoliai aplenkia tas
šio manifesto vietas, kur konkrečiai, aiškiai, tiesiai kalbama kaip tik apie šio
artėjančio karo ryšį su proletariato revoliucija, - aplenkia taip pat uoliai, kaip vagis
aplenkia tą vietą, kurioje jis ką nors pavogė.
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IV
Šioje knygutėje ypač kritikuojamas „kautskizmas“, tarptautinė idėjinė srovė,
kuriai visose pasaulio šalyse atstovauja „žymiausieji teoretikai“, II Internacionalo
vadai (Austrijoje – Otas Baueris ir Ko, Anglijoje – Ramsis Makdonaldas ir kt.,
Prancūzijoje – Alberas Toma ir t. t. ir pan.) ir daugybė socialistų. Reformistų,
pacifistų. Buržuazinių demokratų, kunigų.
Ši idėjinė srovė pirmiausia yra II Internacionalo irimo, puvimo padarinys, o
antra vertus – ją neišvengiamai sukuria ideologija smulkiųjų buržua, kuriuos visos
gyvenimo aplinkybės laiko buržuazinių ir demokratinių prietarų nelaisvėje.
Laikydamiesi tokių pažiūrų, Kautskis ir į jį panašūs žmonės visiškai išsižada
kaip tik tų revoliucinių marksizmo pagrindų, kuriuos šis rašytojas gynė
keliasdešimt metų, be kita ko, speicaliai kovodamas su socialistų (Bernšteino,
Miljerano, Haindmeno, Gomperso ir pan.) oportunizmu. Todėl neatsitiktinai
„kautskininkai“ visame pasaulyje iš tikrųjų dabar politiškai susivienijo su
kraštutiniais oportunistais (per II, arba geltonąjį, Internacionalą) ir su
buržuazinėmis vyriausybėmis (per koalicines buržuazines vyriausybes, kuriose
dalyvauja ir socialistai).
Visame pasaulyje stiprėjant apskritai revoliuciniam proletariato judėjimui,
ypač komunistiniam judėjimui, būtina analizuoti ir demaskuoti teorines
„kautskizmo“ klaidas. Tai juo labiau būtina, nes pacifizmas ir apskritai
„demokratizmas“, kurie nė kiek nepretenduoja į marksizmą, bet visiškai taip pat,
kaip Kautskis ir Ko, užtušuoja, kad imperializmo prieštaravimai yra labai dideli ir
jo sukelta revoliucinė krizė neišvengiama, - šios srovės dar tebėra nepaprastai
smarkiai paplitusios visame pasaulyje. Ir proletariato partija privalo kovoti su
šiomis srovėmis, ji turi atkovoti iš buržuazijos jos apmulkintus smulkiuosius
savininkėlius ir milijonus darbo žmonių, kurių gyvenimo sąlygos yra daugiau ar
mažiau smulkiaburžuazinės.
V
Reikia tarti keletą žodžių apie VIII skyrių „Kapitalizmo parazitizmas ir puvimas“.
Kaip knygos tekste jau pažymėta, Hilferdingas, buvęs „marksistas“, dabar Kautskio
bendražygis ir vienas svarbiausių buržuazinės, reformistinės politikos atstovų
„Vokietijos nepriklausomoje socialdemokratų partijoje“, šiuo klausimu žengė
žingsnį atgal, palyginti su atviru pacifistu ir reformistu anglu Hobsonu.
Tarptautinis viso darbininkų judėjimo skilimas dabar jau visiškai iškilo aikštėn (II
ir III Internacionalas). Taip pat iškilo aikštėn ir ginkluotos kovos bei pilietinio karo
tarp abiejų srovių faktas: Rusijoje menševikai ir „socialistai revoliucionieriai“ remia
Kolčiaką ir Denikiną prieš bolševikus, Vokietijoje šeidemanininkai ir Noskė su Ko
drauge su buržuazija stoja prieš spartakiečius, tas pats Suomijoje, Lenkijoje,
Vengrijoje ir t. t. Koks gi yra ekonominis šio pasaulinio istorinio reiškinio
pagrindas?
Kaip tik kapitalizmo parazitizmas ir puvimas, - tai būdinga aukščiausiajai istorinei
jo stadijai, t. y. imperializmui. Kaip įrodyta šioje knygutėje, kapitalizmas dabar
išskyrė saujelę (mažiau kaip dešimtadalį žemės gyventojų, kuo „dosniausiai“ ir
perdėtai skaičiuojant – mažiau kaip penktadalį) ypač turtingų ir galingų valstybių,
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kurios plėšia – tiktai „karpydamos kuponus“ – visą pasaulį. Prieškarinėmis
kainomis ir pagal prieškarinę buržuazinę statistiką kapitalo išvežimas teikia 810
milijardų frankų pelno per metus. Dabar, žinoma, daug daugiau.
Suprantama, kad, pasinaudojant tokiu milžinišku viršpelniu (nes jis gaunamas virš
to pelno, kurį kapitalistai išspaudžia iš „savo“ šalies darbininkų), galima papirkti
darbininkų vadus ir viršutinį darbininkų aristokratijos sluoksnelį. Jį ir paperka
„išsivysčiusių“ šalių kapitalistai – paperka tūkstančiais būdų, tiesioginių ir
netiesioginių, atvirų ir pridengtų.
Šis suburžuazėjusių darbininkų arba „darbininkų aristokratijos“ sluoksnis,
visiškai miesčioniškas savo gyvenimo būdu, uždarbių dydžiu, visa savo
pasaulėžiūra, yra svarbiausias II Internacionalo ramstis, o mūsų dienomis –
svarbiausias socialinis (ne karinis) buržuazijos ramstis, nes tai yra tikri buržuazijos
agentai darbininkų judėjime, kapitalistų klasės tarnai tarp darbininkų (labor
lieutenants of the capitalist class), tikri reformizmo ir šovinizmo skleidėjai.
Pilietiniame proletariato kare su buržuazija nemaža jų neišvengiamai stoja
buržuazijos pusėn, „versaliečių“ pusėn prieš „komunarus“.
Nesupratus ekonominių šio reiškinio šaknų, neįvertinus politinės ir visuomeninės
jo reikšmės, negalima nė žingsnio žengti, sprendžiant praktinius komunistinio
judėjimo ir artėjančios socialinės revoliucijos uždavinius.
Imperializmas yra socialinės proletariato revoliucijos išvakarės. Nuo 1917 metų tai
pasitvirtino viso pasaulio mastu.
1920 m. liepos 6 d.
V. I. Leninas
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IMPERIALIZMAS - AUKŠČIAUSIOJI
KAPITALIZMO STADIJA

Per pastaruosius 15—20 metų, ypač po ispanų—amerikiečių (1898) ir anglų—
būrų (1899—1902) karų, ekonominė, taip pat ir politinė senojo ir naujojo pasaulio
literatūra, apibūdindama mūsų gyvenamąjį laikotarpį, vis dažniau pavartoja
„imperializmo“ sąvoką. 1902 metais Londone ir Niujorke išėjo iš spaudos anglų
ekonomisto Dž. A. Hobsono veikalas „Imperializmas“. Autorius, laikydamasis
buržuazinio socialreformizmo ir pacifizmo požiūrio — iš esmės tokio pat, kaip
dabartinė buvusio marksisto K. Kautskio pozicija,—labai gerai ir išsamiai aprašė
svarbiausius ekonominius ir politinius imperializmo ypatumus. 1910 metais
Vienoje buvo išleistas Austrijos marksisto Rudolfo Hilferdingo veikalas „Finansinis
kapitalas“ (vertimas į rusų kalbą: Maskva, 1912). Nors autorius klaidingai dėstė
pinigų teoriją ir buvo šiek tiek linkęs taikinti marksizmą su oportunizmu, šis
veikalas yra nepaprastai vertingas, nes jame teoriškai išanalizuojama „naujausia
kapitalizmo raidos fazė“ (tokia yra Hilferdingo knygos paantraštė). Iš tikrųjų tai,
kas pastaraisiais metais buvo kalbama apie imperializmą — ypač daugybėje
žurnaluose ir laikraščiuose paskelbtų straipsnių šia tema, taip pat, pavyzdžiui,
1912 metų rudenį įvykusių Chemnico ir Bazelio kongresų rezoliucijose, vargu ar
pranoko abiejų minėtųjų autorių išdėstytas arba, teisingiau, susumuotas idėjas...
Toliau pabandysime trumpai ir kuo populiariau išdėstyti, koks yra
svarbiausių ekonominių imperializmo ypatumų ryšys ir santykis. Neekonominio
šio klausimo aspekto nenagrinėsime, kad ir kaip jis būtų to vertas. Literatūros
nuorodas ir kitas pastabas, galinčias dominti ne visus skaitytojus, nukelsime į
knygelės pabaigą.

I. GAMYBOS KONCENTRACIJA IR MONOPOLIJOS

Didžiulis pramonės augimas ir nepaprastai spartus gamybos koncentravimosi
vis stambesnėse įmonėse procesas yra vienas būdingiausių kapitalizmo ypatumų.
Kuo išsamiausių ir kuo tiksliausių duomenų apie šį procesą suteikia dabartiniai
pramonės surašymai.
Pavyzdžiui, Vokietijoje iš kiekvieno tūkstančio pramonės įmonių stambiųjų, t.
y. turinčių daugiau kaip 50 samdomųjų darbininkų, 1882 metais buvo 3; 1895
metais — 6 ir 1907 metais — 9. Iš kiekvieno šimto darbininkų joms teko: 22, 30 ir
37. Bet gamybos koncentracija yra daug didesnė negu darbininkų koncentracija,
nes darbas stambiosiose įmonėse daug našesnis. Tai rodo duomenys apie garo
mašinas ir apie elektros variklius. Jeigu paimsime tai, kas Vokietijoje vadinama
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pramone plačiąja prasme, t. y. įskaitant ir prekybą, ir susisiekimą, ir pan., tai
gausime tokį vaizdą. Stambiųjų įmonių yra 30 588 iš 3 265 623, t. y. iš viso 0,9%.
Jose darbininkų yra 5,7 milijono iš 14,4 mln., t. y. 39,4%; garo variklių arklio jėgų
yra 6,6 mln. iš 8,8, t. y. 75,3%; elektros variklių—1,2 mln. kilovatų iš 1,5 mln., t.
y. 77,2%.
Mažiau negu viena šimtoji dalis įmonių turi daugiau kaip 3/4 bendrojo garo
ir elektros jėgos kiekio! 2,97 mln. smulkiųjų (iki 5 samdomųjų darbininkų) įmonių,
sudarančių 91% visų įmonių, tenka tik 7% garo ir elektros jėgos! Dešimtys
tūkstančių stambiausiųjų įmonių — viskas; milijonai smulkiųjų—niekas.
Įmonių, turinčių 1000 ir daugiau darbininkų, 1907 metais Vokietijoje buvo
586. Jos turėjo beveik dešimtadali (1,38 mln.) bendrojo darbininkų skaičiaus ir
beveik trečdalį (32%) garo ir elektros jėgos bendrosios sumos1.
Kaip matysime, piniginis kapitalas ir bankai dar labiau padidina šią
stambiausiųjų įmonių saujelės persvarą, be to, tikriausia to žodžio prasme, t. y.
milijonai smulkiųjų, vidutinių ir net dalis stambiųjų „savininkų“ iš tikrųjų yra kelių
šimtų milijonierių finansininkų visiškai pavergti.
Kitoje išsivysčiusioje šių laikų kapitalizmo šalyje, Jungtinėse Siaurės
Amerikos Valstijose, gamybos koncentracija dar smarkiau didėja. Čia statistikoje
išskiriama pramonė siaurąja žodžio prasme ir įmonės grupuojamos pagal metinės
produkcijos vertės dydį. 1904 metais stambiausiųjų įmonių, su 1 milijono dolerių
ir didesne gamyba, buvo 1900 (iš 216 180, t. y. 0,9%), jose — 1,4 mln. darbininkų
(iš 5,5 mln., t. y. 25,6%) ir 5,6 milijardo gamybos (iš 14,8 milijardo, t. y. 38%). Po
5 metų, 1909 metais, atitinkami skaičiai buvo: 3060 įmonių (iš 268 491; —1,1%)
su 2,0 mln. darbininkų (iš 6,6; — 30,5%) ir su 9,0 milijardais gamybos (iš 20,7
milijardo; — 43,8%)2.
Beveik pusę visos visų šalies įmonių gamybos turi savo rankose viena šimtoji
dalis bendrojo įmonių skaičiaus! Ir šie trys tūkstančiai įmonių milžinų apima 258
pramonės šakas. Iš to aišku, kad koncentracija, pasiekusi tam tikrą savo raidos
pakopą, pati savaime priveda, galima sakyti, prie pat monopolijos, nes kelioms
dešimtims milžiniškų įmonių lengva tarpusavyje susitarti, o antra vertus, kaip tik
dėl įmonių stambumo apsunkinama konkurencija, atsiranda monopolijos
tendencija. Tas konkurencijos virtimas monopolija yra vienas svarbiausių — o gal
ir svarbiausias — naujausiojo kapitalizmo ekonomikos reiškinių, ir mums reikia
nuodugniau tai panagrinėti. Bet iš pradžių turime užbėgti už akių vienam galimam
nesusipratimui.
Amerikos statistika rodo: 3000 milžiniškų įmonių 250-je pramonės šakų.
Atrodytų, iš viso po 12 stambiausių įmonių kiekvienai šakai.
Tačiau taip nėra. Ne kiekviena pramonės šaka turi didelių įmonių; o antra
vertus, nepaprastai svarbus aukščiausią raidos pakopą pasiekusio kapitalizmo
ypatumas yra vadinamoji kombinacija, t. y. vienoje įmonėje sujungiamos įvairios
pramonės šakos, kurios yra arba viena po kitos einančios žaliavų apdirbimo
pakopos (pavyzdžiui, ketaus lydymas iš rūdos ir ketaus perdirbimas į plieną, o
toliau galbūt vienų ar kitų plieno dirbinių gamyba),— arba viena kitai yra
Suvestiniai skaičiai pagal Annalen des deutschen Reichs, 1911, Zahn (Vokietijos valstybės analai.
1911, Canas. Red.).
2 Statistical Abstract of the United States 1912, p. 202 (Jungtinių Valstijų 1912 metų statistikos
rinkinys, p. 202. Red.).
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pagalbinės (pavyzdžiui, atliekų arba šalutinių produktų perdirbimas; įpakavimo
reikmenų gamyba ir pan.).
„Kombinacija,-—rašo Hilferdingas, — išlygina konjunktūros skirtumus ir
todėl kombinuotajai įmonei laiduoja pastovesnę pelno normą. Antra, kombinacija
padaro nebereikalingą prekybą. Trečia, ji leidžia patobulinti techniką, vadinasi, ir
gauti papildomo pelno, palyginti su „grynosiomis“ (t. y. nekombinuotomis)
įmonėmis. Ketvirta, ji sustiprina kombinuotosios įmonės poziciją, palyginti su
„grynąja“,— sustiprina ją konkurencinėje kovoje smarkios depresijos (reikalų
sutrikimo, krizės) metu, kai žaliavų kainos mažėja lėčiau už fabrikatų kainą.“ 3
Buržuazinis vokiečių ekonomistas Heimanas, kuris specialiame veikale
aprašo „mišriąsias“, t. y. kombinuotąsias Vokietijos geležies apdirbimo pramonės
įmones, sako: „grynosios įmonės žūva, jas sugniuždo didelės medžiagų kainos, kai
dirbinių kainos mažos“. Susidaro toks vaizdas:
„Pirma, liko stambios akmens anglies kompanijos, iškasančios keletą milijonų
tonų anglies, tvirtai susiorganizavusios į savą akmens anglies sindikatą; o paskui
glaudžiai su jomis susijusios stambios plieno liejimo gamyklos, turinčios savą
plieno sindikatą. Šios milžiniškos įmonės, per metus pagaminančios 400 000 tonų
(tona = 60 pūdų) plieno, iškasančios nepaprastai daug rūdos ir akmens anglies,
gaminančios plieno dirbinius, turinčios 10 000 darbininkų, gyvenančių gamyklų
gyvenviečių barakuose, kartais turinčios nuosavus geležinkelius ir uostus,— yra
tipiški Vokietijos geležies pramonės atstovai. Ir koncentracija vis labiau plečiasi.
Atskiros įmonės vis stambėja; vis daugiau tos pačios arba įvairių pramonės
šakų įmonių jungiasi į milžiniškas įmones, kurias remia ir kurioms vadovauja
pustuzinis stambiųjų Berlyno bankų. Tikrai įrodyta, kad, turint galvoje Vokietijos
kasybos pramonę, Karlo Markso koncentracijos teorija yra teisinga; tiesa, čia
kalbame apie šalį, kurios pramonę saugo apsauginiai muitai ir pervežimo tarifai.
Vokietijos kasybos pramonė pribrendo, kad ją būtų galima eksproprijuoti.“
Tokią išvadą turėjo padaryti sąžiningas buržuazinis ekonomistas, o tai yra
išimtis. Reikia pažymėti, kad jis Vokietiją tartum išskiria atskirai dėl to, kad jos
pramonę saugo dideli apsauginiai muitai. Tačiau ši aplinkybė galėjo tik paspartinti
koncentraciją ir įmonininkų monopolistinių sąjungų, kartelių, sindikatų ir pan.,
susidarymą. Nepaprastai svarbu, kad laisvosios prekybos šalyje — Anglijoje dėl
koncentracijos taip pat atsiranda monopolija, nors šiek tiek vėliau ir galbūt kitokia
forma. Štai ką rašo profesorius Hermanas Levis, remdamasis Didžiosios Britanijos
ekonomikos raidos duomenimis, specialioje studijoje apie „Monopolijas, kartelius
ir trestus“:
„Didžiojoje Britanijoje kaip tik dėl įmonių stambumo ir aukšto techninio jų
lygio atsiranda monopolijos tendencija. Pirma, esant koncentracijai, įmonei reikia
išleisti didžiules kapitalo sumas; todėl naujoms įmonėms atsirasti reikia kaskart
vis didesnio kapitalo, ir tai sunkina jų atsiradimą. O antra vertus (ir šį punktą
laikome svarbesniu), kiekviena nauja įmonė, kuri nori prilygti koncentracijos
sukurtoms milžiniškoms įmonėms, turi gaminti tokį didžiulį produktų perteklių,
kad pelningai juos parduoti galima tik nepaprastai padidėjus paklausai, o
priešingu atveju tas produktų perteklius sumažins kainas iki lygio, nenaudingo nei
naujai gamyklai, nei monopolininkų sąjungoms.“ Anglijoje monopolistinės
įmonininkų sąjungos, karteliai ir trestai, daugiausia atsiranda — ne taip, kaip
3

„Finansinis kapitalas“, rus. vert., p. 286—287.
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kitose šalyse, kur apsauginiai muitai palengvina kartelizaciją,— tik tada, kai
svarbiausių konkuruojančių įmonių tėra „kokie du tuzinai“. „Čia kuo aiškiausiai
pasireiškia koncentracijos įtaka monopolijai stambiojoje pramonėje atsirasti.“4
Prieš pusę šimtmečio, kai Marksas rašė savo „Kapitalą“, laisvoji konkurencija
didžiulei daugumai ekonomistų atrodė esanti „gamtos dėsnis“. Formalusis mokslas
tylėjimo sąmokslu bandė sumenkinti Markso veikalą, kuriame jis, teoriškai ir
istoriškai analizuodamas kapitalizmą, įrodė, kad laisvoji konkurencija sukelia
gamybos koncentraciją, o šiai koncentracijai pasiekus tam tikrą savo raidos
pakopą, atsiranda monopolija. Dabar monopolija yra faktas. Ekonomistai rašo
kalnus knygų, aprašinėja atskiras monopolijos apraiškas ir sutartinai teigia, kad
„marksizmas paneigtas“. Bet faktai — atkaklus dalykas, kaip sako anglų patarlė,
ir į juos norom nenorom reikia atsižvelgti. Faktai rodo, kad atskirų kapitalistinių
šalių skirtumai, pavyzdžiui, protekcionizmo arba laisvosios prekybos atžvilgiu
lemia tik neesminius monopolijų formos arba jų atsiradimo laiko skirtumus, o kad
dėl gamybos koncentracijos iš viso atsiranda monopolija, tai yra bendras ir
pagrindinis dabartinės kapitalizmo raidos stadijos dėsnis.
Galima gana tiksliai nustatyti laiką, kada Europoje senąjį kapitalizmą
galutinai pakeitė naujasis: būtent XX amžiaus pradžia. Viename naujausių
suvestinių veikalų apie „monopolijų susidarymo“ istoriją skaitome:
„Iš laikotarpio iki 1860 metų galima pateikti atskirų kapitalistinių monopolijų
pavyzdžių; galima juose surasti užuomazgas tų formų, kurios dabar tokios
įprastos; bet visa tai, be abejo, yra priešistoriniai kartelių laikai. Tikroji šių laikų
monopolijų pradžia anksčiausia siekia XIX amžiaus septintąjį dešimtmetį. Pirmasis
ilgas monopolijų raidos laikotarpis prasideda nuo aštuntojo dešimtmečio pramonės
tarptautinės depresijos ir trunka iki paskutiniojo dešimtmečio pradžios.“ „Žiūrint
Europos mastu, aukščiausias laisvosios konkurencijos raidos taškas yra
septintasis ir aštuntasis dešimtmetis. Tuomet Anglija baigė kurti savą senojo
stiliaus kapitalistinę organizaciją. Vokietijoje ši organizacija pradėjo ryžtingai
kovoti su amatais ir namine pramone ir ėmė kurtis savas gyvavimo formas.“
„Didelis perversmas prasideda nuo 1873 metų nuosmukio arba, teisingiau,
nuo depresijos, kuri kilo po jo ir kuri — su vos pastebima pertrauka devintojo
dešimtmečio pradžioje ir su nepaprastai smarkiu, bet trumpalaikiu pakilimu apie
1889 metus — apima 22 Europos ekonomikos istorijos metus.“ „Per trumpą 1889—
1890 metų pakilimo laikotarpį kartelių būdavo dažnai griebiamasi, norint
pasinaudoti konjunktūra. Neapgalvota politika dar greičiau ir dar smarkiau didino
kainas, negu tai būtų įvykę be kartelių, ir beveik visi tie karteliai negarbingai žuvo
„bankroto kape“. Praėjo dar penkeri prastų reikalų ir mažų kainų metai, bet
pramonėje vyravo jau nebe ankstesnė nuotaika. Depresija jau nebebuvo laikoma
kažkuo savaime suprantamu, ji buvo laikoma tik pertrauka prieš naują palankią
konjunktūrą.
Ir štai prasidėjo antrasis kartelių judėjimo laikotarpis. Buvę laikinas reiškinys,
karteliai tampa vienu viso ūkinio gyvenimo pagrindų. Jie užkariauja vieną po kitos
pramonės sritis ir visų pirma žaliavų apdirbimą. Jau XIX amžiaus paskutiniojo
dešimtmečio pradžioje karteliai, organizuodami kokso sindikatą, kurio pavyzdžiu
įsteigtas anglies sindikatas, susikūrė tokią kartelių techniką, kurios tas judėjimas
Hermann Levy. Monopole, Kartelle und Trusts. Jena, 1909, SS. 286, 290, 298 (Hermanas Levis.
Monopolijos, karteliai ir trestai. Jena, 1909, p. 286, 290, 298. Red.).
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iš esmės nebepralenkė. Didelio XIX amžiaus pabaigos pakilimo metu ir per 1900—
1903 metų krizę — bent kasybos ir geležies pramonėje — jau buvo įsigalėję
karteliai. Tuomet tai atrodė dar kažkas nauja, o dabar plačiosios visuomenės
sąmonei pasidarė savaime suprantama tiesa, kad didelės ūkinio gyvenimo dalys
paprastai nebedalyvauja laisvojoje konkurencijoje.“
Taigi monopolijų istorijos svarbiausi rezultatai yra tokie: 1) septintasis ir
aštuntasis dešimtmetis — aukščiausioji, galutinė laisvosios konkurencijos raidos
pakopa. Monopolijos yra vos tik pastebimos užuomazgos. 2) Po 1873 metų krizės
— ilgas kartelių susidarymo laikotarpis, bet jie dar tebėra išimtis. Jie dar netvirti.
Jie dar laikinas reiškinys. 3) XIX amžiaus pabaigos pakilimas ir 1900—1903 metų
krizė: karteliai darosi vienas viso ūkinio gyvenimo pagrindų. Kapitalizmas virto
imperializmu.
Karteliai susitaria dėl pardavimo sąlygų, mokėjimo terminų ir kt. Jie dalijasi
tarp savęs realizavimo sritis. Jie nustato gaminamų produktų kiekį. Jie nustato
kainas. Jie paskirsto tarp atskirų įmonių pelną ir t. t.
Vokietijoje 1896 metais apytiksliai buvo 250 kartelių ir 1905 metais — 385,
jiems priklausė apie 12 000 įmonių. Bet visi pripažįsta, kad šie skaičiai yra
sumažinti. Iš anksčiau pateiktų Vokietijos 1907 metų pramonės statistikos
duomenų matyti, kad net 12 000 stambiausiųjų įmonių tikriausiai yra sutelkusios
daugiau kaip pusę bendrojo garo ir elektros jėgos kiekio. Jungtinėse Šiaurės
Amerikos Valstijose 1900 metais buvo 185 trestai; 1907 metais — 250. Amerikos
statistika visas pramonės įmones skirsto į priklausančias pavieniams asmenims,
firmoms ir korporacijoms. Pastarosioms 1904 metais priklausė 23,6%, 1909 metais
— 25,9%, t. y. daugiau kaip ketvirtis bendrojo įmonių skaičiaus. Darbininkų šiose
įmonėse buvo 70,6% — 1904 metais ir 75,6%, trys ketvirčiai bendrojo skaičiaus,—
1909 metais; gamybos dydis buvo 10,9 ir 16,3 milijardo dolerių, t. y. 73,7% ir
79,0% bendrosios sumos.
Karteliuose ir trestuose neretai sutelkta septynios — .ištuonios dešimtosios
visos tam tikros pramonės šakos gamybos. Reino—Vestfalijos akmens anglies
sindikatas savo įkūrimo metu, 1893 metais, buvo sukoncentravęs 86,7% visos
rajono anglies gamybos, o 1910 metais — jau 95,4% 5.
Taip susidaranti monopolija garantuoja milžinišką pelną ir sukuria
nepaprastai didelius tech-ninius-gamybinius vienetus. Garsusis Jungtinių Valstijų
žibalo trestas (Standard Oil Company) buvo įkurtas 1900 metais. „Jo kapitalą
sudarė 150 milijonų dolerių. Paprastųjų akcijų buvo išleista už 100 mln. ir
privilegijuotųjų — už 106 mln. Už pastarąsias 1900—1907 metais buvo mokama
dividendo 48, 48, 45, 44, 36, 40, 40, 40%, iš viso 367 milijonai dolerių. Nuo 1882
iki 1907 metų grynojo pelno buvo gauta 889 mln. dolerių; iš jų 606 mln. išmokėta
dividendo, o kiti sudarė rezervinį kapitalą.“ 6
„Visose plieno tresto (United States Steel Corporation) įmonėse 1907 metais
buvo ne mažiau kaip 210 180 darbininkų ir tarnautojų. Stambiausia Vokietijos
Dr. Fritz Kestner. Der Organisationszwang. Eine Untersuchung über die Kämpfe zwischen
Kartellen und Außenseitern. Brl., 1912, p. 11 (Dr. Fricas Kestneris. Prievarta organizuotis. Kovos
tarp kartelių ir pašaliečių tyrinėjimas. Berlynas. Red.).
6 R. Liefmann. Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. Eine Studie über den modernen
Kapitalismus und das Effektenwesen. 1. Aufl., Jena, 1909, p. 212 (R. Lyfmanas. Dalyvavimo ir
finansavimo bendrovės. Sių laikų kapitalizmo ir vertybinių popierių vaidmens tyrinėjimas. 1
leidimas, Jena. Red.).
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kasybos pramonės įmonė, Gelzenkircheno kasybos pramonės bendrovė
(Gelsenkirchener Bergwerksgesellschaft), 1908 metais turėjo 46 048 darbininkus
ir tarnautojus.“ 7 Dar 1902 metais plieno trestas gamino 9 milijonus tonų plieno 8.
Jo plieno gamyba 1901 metais sudarė 66,3%, o 1908 metais — 56,1% visos
Jungtinių Valstijų plieno gamybos 9; rūdos gavyba per tuos pačius metus — 43,9%
ir 46,3%.
Amerikos vyriausybinės komisijos ataskaitoje apie trestus sakoma: „Jų
pranašumas prieš konkurentus pagrįstas jų įmonių stambumu ir puikia jų
technika. Tabako trestas nuo pat savo įsikūrimo visaip stengėsi plačiu mastu
rankinį darbą visur pakeisti mašininiu. Šiam tikslui jis supirkdavo visus patentus,
kuo nors susijusius su tabako apdirbimu, ir tam išleido didžiules sumas. Daugelis
patentų iš pradžių būdavo netinkami, ir treste tarnaujantys inžinieriai turėdavo
juos perdirbti. 1906 metų pabaigoje buvo įkurtos dvi filialinės bendrovės vien tik
patentams supirkinėti. Tam pačiam tikslui trestas įkūrė savo liejyklas, mašinų
fabrikus ir remonto dirbtuves. Vienoje iš šių įmonių, Brukline, dirba vidutiniškai
300 darbininkų; čia bandomi išradimai gaminti papirosus, mažus cigarus,
uostomąjį tabaką, lakštinį įpakavimo alavą, dėžutes ir kt; čia taip pat tobulinami
išradimai.“ „Ir kiti trestai turi pasisamdę vadinamuosius developing engineers
(inžinierius technikai plėtoti), kurių uždavinys yra išrasti naujus gamybos metodus
ir bandyti technikos patobulinimus. Plieno trestas savo inžinieriams ir
darbininkams moka dideles premijas už išradimus, galinčius patobulinti techniką
arba sumažinti išlaidas.“
Taip pat suorganizuotas technikos tobulinimas Vokietijos stambiojoje
pramonėje, pavyzdžiui, chemijos pramonėje, kuri per pastaruosius dešimtmečius
taip milžiniškai išsiplėtė. Gamybos koncentracijos procesas jau 1908 metais
sukūrė šioje pramonėje dvi svarbiausias „grupes“, kurios taip pat savotiškai artėjo
prie monopolijos. Iš pradžių šios grupės buvo dviejų porų stambiausių fabrikų
„dvilypės sąjungos“, kiekviena turėjo 20—21 milijono markių kapitalą: pirma,
buvęs Meisterio fabrikas Hechste ir Kaselos Frankfurte prie Maino, antra, anilino
ir sodos fabrikas Liūdvigshafene ir buvęs Bajerio fabrikas Elberfelde. Paskui 1905
metais viena grupė, o 1908 metais antra susitarė kiekviena su dar vienu stambiu
fabriku. Susidarė dvi „trilypės sąjungos“, turinčios 40—50 milijonų markių
kapitalą kiekviena, ir jau prasidėjo šių „sąjungų“ „suartėjimas“, „sutartys“ dėl
kainų ir t. t.
Konkurencija
pavirsta
monopolija.
Susidaro
milžiniška
gamybos
suvisuomeninimo pažanga. Be kita ko, su-visuomenėja ir techninių išradimų bei
patobulinimų procesas.
Tai jau visai kas kita negu senoji laisvoji konkurencija, kai tarpusavyje
konkuravo susiskaldę ir nieko vienas apie kitą nežinantys savininkai, gaminantys
parduoti nežinomoje rinkoje. Koncentracija taip išsiplėtė, kad galima apytiksliai
apskaityti visus tam tikros šalies ir net, kaip pamatysime, daugelio šalių, viso
pasaulio žaliavų šaltinius (pavyzdžiui, geležies rūdynus). Ne tik daroma tokia
apskaita, bet tuos šaltinius pagrobia į vienas rankas milžiniškos monopolininkų
Ten pat, p. 218.
Dr. S. Tschierschky. Kartell und Trust. Gott., 1903, p. 13 (Dr. Z. Cyrškis. Kartelis ir trestas.
Getingenas. Red.).
9 Th. Vogelstein. Organisationsformen, p. 275.
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sąjungos. Apytiksliai apskaičiuojama, kokio dydžio yra rinka, kurią šios sąjungos
pagal sutartį tarp savęs „pasidalija“. Monopolizuojamos apmokytos darbo jėgos,
samdomi geriausi inžinieriai, užgrobiami keliai ir susisiekimo priemonės —
geležinkeliai Amerikoje, laivininkystės bendrovės Europoje ir Amerikoje. Esant
imperialistinei
kapitalizmo
stadijai,
gamyba
kuo
visapusiškiausiai
suvisuomeninama, kapitalistai prieš savo valią nesąmoningai, taip sakant,
įtraukiami į kažkokią naują visuomenės santvarką, pereinamą iš visiškos
konkurencijos laisvės į visišką suvisuomeninimą.
Gamyba darosi visuomeninė, bet pasisavinimas tebėra privatus. Gamybos
visuomeninės priemonės tebėra nedaugelio žmonių privatinė nuosavybė. Tebėra
bendrieji formaliai pripažįstamos laisvosios konkurencijos rėmai, ir nedaugelis
monopolininkų engia kitus gyventojus šimteriopai smarkiau, akivaizdžiau,
nepakenčiamiau.
Vokiečių ekonomistas Kestneris paskyrė specialų veikalą „kovai tarp kartelių
ir pašaliečių“, t. y. karteliui nepriklausančių įmonininkų. Tą veikalą jis pavadino
„Prievarta organizuotis“, o reikėtų kalbėti,— žinoma, nenorint padailinti
kapitalizmo,— apie prievartą pasiduoti monopolininkų sąjungoms. Pravartu
pažvelgti kad ir į tai, kokių dabartinės, naujausios, civilizuotos kovos dėl
„organizavimo“ priemonių griebiasi monopolininkų sąjungos: 1) atimti galimybę
įsigyti žaliavų („.. .vienas svarbiausių metodų priversti įstoti į kartelį“); 2) atimti
darbo rankas per „aljansus“ (t. y. per kapitalistų sutartis su darbininkų
sąjungomis, kad pastarosios imtų darbą tik kartelizuotosiose įmonėse); 3) atimti
galimybę pristatyti prekes; 4) atimti galimybę realizuoti prekes; 5) sudaryti sutartį
su pirkėju, kad prekybos santykiai būtų palaikomi vien tik su karteliais; 6)
planingai mažinti kainas (kad būtų nusmukdyti „pašaliečiai“, t. y. įmonės,
nepasiduodančios monopolininkams, išleidžiami milijonai ir kurį laiką
pardavinėjama pigiau už savikainą: benzino pramonėje būdavo pavyzdžių, kad
kainos buvo sumažinamos nuo 40 iki 22 markių, t. y. beveik pusiau!); 7) atimti
galimybę gauti kredito; 8) paskelbti boikotą.
Mes matome jau nebe konkurencinę kovą tarp smulkiųjų ir stambiųjų,
techniškai atsilikusių ir techniškai pažangių įmonių. Mes matome, kad
monopolininkai smaugia tuos, kurie nepasiduoda monopolijai, jos priespaudai, jos
savivalei. Štai kaip šis procesas atsispindi buržuazinio ekonomisto sąmonėje:
„Net grynai ūkinės veiklos srityje, — rašo Kestneris,— vyksta tam tikras
poslinkis iš prekybinės veiklos ankstesniąja prasme į organizacinę-spekuliacinę.
Didžiausią pasisekimą turi ne pirklys, kuris dėl savo techninės ir prekybinės
patirties geriausiai moka numatyti pirkėjų poreikius, surasti ir, taip sakant,
„atrasti“ nematomą paklausą, bet spekuliacijos genijus (?!), kuris moka iš anksto
apskaičiuoti arba bent pajusti organizacinę raidą, numatyti, kad tarp atskirų
įmonių ir bankų gali būti užmegzti tam tikri ryšiai...“
Išvertus į žmonišką kalbą, tai reiškia: kapitalizmas taip išsiplėtojo, jog prekinė
gamyba, nors ji, kaip ir anksčiau, „viešpatauja“ ir yra laikoma viso ūkio pagrindu,
bet iš tikrųjų jau yra pakirsta, ir didžiausias pelnas atitenka finansinių
machinacijų „genijams“. Šitos machinacijos ir suktybės pagrįstos gamybos
suvisuomeninimu, bet žmonijos, įgyvendinusios tokį suvisuomeninimą, milžiniška
pažanga naudinga... spekuliantams. Vėliau pamatysime, kaip „šiuo pagrindu“
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miesčioniška, reakcinga kapitalistinio imperializmo kritika svajoja apie grįžimą
atgal, prie „laisvos“, „taikios“, „doros“ konkurencijos.
„Iki šiol buvo pastebima, kaip kartelių susidarymo rezultatas,— sako
Kestneris,—kad ilgą laiką buvo pakilusios tik svarbiausių gamybos priemonių,
ypač akmens anglies, geležies, kalio, kainos; ir atvirkščiai, niekada nebuvo
pakilusios dirbinių kainos. Su tuo susijęs pelningumo padidėjimas taip pat buvo
pastebimas tik industrijoje, gaminančioje gamybos priemones. Šį pastebėtą faktą
reikia dar papildyti tuo, kad pramonė, apdirbanti žaliavas (o ne pusfabrikačius), ne
tik turi naudos — karteliams susidarius, ji gauna didžiulį pelną ir pakenkia
pramonei, kuri toliau perdirbinėja pusfabrikačius,— bet ir jos santykiai su šia
pramone tapo tam tikrais viešpatavimo santykiais, kurių laisvosios konkurencijos
metu nebuvo.“ 10
Mūsų pabraukti žodžiai rodo šio klausimo esmę, kurią buržuaziniai
ekonomistai taip nenoromis ir retai tepripažįsta ir nuo kurios K. Kautskio
vadovaujami dabartiniai oportunizmo gynėjai taip uoliai stengiasi išsisukti, numoti
į ją ranka. Viešpatavimo ir su juo susijusios prievartos santykiai — štai kas tipiška
„naujausiajai kapitalizmo raidos fazei“, štai koks neišvengiamai turėjo būti ir yra
visagalių ekonominių monopolijų susidarymo rezultatas.
Pateiksime dar vieną kartelių šeimininkavimo pavyzdį. Ten, kur galima paimti
į savo rankas visus arba svarbiausius žaliavų šaltinius, ypač lengva atsirasti
karteliams ir susidaryti monopolijoms. Tačiau būtų klaidinga manyti, kad
monopolijos neatsiranda ir kitose pramonės šakose, kur žaliavų šaltinių užgrobti
neįmanoma. Cemento pramonei žaliavos yra visur. Bet ir ši pramonė Vokietijoje
smarkiai sukartelinta. Gamyklos susijungė į rajoninius sindikatus: pietų
Vokietijos, Reino—Vestfalijos ir t. t. Nustatytos monopolinės kainos: 230—280
markių už vagoną, o savikaina tėra 180 markių! Įmonės duoda 12—16% dividendo,
ir nereikia užmiršti, kad šių laikų spekuliacijos „genijai“ moka į savo kišenes Įsidėti
dideles sumas pelno, neskaitant to, kas paskirstoma kaip dividendas. Norėdami iš
tokios pelningos pramonės pašalinti konkurenciją, monopolininkai net griebiasi
gudrybių: paskleidžiami melagingi gandai apie blogą pramonės padėtį,
laikraščiuose spausdinami anoniminiai skelbimai: „kapitalistai! venkite dėti
kapitalus i cemento pramonę“; pagaliau superkamos „pašaliečių“ (t. y.
nedalyvaujančiųjų sindikatuose) įmonės, jiems mokamas 60—80—150 tūkstančių
markių „atsimetimo“ mokestis 11. Monopolija prasiskina kelią visur ir visokiais
būdais, pradedant „kukliu“ atsimestinių mokėjimu ir baigiant amerikietiškų
dinamito „pavartojimu“ prieš konkurentą.
Kad karteliai pašalina krizes, tai — pasaka, kurią seka buržuaziniai
ekonomistai, be atodairos dailinantys kapitalizmą. Priešingai, kai kuriose
pramonės šakose susi-kurianti monopolija plečia ir didina chaotiškumą, apskritai
būdingą visai kapitalistinei gamybai. Žemės ūkio ir pramonės raidos neatitikimas,
būdingas apskritai kapitalizmui, darosi dar didesnis. Privilegijuota padėtis, kurioje
atsiduria labiausiai sukartelinta vadinamoji sunkioji industrija, ypač anglis ir
geležis, kitose pramonės šakose lemia „dar didesnį neplaningumą“, kaip pripažįsta

Kestneris, min. veik., 254 psl.
„Zement“ von L. Eschwege: „Die Bank“, 1909, 1, 115 ir sekantieji psl. (L. Eišvegės „Cementas“
„Bankas“. Red.).
10
11
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Jeidelsas, vieno geriausių veikalų apie „stambiųjų Vokietijos bankų santykius su
pramone“ autorius.
„Kuo labiau yra išsiplėtojęs liaudies ūkis,— rašo Lyfmanas, įžūlus kapitalizmo
gynėjas,— tuo labiau jis griebiasi rizikingesnių arba užsienio įmonių, tokių,
kurioms išsiplėsti reikia ilgesnio laiko, arba pagaliau tokių, kurios turi tik vietinę
reikšmę.“ Rizikingumo padidėjimas galų gale susijęs su tuo, kad nepaprastai
padidėja kapitalas, kuris, taip sakant, liejasi per kraštus, teka į užsienį ir t. t. O
kartu dėl ypač spartaus technikos plėtimosi atsiranda vis daugiau neatitikimo tarp
įvairių liaudies ūkio šakų, chaotiškumo, krizių elementų. „Turimi, - yra priverstas
pripažinti tas pats Lyfmanas,— artimiausiu laiku žmonijos vėl laukia dideli
technikos perversmai, kurie paveiks ir liaudies ūkio organizaciją... elektra, oro
susisiekimas... „Paprastai tokiais esminių ekonomikos pakitimų laikais paplinta
smarki spekuliacija...“12
O krizės — visokios, dažniausiai ekonominės, bet ne vien tik ekonominės —
savo ruožtu nepaprastai padidina koncentracijos ir monopolijos tendenciją. Štai
labai pamokomas Jeidelso samprotavimas apie 1900 metų krizės reikšmę,— toji
krizė, kaip žinome, buvo naujausiųjų monopolijų istorijos posūkio taškas:
„Prasidėjus 1900 metų krizei, greta svarbiausių pramonės šakų milžiniškų
įmonių dar buvo daug dabartiniu supratimu pasenusios organizacijos įmonių,
„grynųjų“ įmonių“ (t. y. nekombinuotų), „iškilusių ant pramonės pakilimo bangos
keteros. Kainų kritimas, paklausos sumažėjimas šias „grynąsias“ įmones įstūmė į
tokią skurdžią padėtį, kuri kombinuotųjų milžiniškų įmonių arba visai nekliudė,
arba kliudė jas labai trumpą laiką. Dėl to 1900 metų krizė kur kas labiau lėmė
pramonės koncentraciją negu 1873 metų krizė: pastaroji taip pat padarė tam tikr ą
geresnių įmonių atranką, bet, esant tuometiniam technikos lygiui, ši atranka
negalėjo sukurti pergalingai krizę įveikusių įmonių monopolijos. Kaip tik tokią
ilgalaikę monopoliją, be to, aukšto laipsnio, turi milžiniškos šių dienų geležies
apdirbimo ir elektros pramonės įmonės, kurių technika labai sudėtinga, kurios
labai gerai suorganizuotos, turi didžiulį kapitalą, o paskui — mažesniu laipsniu —
ir mašinų gamybos, tam tikrų metalurgijos pramonės šakų, kelių ir kt. įmonės.“ 13
Monopolija - štai paskutinis „naujosios kapitalizmo raidos fazės žodis“. Bet
mūsų supratimas apie tikrąją šių laikų monopolijų jėgą ir reikšmę būtų visiškai
nepakankamas, neišsamus, menkas, jei neatsižvelgtume į bakų vaidmenį.

II. BANKAI IR NAUJASIS JŲ VAIDMUO

Svarbiausia ir pirmykštė bankų operacija yra tarpininkavimas mokėjimų
reikaluose. Dėl to bankai neveikiantį piniginį kapitalą paverčia veikiančiu, t. y.
duodančiu pelno, renka visas ir visokias pinigines pajamas ir atiduoda jas
kapitalistų klasės žinion.

12
13

Liefmann. Beteiligungs- etc. Ges., p. 465-466.
Jeidels, p. 108.
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Plėsdamiesi ir koncentruodamiesi nedaugelyje įstaigų, bankai, iš pradžių buvę
kuklūs tarpininkai, virsta visagaliais monopolininkais, valdančiais beveik visą
piniginį visų kapitalistų ir smulkiųjų savininkų kapitalą, taip pat ir didesnę dalį
tam tikros šalies ir daugelio šalių gamybos priemonių bei žaliavų šaltinių. Sis
daugelio kuklių tarpininkų pavirtimas saujele monopolininkų yra vienas
svarbiausių kapitalizmo peraugimo į kapitalistinį imperializmą procesų, todėl
mums pirmiausia reikia panagrinėti, kaip bankai koncentruojami.
1907/8 metais visų Vokietijos akcinių bankų, turėjusių daugiau kaip po 1
milijoną markių kapitalo, indėliai sudarė 7 milijardus markių; 1912/3 metais —
jau 9,8 milijardo. Per penkerius metus padidėjo 40%, ir iš šių 2,8 milijardo
padidėjimo 2,75 milijardo tenka 57 bankams, turėjusiems daugiau kaip po 10
milijonų markių kapitalo. Indėliai buvo taip pasiskirstę tarp stambiųjų ir
smulkiųjų bankų14:

Smulkiuosius bankus nustūmė stambieji, kurių vien lik devyni yra
sukoncentravę beveik pusę visų indėlių. Tačiau čia į labai daug ką dar
neatsižvelgta, pavyzdžiui, į tai, kad daug smulkiųjų bankų pavirsta faktiškais
stambiųjų bankų skyriais ir t. t.; apie tai bus kalbama vėliau.
1913 metų pabaigoje Šulcė-Gėvernicas apskaičiavo, kad devynių stambiųjų
Berlyno bankų indėlius sudaro 5,1 milijardo markių iš bendrosios maždaug 10
milijardų sumos. Turėdamas galvoje ne tik indėlius, bet visą bankinį kapitalą, tas
pats autorius rašė: „1909 metų pabaigoje 9 stambieji Berlyno bankai drauge su pi
įsijungiančiais prie jų bankais valdė 11,3 milijardo markių, t. y. apie 83% visos
Vokietijos bankinio kapitalo sumos. „Vokietijos bankas“ („Deutsche Bank“), drauge
su prisijungiančiais prie jo bankais valdantis apie 3 milijardų markių sumą, greta
Prūsijos valstybinių geležinkelių valdybos yra didžiausias, be to, nepaprastai
decentralizuotas senojo pasaulio kapitalo susikaupimas.“ 15
Mes pabraukėme nuorodą į „prisijungiančius“ bankus, nes ji parodo vieną
svarbiausių būdingųjų naujausiosios kapitalistinės koncentracijos ypatybių.
Stambiosios įmonės, ypač bankai, ne tik tiesiog praryja smulkiąsias, bet ir
„prisijungia“ jas, pajungia jas, įtraukia į „savo“ grupę, į savo „koncerną“,— kaip
sakoma techniniu terminu,—„dalyvaudamos“ jų kapitale, supirkda-mos arba
iškeisdamos akcijas, panaudodamos kredito santykių sistemą ir pan. ir t. t.
Profesorius Lyfmanas ištisame didžiuliame pusės tūkstančio puslapių „veikale“

Alfred L. Jansburffh. Fünf Jahre d. Bankwesen.-„Die Bank“, 1913, Nr. 8, p. (Alfredas
Lansburgas. Penkeri Vokietijos bankų veikslo metai.-„Bankas“. Red.).
15 Schulze-Gaevernitz. Die deutsche Kreditbank.—„Grundriß der Sozialökonomik“. Tüb., 1915, p.
12 ir 137 (Šulcė-Gėvernicas. Vokietijos kredito bankas.— „Socialinės ekonomikos pagrindai“.
Tiubingenas. Red.).
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18

aprašo dabartines „dalyvavimo ir finansavimo bendroves“ 16 — deja, dažnai prie
neapgalvotų, nesutvarkytų duomenų pridėdamas labai menkaverčių „teorinių“
samprotavimų. Kokie yra šios „dalyvavimų“ sistemos rezultatai koncentracijos
atžvilgiu, geriausiai parodyta bankų „veikėjo“ Ryserio veikale apie stambiuosius
Vokietijos bankus 140. Bet prieš imdami nagrinėti jo duomenis, pateiksime vieną
konkretų „dalyvavimų“ sistemos pavyzdį.
„Vokietijos banko“ „grupė“ yra viena stambiausių, o gal ir stambiausia, iš visų
didžiųjų bankų grupių. Kad galėtume suvokti, kokios yra svarbiausios gijos,
siejančios visus šios grupės bankus, reikia skirti pirmojo, antrojo ir trečiojo
laipsnio „dalyvavimus“ arba, tai yra tas pat, pirmojo, antrojo ir trečiojo laipsnio
priklausomybę (smulkesniųjų bankų nuo „Vokietijos banko“). Susidaro toks
vaizdas 17:

Tarp 8 „pirmojo laipsnio priklausomybės“ bankų, pavaldžių „Vokietijos
bankui“ „kartkarčiais“, yra trys užsienio bankai: vienas Austrijos (Vienos „Bankų
sąjunga“—„Bankverein“) ir du Rusijos (Sibiro prekybos bankas ir Rusijos užsienio
prekybos bankas). Iš viso „Vokietijos banko“ grupei tiesiogiai ir netiesiogiai, visiškai
ir iš dalies priklauso 87 bankai, o bendroji grupės valdomo kapitalo, nuosavo ir
svetimo, suma yra 2—3 milijardai markių.
Aišku, kad bankas, vadovaujantis tokiai grupei ir sudarantis susitarimus su
pustuziniu kitų už save nedaug mažesnių bankų ypač didelėms ir pelningoms
finansinėms operacijoms, kaip valstybinės paskolos, jau yra peraugęs „tarpininko“
vaidmenį ir pavirtęs saujelės monopolininkų sąjunga.
Kaip sparčiai būtent XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje
koncentravosi Vokietijos bankai, matyli iš šių mūsų sutrumpintų Ryserio
duomenų:

R. Liefmann. Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. Eine Studie über den modernen
Kapitalismus und das Effektenwesen. 1. Aufl., Jena, 1909, p. 212.
17 ALfred Lansburgh. Das Beteiligungssystem im deutschen Bankwesen. – „Die Bank“, 1910, 1, p.
500(Alfredas Lansburgas. Dalyvavimų sistema Vokietijos bankuose. – „Bankas“. Red.).
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Matome, kaip greitai išauga tankus tinklas kanalų, apimančių visą šalį,
centralizuojančių visus kapitalus ir pinigines pajamas, daugelį tūkstančių
susiskaidžiusių ūkių paverčiančių vieningu nacionaliniu kapitalistiniu ūkiu, o
paskui ir pasauliniu kapitalistiniu ūkiu. Toji „decentralizacija“, apie kurią anksčiau
pateiktoje citatoje mūsų dienų buržuazinės politinės ekonomijos vardu kalbėjo
Šulcė-Gėvernicas, iš tikrųjų yra vis didesnio skaičiaus seniau buvusių palyginti
„savarankiškų“ arba, teisingiau, lokalių (vietinių) uždarų ūkinių vienetų
pajungimas vienam centrui. Vadinasi, iš tikrųjų tai yra centralizacija,
monopolistinių milžinų vaidmens, reikšmės, galios sustiprėjimas.
Senesnėse kapitalistinėse šalyse šis „bankų tinklas“ yra dar tankesnis.
Anglijoje su Airija 1910 metais visų bankų skyrių buvo 7151. Keturi stambieji
bankai turėjo kiekvienas daugiau kaip 400 skyrių (nuo 447 iki 689), paskui dar 4
— daugiau kaip 200 ir 11 — daugiau kaip 100 skyrių.
Trys stambiausieji Prancūzijos bankai, „Crėdit Lyonnais“, „Comptoir National“
ir „Societe Générale“ 18, savo operacijas ir savo skyrių tinklą buvo šitaip išplėtę 19:

Šių laikų stambiojo banko „ryšiams“ apibūdinti Ryse-ris pateikia duomenų,
kiek laiškų išsiunčia ir gauna „Diskonto bendrovė“ („Disconto-Gesellschaft“),
vienas didžiausių bankų Vokietijoje ir visame pasaulyje (jo kapitalas 1914 metais
išaugo ligi 300 milijonų markių):

Stambiame Paryžiaus banke „Liono kreditas“ sąskaitų nuo 28 535 1875
metais padaugėjo iki 633 539 1912 metais 20.
Šie paprasti skaičiai rasi vaizdžiau negu ilgi samprotavimai rodo, kaip,
koncentruojantis kapitalui ir didėjant bankų apyvartoms, iš esmės keičiasi jų
reikšmė. Iš pavienių kapitalistų formuojasi vienas kolektyvinis kapitalistas.
„Liono kreditas“, „Nacionalinė diskonto kontora“ ir „Generalinė bendrovė“. Red.
Eugen Kaufmann. Das französische Bankwesen. Tüb., 1911, p. 356 ir 362 (Eugenijus
Kaufmanas. Prancūzijos bankai. Tiubingenas. Red.).
20 Jean Lescure. L`épargne en France. P., 1914, p. 52 (2anas Leskiuras. Prancuzijos santaupos.
Paryzius. Red.).
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Tvarkydamas kelių kapitalistų einamąsias sąskaitas, bankas atlieka tarytum
grynai technišką, vien pagalbinę operaciją. O kai ši operacija išauga iki milžiniško
dydžio, tai pasirodo, kad saujelė monopolininkų pajungia sau visos kapitalistinės
visuomenės prekybines ir pramonines operacijas ir per bankinius ryšius, per
einamąsias sąskaitas bei kitas finansines operacijas gali iš pradžių tiksliai sužinoti
atskirų kapitalistų reikalų būklę, paskui juos kontroliuoti, daryti jiems įtaką —
išplėsti arba susiaurinti jiems teikiamą kreditą, palengvinti arba apsunkinti jį gauti
— ir pagaliau visiškai nulemti jų likimą, nustatyti jų gaunamą pelną, atimti iš jų
kapitalą arba suteikti jiems galimybę greitai ir nepaprastai smarkiai didinti savo
kapitalą ir pan.
Mes dabar užsiminėme apie Berlyno „Diskonto bendrovės“ 300 mln. markių
kapitalą. Šis „Diskonto bendrovės“ kapitalo padidėjimas buvo vienas iš dviejų
didžiausių Berlyno bankų — „Vokietijos banko“ ir „Diskonto bendrovės“ —
tarpusavio kovos dėl hegemonijos epizodų. 1870 metais pirmasis buvo dar
naujokas ir turėjo tik 15 mln. kapitalą, antrasis — 30 mln. 1908 metais pirmasis
turėjo 200 mln. kapitalą, antrasis — 170 mln. 1914 metais pirmasis padidino
kapitalą iki 250 mln., antrasis, susiliedamas su kitu pirmaeiliu stambiu banku,
„Šafhauzeno jungtiniu banku“,— iki 300 mln. Ir, suprantama, abu bankai kovoja
dėl hegemonijos, vis dažniau ir tvirčiau „susitardami“. Štai kokias išvadas ši raida
verčia daryti bankų specialistus, vertinančius ekonominius klausimus tokiu
požiūriu, kuris jokiu būdu neperžengia labai nuosaikios ir tvarkingos buržuazinės
reformatorystės ribų:
„Kiti bankai eis tuo pačiu keliu,— rašė vokiečių žurnalas „Bankas“ dėl
„Diskonto bendrovės“ kapitalo padidėjimo iki 300 mln.,— ir iš 300 žmonių, kurie
dabar ekonomiškai valdo Vokietiją, ilgainiui beliks 50, 25 arba dar mažiau.
Negalima tikėtis, kad naujausiasis koncentracijos sąjūdis apsiribos vien bankais.
Dėl atskirų bankų glaudžių ryšių savaime suartėja ir pramonininkų sindikatai,
kuriuos globoja šie bankai... Vieną gražią dieną mes pabusime, ir prieš mūsų
nustebusias akis bus vien tik trestai; privatines monopolijas būtinai reikės pakeisti
valstybinėmis monopolijomis. Ir vis dėlto mums iš tikrųjų nėra ko sau prikaišioti,
nebent tik tai, kad mes leidome įvykiams laisvai plėtotis, o akcija juos šiek tiek
paspartino.“ 21
Štai pavyzdys, kokia bejėgė yra buržuazinė publicistika, nuo kurios
buržuazinis mokslas skiriasi tik tuo, kad jis yra ne toks nuoširdus ir kad juo
siekiama užtemdyti esmę, medžiais užstoti mišką. „Stebėtis“ koncentracijos
padariniais, „prikaišioti“ kapitalistinės Vokietijos vyriausybei arba kapitalistinei
„visuomenei“ („mes“), bijoti, kad, įvedus akcijas, „spartės“ koncentracija, kaip
vienas vokiečių specialistas „kartelių klausimais“ — Čyrškis bijo amerikietiškų
trestų ir „verčiau nori“ vokiškų kartelių, nes jie esą gali „ne taip pernelyg smarkiai
spartinti technikos ir ekonomikos pažangą, kaip trestai“22,— argi tai ne
bejėgiškumas?
Bet faktai yra faktai. Vokietijoje nėra trestų, o yra „tik“ karteliai, bet ją valdo
ne daugiau kaip 300 kapitalo magnatų. Ir jų nuolat mažėja. Bankai visais atvejais,

A. Lansburgh. Die Bank mit den 300 Millionen.-„Die Bank“, 1914, 1, p. 426 (A. Lansburgas.
Bankas su 300 milijonų.-„Bankas“. Red.).
22 S. Tschierschky, min. veik., p. 128.
21

21

visose kapitalistinėse šalyse, kad ir kokie būtų bankų įstatymai, daug kartų
išplečia ir paspartina kapitalo koncentracijos ir monopolijų susidarymo procesą.
„Bankai sukuria visuomeniniu mastu bendros sąskaitybos ir bendro gamybos
priemonių paskirstymo formą, bet tiktai formą“,— rašė Marksas prieš pusę
šimtmečio „Kapitale“ (rus. vert., t. III, d. II, p. 144 141). Mūsų pateiktieji duomenys
apie bankinio kapitalo didėjimą, apie stambiausiųjų bankų kontorų ir skyrių, jų
sąskaitų daugėjimą ir kt. mums konkrečiai parodo visos kapitalistų klasės ir net
ne vien kapitalistų „bendrą sąskaitybą“, nes bankai, nors ir laikinai, surenka
visokias pinigines pajamas —ir smulkiųjų savininkėlių, ir tarnautojų, ir visai
negausaus viršutinio darbininkų sluoksnio. „Bendras gamybos priemonių
paskirstymas“— štai ką, formaliai žiūrint, suformuoja dabartiniai bankai, kurių
koks trejetas—šešetas stambiausiųjų Prancūzijoje, šešetas— aštuonetas
Vokietijoje valdo daugelį milijardų. Bet savo turiniu šis gamybos priemonių
paskirstymas yra anaiptol ne „bendras“, bet privatus, t. y. suderintas su stambiojo
— ir visų pirma stambiausiojo, monopolistinio— kapitalo interesais, o kapitalas
veikia tokiomis sąlygomis, kai gyventojų masės gyvena pusbadžiu, kai visa žemės
ūkio raida beviltiškai atsilieka nuo pramonės raidos, o pramonėje „sunkioji
industrija“ ima duoklę iš visų kitų jos šakų.
Suvisuomeninant kapitalistinį ūkį, su bankais ima konkuruoti taupomosios
kasos ir pašto įstaigos, kurios yra labiau „decentralizuotos“, t. y. savo įtaka aprėpia
daugiau vietovių, daugiau užkampių, platesnius gyventojų sluoksnius. Štai
Amerikos komisijos surinkti duomenys palyginamojo bankų ir taupomųjų kasų
indėlių plėtimosi klausimu 23:

Mokėdamos po 4 ir po 474% už indėlius, taupomosios kasos priverstos ieškoti,
kur „pelningai“ įdėti savo kapitalus, griebtis vekselinių, ipotekinių ir kitokių
operacijų. Ribos tarp bankų ir taupomųjų kasų „vis labiau nyksta“. Pavyzdžiui,
Bochumo, Erfurto prekybos rūmai reikalauja „uždrausti“ taupomosioms kasoms
vykdyti „grynai“ bankines operacijas, kaip vekselių diskontas, reikalauja apriboti
pašto įstaigų „bankinę“ veiklą 24.
Bankų tūzai tartum bijo, ar nesėlina prie jų valstybės monopolis iš ten, kur
jie nesitiki. Tačiau, suprantama, ši baimė tėra, taip sakant, vienos kanceliarijos
dviejų skyrių viršininkų konkurencija, nes, pirma, milijardinius taupomųjų kasų
Amerikos National Monetary Commission (Nacionalinės pinigų komisijos. Red.) duomenys
žurnale „Die Bank“, 1910, 2, p. 1200.
24 Amerikos National Monetary Commission (Nacionalinės pinigų komisijos. Red.) duomenys
žurnale „Die Bank“, 1913, p. 811, 1022; 1914, p. 713
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kapitalus galų gale iš tikrųjų valdo tie patys bankinio kapitalo magnatai; o antra
vertus, valstybės monopolis kapitalistinėje visuomenėje yra tik priemonė arti
bankroto esančių vienos ar kitos pramonės šakos milijonierių pajamoms didinti ir
užtikrinti.
Kad senąjį kapitalizmą, kuriam esant vyravo laisvoji konkurencija, pakeičia
naujas kapitalizmas, kuriam esant viešpatauja monopolija, parodo, be kita ko,
biržos reikšmės mažėjimas. „Birža seniai nustojo buvusi,— rašo žurnalas
„Bankas“, — būtinas cirkuliacijos tarpininkas, kokia ji buvo seniau, kai bankai dar
negalėjo didesnės dalies išleidžiamųjų fondinių vertybių paskirstyti savo
klientams.“ 25
„ „Kiekvienas bankas yra birža“ — šis dabartinių laikų posakis yra tuo
teisingesnis, kuo stambesnis yra bankas, kuo labiau bankai koncentruojami.“ 26
„Anksčiau, aštuntajame dešimtmetyje, birža su savo jaunuoliškais ekscesais“
(„subtili“ užuomina apie 1873 metų biržos smukimą 142, apie griunderių
skandalus 143 ir kt.) „pradėjo Vokietijos industrializavimo laikotarpi, o dabar
bankai ir pramonė gali „tvarkytis savarankiškai“. Mūsų stambiųjų bankų
viešpatavimas biržai... yra ne kas kita, kaip visiškai organizuotos pramoninės
Vokietijos valstybės išraiška. Jeigu taip sumažėja automatiškai funkcionuojančių
ekonominių dėsnių veikimo sritis ir nepaprastai išsiplečia sąmoningo reguliavimo
per bankus sritis, tai dėl to be galo padidėja ir nedaugelio vadovaujančiųjų asmenų
atsakomybė liaudies ūkiui“,— taip rašo vokiečių profesorius Šulcė-Gėvernicas 27,
Vokietijos imperializmo apologetas, autoritetas visų šalių imperialistams,
bandantis užtemdyti „smulkmeną“, būtent tai, kad, taip „sąmoningai reguliuojant“
per bankus, saujelė „visiškai suorganizuotų“ monopolininkų apiplėšia visuomenę.
Buržuazinio profesoriaus uždavinys yra ne atskleisti visą mechaniką, ne
demaskuoti visas bankinių monopolininkų machinacijas, o jas padailinti.
Visai taip pat ir Ryseris, dar autoritetingesnis ekonomistas ir bankų
„veikėjas“, nieko nepasakančiomis frazėmis kalba apie faktus, kurių paneigti
neįmanoma: „birža vis labiau netenka visam ūkiui ir vertybinių popierių
cirkuliacijai būtinai reikalingos ypatybės būti ne tik kuo tiksliausiu matuojamuoju
įrankiu, bet ir beveik automatiškai veikiančiu į ją suplaukiančių ekonominių
judėjimų reguliatoriumi“ 28.
Kitaip tariant: senasis kapitalizmas, laisvosios konkurencijos kapitalizmas su
būtinai jam reikalingu reguliatoriumi, birža, traukiasi į praeitį. Jo pakeisti atėjo
naujas kapitalizmas, kuris turi aiškių kažko pereinamo, kažkokio laisvosios
konkurencijos ir monopolijos mišinio bruožų. Savaime kyla klausimas, į ką
„pereina“ šis naujausiasis kapitalizmas, bet buržuaziniai mokslininkai bijo kelti šį
klausimą. „Prieš trisdešimt metų laisvai konkuruojantys įmonininkai atlikdavo
9/10 to ekonominio darbo, kuris nepriklauso „darbininkų“ fizinio darbo sričiai.

„Die Bank“, 1914, 1, p. 316.
Dr. Oscar Stillich. Geld- und Bankwesen. Berlin, 1907, p. 169 (Dr. Oskaras Štilichas. Pinigai ir
bankai. Berlynas. Red.).
27 Schulze-Gaevernitz. Die deutsche Kreditbank.—„Grundriß der Sozialökonomik“. TÜb., 1915, p.
101.
28 Ryseris, min. veik., 4 leid., p. 629.
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Dabar valdininkai atlieka 9/10 to ekonominio protinio darbo. Bankai vadovauja
šiai raidai.“ 29
Šulcė-Gėvernicas, tai pripažindamas, vis susiduria su klausimu, į ką
perėjimas yra naujausiasis kapitalizmas, imperialistinės stadijos kapitalizmas.--Tarp nedaugelio bankų, kurie dėl koncentracijos proceso ima vadovauti visam
kapitalistiniam ūkiui, savaime vis labiau išryškėja ir stiprėja siekimas sudaryti
monopolistinį susitarimą, įsteigti bankų trestą. Amerikoje ne devyni, o du
stambiausi — milijardierių Rokfelerio ir Morgano — bankai valdo 11 milijardų
markių kapitalą 30.
Vokietijoje mūsų anksčiau pažymėtas faktas, kad „Diskonto bendrovė“ prarijo
„Šafhauzeno jungtinį banką“, biržos interesus reiškiančiame „Frankfurto
laikraštyje“ buvo taip įvertintas:
„Didėjant bankų koncentracijai, mažėja įstaigų grupė, į kurią apskritai galima
kreiptis kredito, dėl to stambioji pramonė darosi vis labiau priklausoma nuo
nedaugelio bankų grupių. Esant glaudžiam pramonės ir finansininkų pasaulio
ryšiui, pramonės bendrovės, kurioms reikia bankinio kapitalo, negali laisvai veikti.
Todėl stambioji pramonė į didėjantį bankų trestėjimą (susivienijimą arba pavirtimą
trestais) žiūri su mišriais jausmais; iš tikrųjų jau ne kartą yra tekę pastebėti tam
tikrų susitarimų tarp atskirų stambiųjų bankų koncernų užuomazgų, —
susitardami jie siekia apriboti konkurenciją.“ 31
Ir vėl bankų plėtimosi naujausias žodis — monopolija.
O dėl glaudaus bankų ir pramonės ryšio, tai kaip tik šioje srityje bene
vaizdžiausiai pasireiškia naujas bankų vaidmuo. Jeigu bankas diskontuoja kurio
nors įmonininko vekselius, atidaro jam einamąją sąskaitą ir pan., tai vien tik šios
operacijos nė per plauką nesumažina to Įmonininko savarankiškumo, ir bankas
tėra kuklus tarpininkas. Bet jei šios operacijos dažnėja ir tvirtėja, jei bankas į savo
rankas „surenka“ milžiniškus kapitalus, jei bankas, tvarkydamas tam tikros
įmonės einamąsias sąskaitas, gali vis smulkiau ir nuodugniau sužinoti,— o taip ir
būna,— kokia yra ekonominė jo kliento padėtis, tai dėl to pramonės kapitalistas
darosi vis labiau priklausomas nuo banko.
Drauge plečiasi, taip sakant, asmeninė bankų unija su stambiausiomis
pramonės ir prekybos įmonėmis, vienų ir kitų susiliejimas valdant akcijas, bankų
direktoriams įstojant į prekybos ir pramonės įmonių priežiūros tarybų (arba
valdybų) narius ir atvirkščiai. Vokiečių ekonomistas Jeidelsas surinko smulkiausių
duomenų apie šią kapitalų ir įmonių koncentracijos rūšį. Šešiems stambiausiems
Berlyno bankams jų direktoriai atstovavo 344 pramonės bendrovėse ir jų valdybos
nariai — dar 407-se, iš viso 751 bendrovėje. 289-se bendrovėse jie turėjo arba po
du priežiūros tarybų narius, arba jų pirmininkų vietas. Šiose prekybos ir pramonės
bendrovėse yra įvairiausių pramonės šakų, ir draudimas, ir susisiekimas, ir
restoranai, ir teatrai, ir dailės pramonė ir kt. Antra vertus, tų pačių šešių bankų
priežiūros tarybose buvo (1910 m.) 51 labai stambus pramonininkas, tarp jų Krupo
firmos direktorius, didžiulės garlaivių bendrovės „Hapag“ (Hamburg—Amerika)
direktorius ir t. t. ir pan. Kiekvienas iš šešių bankų nuo 1895 iki 1910 metų kartu
Schulze-Gaevernitz. Die deutsche Kreditbank.—„Grundriß der Sozialökonomik“. TÜb., 1915, p.
151.
30 „Die Bank“, 1912, 1, p. 435.
31 Cituota Šulcės-Gėvernico, „Grdr. d. S.-Oek.“, p. 155
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su kitais išleido akcijų ir obligacijų daugeliui šimtų pramonės bendr ovių, būtent
nuo 281 iki 419 32.
Bankų „asmeninė unija“ su pramone papildoma vienų ir kitų bendrovių
„asmenine unija“ su vyriausybe. „Priežiūros tarybų narių vietos, — rašo Jeidelsas,
laisvu noru teikiamos pagarsėjusiems asmenims, taip pat buvusiems valstybinės
tarnybos valdininkams, kurie gali gerokai palengvinti (!!) santykius su valdžios
organais“... „Stambaus banko priežiūros taryboje paprastai sutinki parlamento
narį arba Berlyno miesto valdybos narį.“
Taigi stambiosios kapitalistinės monopolijos kuo smar-kiausiai, visais
„gamtiniais“ ir „antgamtiniais“ būdais sudaromos ir, taip sakant, tobulinamos.
Sistemingai susiklosto tam tikras darbo pasidalijimas tarp kelių šimtų lių laikų
kapitalistinės visuomenės finansinių karalių:
„Plečiantis atskirų stambiųjų pramonininkų“ (stojančių į bankų valdybas ir
pan.) „veiklos sričiai ir provincijos bankų direktoriams pavedant tik vieną kurią
nors pramoninę apygardą, stambiųjų bankų vadovai vis labiau specializuojasi tam
tikroje srityje. Tokia specializacija apskritai tėra įmanoma tik tada, kai visa bankinė
įmonė ir ypač jos ryšiai su pramone yra stambaus masto. Šis darbo pasidalijimas
vyksta dviem kryptimis: pirma, santykiai su visa pramone pavedami vienam iš
direktorių, kaip speciali jo sritis; antra, kiekvienas direktorius apsiima prižiūrėti
atskiras įmones arba grupes Įmonių, viena kitai artimų pagal profesiją arba pagal
interesus.“ ...(Kapitalizmas jau yra priaugęs iki organizuotos atskirų įmonių
priežiūros)... „Vieno specialybė yra Vokietijos pramonė, kartais net tik vakarų
Vokietijos“ (vakarų Vokietija — pramoningiausia Vokietijos dalis), „kitų — santykiai
su valstybėmis ir užsienio pramone, žinios apie asmenines pramonininkų savybes
ir kt., biržos reikalai ir t. t. Be to, kiekvienas banko direktorius dažnai gauna savo
žinion atskirą vietovę arba atskirą pramonės šaką; vienas daugiausia dirba elektros
bendrovių priežiūros tarybose, antras — chemijos fabrikuose, alaus daryklose arba
cukraus fabrikuose, trečias — nedaugelyje izoliuotų įmonių ir kartu draudimo
bendrovių priežiūros taryboje... Žodžiu, nėra abejonės, kad stambiuose bankuose,
plečiantis jų operacijoms ir joms darantis vis įvairesnėms, atsiranda vis didesnis
darbo pasidalijimas tarp vadovų, — tam tikslui (ir su tuo rezultatu), kad jie, taip
sakant, suvoktų ne tik grynai banko reikalus, kad jie labiau sugebėtų spręsti,
daugiau nusimanytų apie bendruosius pramonės klausimus ir apie specialiuosius
atskirų jos šakų klausimus, būtų paruošti veiklai pramoninėje banko įtakos
sferoje. Pagal šią bankų sistemą taip pat siekiama rinkti į savo priežiūros tarybas
žmones, gerai pažįstančius pramonę, įmonininkus, buvusius valdininkus, ypač
tarnavusius geležinkelių, kasybos pramonės žinyboje“ ir t. t.33
Tokių pat įstaigų, tik truputį kitokios formos, randame Prancūzijos bankuose.
Pavyzdžiui, vienas iš trijų stambiausių Prancūzijos bankų, „Liono kreditas“,
suorganizavo atskirą „finansinių žinių rinkimo skyrių“ (service des études
financières). Jame nuolat dirba daugiau kaip 50 žmonių — inžinierių, statistikų,
ekonomistų, teisininkų ir kitų. Jis atsieina nuo 6 iki 7 šimtų tūkstančių frankų
per metus. Savo ruožtu jis suskirstytas į 8 skyrius: vienas renka žinias specialiai
apie pramonės įmones, antras tiria bendrąją statistiką, trečias — geležinkelių ir

32
33

Jeidelsas ir Ryseris, min. veik.
Jeidelsas, min. veik., p. 156—157.
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laivininkystės bendroves, ketvirtas — fondus, penktas — finansines apyskaitas ir
t. t.34
Dėl to, pirma, bankinis ir pramoninis kapitalas vis labiau susilieja, arba, kaip
vykusiai pasakė N. Bucharinas, suauga, o antra vertus, bankai virsta tikrai
„universaliomis“ įstaigomis. Manome, kad reikia tiksliai nurodyti, ką šiuo klausimu
yra pasakęs Jeidelsas, rašytojas, kuris tą dalyką yra nuodugniai tyrinėjęs:
„Nagrinėjant pramoninių ryšių visumą, išryškėja, kad pramonei dirbantys
finansiniai institutai yra universalūs. Nors literatūroje kartais keliami reikalavimai,
kad bankai turi specializuotis tam tikroje srityje arba pramonės šakoje, kad
neprarastų savo pagrindo, stambieji bankai, ne taip, kaip kitų formų bankai, siekia
savo ryšius su pramonės įmonėmis padaryti kuo įvairiausius gamybos vietos ir
rūšies atžvilgiu, stengiasi pašalinti tuos kapitalo paskirstymo atskiroms vietovėms
arba pramonės šakoms netolygumus, kurie paaiškinami atskirų įmonių istorija.“
„Viena tendencija — ryšį su pramone padaryti bendru reiškiniu; antra — padaryti
jį tvirtą ir intensyvų; šešiuose stambiuosiuose bankuose abi Įgyvendintos
nevisiškai, bet jau dideliu mastu ir vienodu laipsniu.“
Prekybiniai ir pramoniniai sluoksniai neretai skundžiasi dėl bankų
„terorizmo“. Ir nenuostabu, kad tokių skundų girdėti, kada stambieji bankai
„komanduoja“ taip, kaip rodo štai koks pavyzdys. 1901 m. lapkričio 19 d. vienas iš
vadinamųjų Berlyno d bankų (keturių didžiausių bankų pavadinimai prasideda d
raide) kreipėsi į Šiaurės, vakarų ir vidurinės Vokietijos cemento sindikato valdybą
tokiu laišku: „Iš pranešimo, kurį jūs šio mėnesio 18 dieną paskelbėte tokiame ir
tokiame laikraštyje, matyti, jog mes turime atsižvelgti į galimybę, kad jūsų
sindikato visuotiniame susirinkime, įvyksiančiame šio mėnesio 30 dieną, bus
priimti nutarimai, dėl kurių jūsų įmonėje gali būti mums nepriimtinų pakeitimų.
Todėl mes, didžiai apgailestaudami, esame priversti nutraukti jums kreditą, kuriuo
jūs naudojotės. .. Tačiau jeigu tame visuotiniame susirinkime nebus priimta mums
netinkamų nutarimų ir mums bus suteiktos atitinkamos garantijos šiuo atžvilgiu
dėl ateities, tai mes esame pasirengę pradėti derybas dėl naujo kredito jums
paskyrimo.“ 35
Iš esmės čia yra tokie pat smulkiojo kapitalo skundai dėl stambiojo kapitalo
priespaudos, tik čia į „smulkiųjų“ grupę pateko ištisas sindikatas! Senoji smulkiojo
ir stambiojo kapitalo kova atgyja esant naujai, kur kas aukštesnei raidos pakopai.
Suprantama, kad ir technikos pažangą milijardinės stambiųjų bankų įmonės gali
skatinti priemonėmis, kurių jokiu būdu nepalyginsi su ankstesnėmis. Pavyzdžiui,
bankai įsteigia tam tikras technikos tyrimų bendroves, kurių rezultatais, žinoma,
naudojasi tik „draugiškos“ pramonės įmonės. Čia priklauso „Elektrinių
geležinkelių klausimo tyrimo bendrovė“, „Centrinis mokslo ir technikos tyrimų
biuras“ ir pan.
Patys stambiųjų bankų vadovai negali nematyti, kad susiklosto kažkokios
naujos liaudies ūkio sąlygos, bet jie prieš jas yra bejėgiai:
„Kas per pastaruosius metus yra stebėjęs,— rašo Jeidelsas,—kaip keitėsi
asmenys, einantys stambiųjų bankų direktorių ir priežiūros tarybų narių pareigas,
tas negalėjo nepastebėti, kaip valdžia palaipsniui atitenka asmenims, kurie mano,
kad būtinas ir tolydžio aktualė-jantis stambiųjų bankų uždavinys yra aktyviai
34
35

Eug. Kaufmano straipsnis apie Prancūzijos bankus žurnale „Die Bank“, 1909, 2, p. 851 ir tol.
Dr. Oscar Stillich. Geld- und Bankwesen. Berlin, 1907, p. 147.
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kištis į bendrąją pramonės raidą, ir dėl to tarp šių asmenų ir bankų senųjų
direktorių atsiranda dalykinių, dažnai ir asmeninių nesutarimų. Iš esmės čia yra
klausimas, ar bankai, kaip kredito įstaigos, nenukenčia dėl to, kad bankai kišasi į
pramoninį gamybos procesą, ar solidūs principai ir tikras pelnas neaukojami tokiai
veiklai, kuri nieko bendro neturi su tarpininkavimu teikiant kreditą ir dėl kurios
bankas atsiduria tokioje srityje, kur jis dar labiau negu anksčiau priklauso nuo
aklo pramonės konjunktūros viešpatavimo. Taip kalba daugelis bankų senųjų
vadovų, o dauguma jaunųjų aktyvų kišimąsi į pramonės klausimus laiko tokia pat
būtinybe, kaip ir ta, kuri kartu su šių laikų stambiąja pramone iškėlė ir
stambiuosius bankus, ir naujausiąją pramoninę bankinę įmonę. Abi pusės sutaria
tik dėl to, kad naujoji stambiųjų bankų veikla neturi nei tvirtų principų, nei
konkretaus tikslo.“ 36
Senasis kapitalizmas yra atgyvenęs. Naujasis yra perėjimas į kažką.
Suprantama, beviltiškas dalykas yra surasti „tvirtus principus ir konkretų tikslą“,
kad monopolija būtų „sutaikinta“ su laisvąja konkurencija. Praktikų pripažinimas
skamba visiškai ne taip, kaip oficialus „organizuotojo“ kapitalizmo grožybių
liaupsinimas, kurio imasi jo apologetai — Sulcė-Gėvernicas, Lyfmanas ir panašūs
„teoretikai“ m.
Būtent kuriuo metu galutinai susiformavo stambiųjų bankų „naujoji
veikla“,— į šį svarbų klausimą gana konkrečiai atsakoma Jeidelso veikale:
„Pramonės įmonių ryšiai, kuriems būdingas naujas turinys, naujos formos,
kurie turi naujus organus, būtent stambiuosius bankus, organizuotus kartu ir
centralistiškai, ir decentralistiškai, kaip būdingas liaudies ūkio reiškinys
susiklosto vargu ar anksčiau kaip paskutiniajame XIX amžiaus dešimtmetyje; tam
tikra prasme tą pradinį punktą galima net nukelti iki 1897 metų, kai labai daug
įmonių „susiliejo“ ir pramoninės bankų polilikos sumetimais jau atsirado nauja
decentralizuotos organizacijos forma. Tą pradinį punktą galbūt galima nukelti į dar
vėlesnį laiką, nes tiktai 1900 metų krizė nepaprastai pagreitino ir pramonės, ir
bankų koncentracijos procesą, sutvirtino šį procesą, santykius su pramone pirmą
kartą pavertė tikru stambiųjų bankų monopoliu, šiuos santykius padarė gerokai
glaudesnius ir intensyvesnius.“ 37
Taigi XX amžius — tai posūkio taškas nuo senojo kapitalizmo į naująjį, nuo
kapitalo apskritai viešpatavimo i finansinio kapitalo viešpatavimą.

III. FINANSINIS KAPITALAS IR FINANSINE OLIGARCHIJA

„Vis didėjanti pramoninio kapitalo dalis,— rašo Hilferdingas,— nepriklauso
tiems pramonininkams, kurie jį naudoja. Valdyti kapitalą jie gali tik per banką,
kuris, palaikydamas su jais santykius, atstovauja šio kapitalo savininkams. Antra
vertus, ir bankui vis didėjančią savo kapitalų dalį reikia įtvirtinti pramonėje. Dėl to
jis vis labiau tampa pramoniniu kapitalistu. Tokį bankinį kapitalą,— vadinasi,
36
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Jeidelsas, min. veik., p. 183—184.
Jeidelsas, min. veik., p. 181.
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pinigų formos kapitalą,— kuris iš tikrųjų tokiu būdu yra paverstas pramoniniu
kapitalu, aš vadinu finansiniu kapitalu.“ „Finansinis kapitalas: kapitalas, kuris yra
bankų žinioje ir kurį naudoja pramonininkai.“ 38
Šis apibrėžimas yra neišsamus, nes juo nenurodomas vienas svarbiausių
momentų, būtent: toks smarkus gamybos ir kapitalo koncentracijos didėjimas, jog
koncentracija sukuria ir sukūrė monopoliją. Bet apskritai visame Hilferdingo
dėstyme, o ypač abiejuose skyriuose, kurie eina prieš tą, iš kurio paimtas šis
apibrėžimas, yra pabrėžiamas kapitalistinių monopolijų vaidmuo. Gamybos
koncentracija; jos sukuriamos monopolijos; bankų susiliejimas arba suaugimas su
pramone — štai finansinio kapitalo atsiradimo istorija ir šios sąvokos turinys.
Dabar turime aprašyti, kaip kapitalistinių monopolijų „šeimininkavimas“
bendrosiomis prekinės gamybos ir privatinės nuosavybės aplinkybėmis
neišvengiamai pasidaro finansinės oligarchijos viešpatavimu. Pažymėsime, kad
buržuazinio vokiečių — ir ne vien tik vokiečių — mokslo atstovai — Ryseris, SulcėGėvernicas, Lyfmanas ir kiti — yra tikri imperializmo ir finansinio kapitalo
apologetai. Jie nekelia aikštėn, bet užtušuoja ir padailina oligarchijos susidarymo
„mechaniką“, jos metodus, jos pajamų, „nenuodėmingų ir nuodėmingų“, dydį, jos
ryšius su parlamentais ir kt. ir t. t. Jie stengiasi atsikratyti „prakeiktųjų klausimų“,
griebdamiesi orių, miglotų frazių, apeliuodami į bankų direktorių „atsakomybės
jausmą“, liaupsindami Prūsijos valdininkų „pareigos jausmą“, rimtai nagrinėdami
visiškai nerimtų „priežiūros“, „reglamentavimo“ įstatymų projektų smulkmenas,
užsiimdami teoriniais niekniekiais, kaip, pavyzdžiui, šis „mokslinis“ apibrėžimas,
ligi kurio nusirašė profesorius Lyfmanas: „...prekyba yra verslinė veikla, skirta
gėrybėms rinkti, joms saugoti ir atiduoti valdyti“ 39 (kursyvas ir riebus šriftas
profesoriaus veikale)...
Vadinasi, prekybą turėjo pirmykštis žmogus, kuris dar nepažino mainų, bus
ji ir socialistinėje visuomenėje!
Tačiau pasibaisėtini faktai, parodantys pasibaisėtiną finansinės oligarchijos
viešpatavimą, taip bado akis, jog visose kapitalistinėse šalyse, ir Amerikoje, ir
Prancūzijoje, ir Vokietijoje, atsirado literatūra, kuri laikosi buržuazinio požiūrio ir
vis dėlto apytiksliai teisingai pavaizduoja finansinę oligarchiją ir — žinoma,
miesčioniškai — ją kritikuoja.
Svarbiausiu dalyku reikia laikyti tą „dalyvavimų sistemą“, apie kurią keletas
žodžių jau anksčiau buvo pasakyta. Štai kaip šio dalyko esmę aprašo bene
anksčiau už kitus į ją atkreipęs dėmesį vokiečių ekonomistas Heimanas:
„Vadovas kontroliuoja pagrindinę bendrovę (pažodžiui: „bendrovę-motiną“), ji
savo ruožtu — nuo jos priklausomas bendroves („bendroves-dukteris“), pastarosios
—„bendroves-dukraites“ ir t. t. Taigi, turint nelabai didelį kapitalą, galima
viešpatauti milžiniškoms gamybos sritims. Iš tikrųjų, jeigu turimo 50% kapitalo
visuomet pakanka akcinei bendrovei kontroliuoti, tai vadovui reikia turėti tik vieną
milijoną, kad jis galėtų kontroliuoti „bendrovių-dukraičių“ 8 milijonų kapitalą. O
jeigu šis „rezginys“ eina toliau, tai su vienu milijonu galima kontroliuoti 16
milijonų, 32 milijonus ir t. t.“40
R. Hilferdingas. Finansinis kapitalas. M., 1912, p. 338—339.
R. Liefmann, min. veik., p. 476.
40 Hans Gideon Heymann. Die gemischten Werke im deutschen Großeisenge-werhe. St., 1904, p.
268—269.
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Iš tikrųjų patyrimas rodo, jog pakanka turėti 40% akcijų, kad būtų galima
tvarkyti akcinės bendrovės reikalus 41, nes tam tikra dalis išsiskaidžiusių, smulkių
akcininkų praktiškai visai negali dalyvauti visuotiniuose susirinkimuose ir t. t.
Akcijų valdymo „sudemokratinimas“, iš kurio buržuaziniai sofistai ir
oportunistiniai „irgi socialdemokratai“ tikisi (arba sako, kad tikisi) „kapitalo
sudemokratinimo“, smulkiosios gamybos vaidmens ir reikšmės padidėjimo ir pan.,
iš tikrųjų yra vienas iš būdų didinti finansinės oligarchijos galią. Beje, dėl to labiau
išsivysčiusiose arba senesnėse ir labiau „prityrusiose“ kapitalistinėse šalyse
įstatymų yra leidžiamos smulkesnės akcijos. Vokietijoje įstatymas neleidžia, kad
akcijos būtų smulkesnės kaip 1000 markių, ir vokiečių finansiniai magnatai su
pavydu žiūri į Angliją, kur įstatymas leidžia ir vieno svaro sterlingų (= 20 markių,
apie 10 rublių) akcijas. Zymensas, vienas stambiausių Vokietijos pramonininkų ir
„finansinių karalių“, 1900 m. birželio 7 d. reichstage pareiškė, kad „vieno svaro
sterlingų akcija yra Britanijos imperializmo pagrindas“ 42.
Šis pirklys daug nuodugniau, „marksistiškiau“ supranta, kas yra
imperializmas, negu vienas nepadorus rašytojas, kuris laikomas Rusijos
marksizmo kūrėju ir kuris mano, kad imperializmas esąs bloga vienos tautos
savybė...
Tačiau „dalyvavimų sistema“ ne tik nepaprastai padidina monopolininkų
valdžią, ji, be to, leidžia nebaudžiamai atlikti visokius tamsius ir nešvarius darbus
ir apiplėšti visuomenę, nes „bendrovės-motinos“ vadovai formaliai, pagal įstatymą,
neatsako už „bendrovę-dukterį“, kuri laikoma „savarankiška“ ir su kurios pagalba
galima
viską „pasiekti“. Štai pavyzdys, mūsų paimtas iš vokiečių žurnalo „Bankas“
1914 metų gegužės mėnesio numerio:
Kaselio „Spyruoklinio plieno akcinė bendrovė“ prieš keletą metų buvo laikoma
viena pelningiausių Vokietijos įmonių. Prastas valdymas ją taip nuskurdino, kad
dividendai krito nuo 15% iki 0%. Kaip pasirodė, valdyba be akcininkų žinios vienai
iš savo „bendrovių-dukterų“, „Hasijai“, kurios nominalus kapitalas sudarė tik kelis
šimtus tūkstančių markių, buvo davusi 6 milijonų markių paskolą. Apie šią
paskolą, kuri beveik trigubai viršija „bendrovės-motinos“ akcinį kapitalą,
pastarosios balansuose nieko nebuvo pažymėta; juridiškai toks nutylėjimas buvo
visiškai teisėtas ir galėjo trukti ištisus dvejus metus, nes tuo nebuvo pažeidžiamas
nė vienas prekybos įstatymų paragrafas. Priežiūros tarybos pirmininkas, kuris,
kaip atsakingasis asmuo, pasirašydavo neteisingus balansus, buvo ir tebėra
Kaselio prekybos rūmų pirmininkas. Akcininkai sužinojo apie šią paskolą „Hasijos“
bendrovei tik gerokai po to, kai ji pasirodė esanti klaida.. .“ (šitą žodį autoriui
reikėjo parašyti su kabutėmis)... „ir kai „spyruoklinio plieno“ akcijų kaina nukrito
maždaug 100% dėl to, kad jas ėmė pardavinėti žinantieji paslaptį... Šis tipiškas
akcinėse bendrovėse labai įprastos ekvilibristikos su balansais pavyzdys mums
paaiškina, kodėl akcinių bendrovių valdybos daug lengviau už privačius
įmonininkus imasi rizikingų dalykų. Naujausioji balansų sudarymo technika ne
tik įgalina jas rizikingus dalykus slėpti nuo vidutinio akcininko, bet, jei
eksperimentas nepavyko, leidžia svarbiausiems suinteresuotiems asmenims laiku
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Liefmann. Beteiligungsges. etc. 1 leid., p. 258.
Schulze-Gaevernitz, Grdr. d. S.-Oek“ V, 2, p. 110.
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parduoti akcijas ir atsikratyti atsakomybės, o privatus įmonininkas savo kailiu
atsako už viską, ką jis daro...
Daugelio akcinių bendrovių balansai panašūs į tuos iš viduramžių epochos
žinomus palimpsestus, kuriuose pirmiausia reikėjo ištrinti tai, kas parašyta, kad
būtų galima įskaityti nutrintus ženklus, atskleidžiančius tikrąjį rankraščio turinį“
(palimpsestai yra pergamentas, kuriame pagrindinis rankraštis yra nutrintas ir ant
nutrintojo parašytas kitas).
„Paprasčiausia ir todėl dažniausiai vartojama priemonė daryti balansus
neiššifruojamus yra tokia, kad viena įmonė padalijama į kelias dalis — įsteigiamos
arba prijungiamos „bendrovės-dukterys“. Ši sistema taip akivaizdžiai naudinga
įvairiems — teisėtiems ir neteisėtiems — tikslams, jog dabar tiesiog išimtis yra
stambiosios bendrovės, kurios nesinaudotų šia sistema.“ 43
Kaip labai stambios ir monopolistinės bendrovės, kuo plačiausiai vartoj ančios
šią sistemą, pavyzdį autorius nurodo garsiąją „Visuotinę elektros bendrovę“ (A. E.
G., apie ją mes vėliau dar kalbėsime). 1912 metais buvo manoma, kad ši bendrovė
dalyvauja 175 — 200-se bendrovių, suprantama, joms viešpatauja ir aprėpia iš viso
apie pusantro milijardo markių kapitalą 44.
Čia negali turėti jokios reikšmės visokios kontrolės, balansų skelbimo, tam
tikros jų schemos sudarymo, priežiūros įsteigimo ir pan. taisyklės, o tuo
visuomenės dėmesį patraukia gerų norų — t. y. turintys gerą norą ginti ir dailinti
kapitalizmą — profesoriai ir valdininkai. Juk privatinė nuosavybė yra šventa, ir
niekam negalima uždrausti pirkti, parduoti, mainyti akcijas, jas įkeisti ir t. t. Apie
tai, kokį mastą „dalyvavimo sistema“ yra pasiekusi stambiuosiuose Rusijos
bankuose, galima spręsti iš duomenų, kuriuos pateikia E. Agadas,— jis 15 metų
buvo Rusų—kinų banko valdininkas ir 1914 metų gegužės mėnesį paskelbė veikalą
ne visai tikslia antrašte „Stambieji bankai ir pasaulinė rinka“ 45.
Stambiuosius Rusijos bankus autorius skirsto į dvi pagrindines grupes: a)
veikiančius su „dalyvavimų sistema“ ir b) „nepriklausomuosius“, tačiau
„nepriklausomybę“ jis nepagrįstai supranta kaip nepriklausomybę nuo užsienio
bankų; pirmąją grupę autorius skirsto į tris pogrupius: 1) vokiečių dalyvavimą; 2)
anglų ir 3) prancūzų dalyvavimą, turėdamas galvoje stambiausių atitinkamos
tautybės užsienio bankų „dalyvavimą“ ir viešpatavimą. Bankų kapitalus autorius
skirsto į „produktyviai“ įdedamus (į pramonę ir prekybą) ir „spekuliatyviai“
įdedamus (į biržos ir finansines operacijas); laikydamasis jam būdingo
smulkiaburžuazinio reformis-tinio požiūrio, jis mano, kad, išliekant kapitalizmui,
esą galima pirmąją įdėjimo rūšį atskirti nuo antrosios ir pašalinti antrąją rūšį.
Autoriaus duomenys yra tokie:

L. Eschwege. Tochtergesellschaften.—„Die Bank“, 1914, 1, p. 545 (L. Eš-vegė. Bendrovėsdukterys.—„Bankas“. Red.).
44 Kurt Heinig. Der Weg des Elektrotrusts.—„Neue Zeit“, 1912, 30, Jahrg., 2, p. 484 (Kurtas
Heinigas. Elektros tresto kelias.—„Naujieji laikai“, 1912, 30-ieji leid, metai. Red.).
45 E. Agahd. Großbanken und Weltmarkt. Die wirtschaftliche und politische Bedeutung der
Großbanken im Weltmarkt unter Berüksichtigung ihres Einflusses auf Rußlands Volkswirtschaft
und die deutsch-russischen Beziehungen. Berl., 1914 (E. Agadas. Stambieji bankai ir pasaulinė
rinka. Stambiųjų bankų ūkinė ir politinė reikšmė pasaulinėje rinkoje jų įtakos Rusijos liaudies
ūkiui ir Vokietijos—Rusijos santykiams požiūriu. Berlynas. Red.).
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Pagal šiuos duomenis, beveik iš 4 milijardų rublių, sudarančių „dirbantį“
stambiųjų bankų kapitalą, daugiau kaip 3/4, per 3 milijardus, tenka tiems
bankams, kurie iš esmės yra užsienio bankų „bendrovės-dukterys“, visų pirma
Paryžiaus (garsusis bankų trio: „Paryžiaus sąjunga“; „Paryžiaus ir Nyderlandų“;
„Generalinė bendrovė“) ir Berlyno (ypač „Vokietijos bankas“ ir „Diskonto
bendrovė“). Du stambiausieji Rusijos bankai—„Rusijos“ („Rusijos užsienio
prekybos bankas“) ir „Tarptautinis“ {„S. Peterburgo tarptautinis prekybos bankas“),
„3/4-osiomis dirbdami su vokiečių kapitalais“, nuo 1906 iki 1912 metų padidino
savo kapitalus nuo 44 ligi 98 mln. rb, o rezervus — nuo 15 ligi 39 mln.; pirmasis
bankas priklauso Berlyno „Vokietijos banko“, antrasis-—Berlyno „Diskonto
bendrovės“ „koncernui“. Mielasis Agadas didžiai piktinasi, kad Berlyno bankų
žinioje yra dauguma akcijų ir dėl to rusų akcininkai yra bejėgiai. Suprantama,
šalis, išvežanti kapitalą, nugraibo grietinėlę: pavyzdžiui, Berlyno „Vokietijos
bankas“, paleisdamas į apyvartą Berlyne Sibiro prekybos banko akcijas, vienerius
metus jas išlaikė savo portfelyje, o paskui pardavė pagal kursą 193 už 100, t. y.
beveik dviguba kaina, ir „uždirbo“ apie 6 mln. rublių pelno, kurį Hilferdingas
pavadino „steigėjų pelnu“.
Visą stambiausiųjų Peterburgo bankų „galią“ autorius vertina 8235 milijonais
rublių, beveik 8 ir 1/4 milijardo, ir užsienio bankų „dalyvavimą“, teisingiau —
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viešpatavimą, jis taip suskirsto: Prancūzijos bankai — 55%; Anglijos— 10%;
Vokietijos — 35%. Autoriaus apskaičiavimu, iš šios 8235 milijonų
funkcionuojančio kapitalo sumos 3687 milijonai, t. y. daugiau kaip 40%, tenka
sindikatams: Doneco baseino mineralinio kuro prekybos bendrovei, Rusijos
metalurgijos gamyklų dirbinių pardavimo bendrovei, naftos, metalurgijos ir
cemento pramonės
sindikatams.
Vadinasi,
susidarant
kapitalistinėms
monopolijoms, ir Rusijoje bankinio ir pramoninio kapitalo susiliejimas smarkiai
pažengė į priekį.
Finansinis kapitalas, sukoncentruotas nedaugelyje rankų ir turintis faktinį
monopolį, įtvirtina finansinės oligarchijos viešpatavimą, apdeda visą visuomenę
duokle monopolininkams; milžinišką ir vis didėjantį pelną jam teikia steigimas,
fondinių popierių leidimas, valstybinės paskolos ir pan. Stai vienas iš begalės
Amerikos trestų „šeimininkavimo“ pavyzdžių, pateikiamas Hilferdingo: 1887
metais Havemejeris įkūrė cukraus trestą, suliejęs 15 smulkių kompanijų, kurių
bendrasis kapitalas siekė 6V2 mln. dolerių. O tresto kapitalas buvo, amerikietiškai
tariant,
„atskiestas
vandeniu“,
nustatytas
50
mln.
dolerių
dydžio.
„Perkapitalizavimas“ įskaitė būsimąjį monopolinį pelną, kaip plieno trestas toje
pačioje Amerikoje įskaito būsimąjį monopolinį pelną, supirkinėdamas vis daugiau
geležies rūdos turinčių žemių. Ir iš tikrųjų, cukraus trestas nustatė monopolines
kainas ir gavo tokį pelną, jog galėjo mokėti po 10% dividendo už kapitalą,
septyneriopai „atskiestą vandeniu“, t. y. beveik 70% už kapitalą, iš tikrųjų įmokėtą
kuriant trestą! 1909 metais tresto kapitalas sudarė 90 mln. dolerių. Per dvidešimt
dvejus metus kapitalas daugiau kaip dešimteriopai padidėjo.
Prancūzijoje „finansinės oligarchijos“ viešpatavimas („Prieš finansinę
oligarchiją Prancūzijoje“—antraštė žinomos Liziso knygos, kurios penktasis
leidimas išėjo 1908 m.) yra tik truputį kitokios formos. Keturi stambiausieji bankai
turi ne santykinį, bet „absoliutų“ vertybinių popierių leidimo „monopolį“. Faktiškai
tai — „stambiųjų bankų trestas“. Ir monopolis užtikrina monopolinį pelną iš
emisijų. Paskolų atvejais pasiskolinanti šalis paprastai gauna ne daugiau kaip 90%
visos sumos; 10% tenka bankams ir kitiems tarpininkams. Bankų pelnas iš
Rusijos—Kinijos 400 mln. frankų paskolos sudarė 8%, iš Rusijos (1904) 800 mln.
paskolos - 10%, iš Maroko (1904) 62 ir 1/2 mln. paskolos — 18 ir 3/4%.
Kapitalizmas, pradėjęs savo raidą nuo smulkaus lupikiško kapitalo, baigia savo
raidą milžinišku lupikišku kapitalu. „Prancūzai — Europos lupikautojai“,— sako
Lizisas. Dėl tokio kapitalizmo persigimimo smarkiai pasikeičia visos ekonominio
gyvenimo sąlygos. Sustingus gyventojų prieaugiui, pramonei, prekybai, jūrų
transportui, „šalis“ gali turtėti iš lupikavimo.
„Penkiasdešimt žmonių, atstovaudami 8 milijonų frankų kapitalui, gali valdyti
du milijardus keturiuose bankuose.“ Jau mums pažįstamos „dalyvavimų“ sistemos
padariniai yra tokie pat: vienas stambiausių bankų—„Generalinė bendrovė“
(Société Générale) — išleidžia „bendrovės-dukters“ „Egipto rafinado gamyklos“ 64
000 obligacijų. Išleidimo kursas — 150%, t. y. bankas pelno 50 kapeikų už rublį.
Sios bendrovės dividendai pasirodė esą fiktyvūs, „publika“ neteko nuo 90 iki 100
mln. frankų; „vienas iš „Generalinės bendrovės“ direktorių buvo „Rafinado
gamyklų“ valdybos narys“. Nenuostabu, kad autorius priverstas padaryti išvadą:
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„Prancūzijos respublika yra finansinė monarchija“; „visiškas finansinės
oligarchijos viešpatavimas; ji viešpatauja ir spaudai, ir vyriausybei“ 46.
Ypač pelningas vertybinių popierių leidimas — viena svarbiausių finansinio
kapitalo operacijų — turi labai didelę reikšmę finansinės oligarchijos išsiplėtimui
ir įsigalėjimui. „Šalyje nėra nė vieno biznio, kuris teiktų bent apytiksliai tokį didelį
pelną, kaip tarpininkavimas leidžiant užsienio paskolas“,— rašo vokiečių žurnalas
„Bankas“ 47.
„Nėra nė vienos bankinės operacijos, kuri teiktų tokį didelį pelną, kaip
emisija.“ „Vokiečių ekonomisto“ duomenimis, leidžiant pramonės įmonių fondus,
vidutinis metinis pelnas buvo toks:

„Per dešimtį metų, 1891—1900, leidžiant Vokietijos pramonės fondus, buvo
„uždirbta“ daugiau kaip vienas milijardas.“ 48
Pramonės pakilimo metu finansinio kapitalo pelnas yra nepaprastai didelis, o
smukimo metu smulkiosios ir netvirtosios įmonės žlunga; stambieji bankai
„dalyvauja“ jas pigiai superkant arba pelningai „sanuojant“ bei „reorganizuojant“.
„Sanuojant“ nuostolingas įmones, „akcinis kapitalas sumažinamas, t. y. pelnas
paskirstomas mažesniam kapitalui ir jau toliau pagal jį skaičiuojamas. Arba, jeigu
pelningumas sumažėjo iki nulio, įtraukiamas naujas kapitalas, kuris, susijungęs
su ne tokiu pelningu senuoju, dabar jau duos pakankamą pelną. Beje,— priduria
Hilferdingas,—visi tie sanavimai ir reorganizavimai bankams turi dvejopą reikšmę:
viena, kaip pelninga operacija ir, antra, kaip patogi proga tokias paramos
reikalingas bendroves padaryti priklausomas nuo savęs“ 49.
Štai pavyzdys: Dortmundo akcinė kasybos pramonės bendrovė „Union“
įsteigta 1872 metais. Buvo išleistas beveik 40 mln. markių akcinis kapitalas, ir,
kai už pirmuosius metus buvo gauta 12% dividendo, kursas pakilo iki 170%.
Finansinis kapitalas nugriebė grietinėlę — uždirbo mažmožį, maždaug kokius 28
milijonus. Steigiant šią bendrovę, svarbiausią vaidmenį vaidino tas pats
stambiausias Vokietijos bankas „Diskonto bendrovė“, kuris savo kapitalą
sėkmingai padidino iki 300 mln. markių. Vėliau „Union“ dividendai smunka iki
nulio. Akcininkams reikia sutikti su kapitalo „nurašymu“, t. y. nustoti jo dalies,
kad nenustotų viso. Ir štai daugelio „sanavimų“ rezultatas — per 30 metų iš
„Union“ bendrovės knygų dingsta daugiau kaip 73 milijonai markių. „Dabar
pirmieji tos bendrovės akcininkai savo rankose turi tik 5% nominalios savo akcijų
vertės“50,— o iš kiekvieno „sanavimo“ bankai vis „uždirbdavo“.
Lysis. Contre l`oligarchie financière en France. 5 éd., P., 1S08, pp. 11, 12, 26, 39 , 40, 48
(Lizisas. Prieš finansinę oligarchiją Prancūzijoje. 5 leid., Paryžius, 1908, p. 11, 12, 26, 39, 40, 48.
Red.).
47 „Die Bank“, 1913, Nr. 7, S. 630.
48 Stillich, min. veik., p. 143 ir W. Sombart. Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert. 2.
Aufl., 1909, S. 526, Anlage 8 (V. Zombartas. Vokietijos liaudies ūkis XIX amžiuje. 2 leid., 1909, p.
526 , 8 priedas. .Red.).
49 Finansinis kapitalas, p. 172.
50 Stillich, min. veik., p. 138 ir Liefmann, p. 51.
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Ypač pelninga finansinio kapitalo operacija yra ir spekuliavimas žemės
sklypais greitai augančių didelių miestų apylinkėse. Bankų monopolis čia susilieja
su žemės rentos monopoliu ir su kelių monopoliu, nes žemės sklypų kainų
didėjimas, galimybė juos pelningai parduoti dalimis ir t. t. labiausiai priklauso nuo
gero susisiekimo su miesto centru, o kelius į savo rankas yra paėmusios
stambiosios kompanijos, su tais pačiais bankais susijusios dalyvavimų sistema ir
direktorių vietų paskirstymu. Susidaro tai, ką vokiečių rašytojas L. Ešvegė, žurnalo
„Bankas“ bendradarbis, specialiai tyrinėjęs žemės sklypų prekybos, jų įkeitimo ir
t. t. operacijas, pavadino „pelke“: pašėlusiai spekuliuojama priemiesčio sklypais,
bankrutuoja statybos firmos, kaip kad Berlyno firma „Bosvau ir Knaueris“—
tarpininkaujant „solidžiausiam ir stambiausiam“ „Vokietijos bankui“ (Deutsche
Bank), ji prisigrobė apie 100 milijonų markių, o tas bankas, suprantama, veikė
pagal „dalyvavimų“ sistemą, t. y. slapta, už nugaros, ir išsisuko, netekęs „iš viso“
12 milijonų markių,— toliau, nuskurdinami smulkieji savininkai ir darbininkai,
kurie iš išpūstų statybos firmų nieko negauna, sudaromi apgavikiški sandėriai su
„dorąja“ Berlyno policija ir administracija, siekiant paglemžti į savo rankas
išdavimą pažymėjimų apie sklypus ir miesto valdybos leidimų statyti pastatus ir
kt. ir t. t.51
„Amerikietiški papročiai“, dėl kurių taip veidmainiškai pakelia akis į dangų
Europos profesoriai ir padorieji buržua, finansinio kapitalo epochoje tapo
kiekvienoje šalyje tiesiog kiekvieno didelio miesto papročiais. 1914 metų pradžioje
Berlyne buvo kalbama, kad netrukus susidarysiąs „transporto trestas“, t. y. trys
Berlyno transporto įmonės — miesto elektrinis geležinkelis, tramvajų bendrovė ir
omnibusų bendrovė — turėsiančios „bendrus interesus“. „Kad toks ketinimas yra,
tai mes žinojome,— rašė žurnalas „Bankas“,—nuo to laiko, kai paaiškėjo, kad
dauguma omnibusų bendrovės akcijų atiteko kitoms dviem transporto
bendrovėms... Galima tikrai patikėti asmenimis, siekiančiais tokio tikslo, kad jie,
vieningai reguliuodami transporto reikalus, tikisi tokių santaupų, kurių dalis
pagaliau galėtų tekti visuomenei. Bet klausimą komplikuoja tai, kad už to
besikuriančio transporto tresto stovi bankai, kurie, jeigu panorės, gali jų
monopolizuotus kelius pajungti savo žemės sklypų prekybos interesams. Kad
įsitikintume, ar toks manymas yra pagrįstas, pakanka prisiminti, jog, jau steigiant
miesto elektrinio geležinkelio bendrovę, čia buvo įpainioti interesai to stambaus
banko, kuris skatino jos įsteigimą. Būtent: tos transporto įmonės interesai siejosi
su žemės sklypų prekybos interesais. Mat rytinė šio geležinkelio linija turėjo kirsti
tuos žemės sklypus, kuriuos vėliau, kai geležinkelio tiesimas jau buvo užtikrintas,
šis bankas pardavė ir gavo didelį pelną sau ir keliems dalyvaujantiesiems
asmenims...52
Monopolija, jeigu ji yra susidariusi ir operuoja milijardais, absoliučiai
neišvengiamai prasiskverbia į visas visuomenės gyvenimo sritis, nepriklausomai
nuo politinės santvarkos ir nuo visokių kitų „atskirų dalykų“. Vokiečių
ekonominėje literatūroje paprastai liokajiškai giriamasi Prūsijos valdininkų
dorumu ir minima prancūzų Panama arba amerikiečių politinis parsidavėliškumas. Bet yra faktas, kad net buržuazinė literatūra, skirta Vokietijos bankų
reikalams, yra priversta nuolat gerokai peržengti grynai bankų operacijų ribas ir
51
52

„Die Bank“, 1913, p. 952, L. Eschwege. Der Sumpf (Pelkė. Red.); ten pat, 1912, 1, p. 223 ir tol.
Verkehrstrust.—„Die Bank“, 1914, 1, p. 89 (Transporto trestas.—„Bankas“. Red.)
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rašyti, pavyzdžiui, apie „veržimąsi į bankus“, nes valdininkai vis dažniau pereina
tarnauti į bankus: „ar gali būti nepaperkamas valstybės valdininkas, kuris slapta
siekia šiltos vietelės Bėrenštrasėje?“ 53 — Berlyno gatvė, kurioje yra „Vokietijos
bankas“. Žurnalo „Bankas“ leidėjas Alfredas Lansburgas 1909 metais rašė
straipsnį „Ekonominė bizantizmo reikšmė“, tarp kitko, dėl Vilhelmo II kelionės į
Palestiną ir „tiesioginio tos kelionės rezultato — Bagdado geležinkelio nutiesimo, to
lemtingojo „didžiojo vokiečių sumanumo padarinio“, kuris dėl „apsupimo“ yra
kaltas labiau negu visos politinės mūsų nuodėmės, kartu paimtos“ 54, — (apsupimu
vadinama liduardo VII politika, kuria jis siekė izoliuoti Vokietiją ir apsupti ją
imperialistinės antivokiškos sąjungos žiedu). Mūsų jau minėtas to paties žurnalo
bendradarbis lišvegė 1911 metais rašė straipsnį „Plutokratija ir valdininkai“ ir
iškėlė aikštėn, pavyzdžiui, atsitikimą su vokiečių valdininku Felkeriu — jis buvo
kartelių komisijos narys ir pasižymėjo savo energija, o po kurio laiko gavo pelningą
vietelę stambiausiajame kartelyje — plieno sindikate. Panašūs atsitikimai, kurie
visiškai nėra atsitiktiniai, vertė tą patį buržuazinį rašytoją pripažinti, kad
„Vokietijos konstitucijos garantuota ekonominė laisvė daugelyje ūkinio gyvenimo
sričių pasidarė frazė be turinio“ ir kad, susiformavus plutokratijos viešpatavimui,
„net didžiausia politinė laisvė negali mūsų išgelbėti nuo to, kad mes pavirsime
nelaisvų žmonių tauta“ 55.
O dėl Rusijos, tai pasitenkinsime vienu pavyzdžiu: prieš kelerius metus
visuose laikraščiuose buvo skelbiama, kad kredito kanceliarijos direktorius
Davydovas atsisako valstybinės tarnybos ir ima vietą viename stambiame banke
už algą, kuri pagal sutartį per kelerius metus turėjo sudaryti daugiau kaip 1
milijono rublių sumą. Kredito kanceliarija yra įstaiga, kurios uždavinys yra „vienyti
visų valstybės kredito įstaigų veiklą“ ir kuri teikia sostinių bankams subsidijas ligi
800—1000 milijonų rublių 56.
Kapitalizmui apskritai yra būdinga tai, kad kapitalo nuosavybė atskiriama
nuo kapitalo įdėjimo į gamybą, piniginis kapitalas atskiriamas nuo pramoninio,
arba produktyviojo, rentininkas, gyvenantis tik iš piniginio kapitalo pajamų,
atskiriamas nuo įmonininko ir visų asmenų, tiesiogiai prisidedančių prie kapitalo
valdymo. Imperializmas, arba finansinio kapitalo viešpatavimas, yra toji
aukščiausioji kapitalizmo pakopa, kai šis atskyrimas pasiekia milžinišką mastą.
Finansinio kapitalo vyravimas, palyginti su visomis kitomis kapitalo formomis,
reiškia rentininko ir finansinės oligarchijos viešpataujančią padėtį, reiškia, kad
nedaugelis valstybių, turinčių finansinę „galią“, išsiskiria iš visų kitų. Kokiu mastu
vyksta šis procesas, galima spręsti iš statistikos duomenų apie emisijas, t. y. įvairių
vertybinių popierių leidimą.
„Tarptautinio statistikos instituto biuletenyje“ A. Neimarkas 57 paskelbė labai
smulkius, išsamius ir palyginamus duomenis apie viso pasaulio emisijas,
duomenis, kurie vėliau dalimis ne kartą buvo pateikiami ekonominėje literatūroje.
Štai 4 dešimtmečių rezultatai:
Der Zug zur Bank.—„Die Bank“, 1909, 1, p. 79 (Veržimasis į bankus — „Bankas“. Red.).
Der Zug zur Bank.—„Die Bank“, 1909, 1, p. 301.
55 „Die Bank“, 1911, 2, p. 825; 1913, 2, p. 962.
56 E. Agahd, p. 202
57 Bulletin de l`institut international de statistique. T. XIX, livr. II. La Haye, 1912 (Tarptautinio
statistikos instituto biuletenis. Haga, t. XIX, knyga II. Red.).—Mažųjų valstybių duomenys,
antrasis stulpelis, imti apytiksliai 1902 metų normomis, padidinti 20%.
53
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1870 metais bendrąją emisijų sumą visame pasaulyje ypač padidino paskolos,
kilus Prancūzijos ir Prūsijos karui ir tuoj po to Vokietijoje prasidėjus griunderystės
laikotarpiui. Apskritai per tris paskutinius XIX amžiaus dešimtmečius emisijos
palyginti nelabai smarkiai didėjo, ir tik pirmajame XX amžiaus dešimtmetyje jos
labai padidėjo, per 10 metų beveik padvigubėjo. Vadinasi, XX amžiaus pradžia yra
persilaužimo laikotarpis, turint galvoje ne tik monopolijų (kartelių, sindikatų,
trestų) augimą,— apie tai jau kalbėjome,— bet ir finansinio kapitalo aidėjimą.
Neimarkas nustatė, kad bendroji vertybinių popierių suma pasaulyje 1910
metais apytiksliai buvo 815 milijardų frankų. Apytiksliai atimdamas
pasikartojimus, jis sumažina šią sumą iki 575-600 milijardų. Štai kiek tenka
atskiroms šalims (imame 600 milijardų):

Iš šių duomenų tuojau matyti, kaip smarkiai išsiskiria keturios turtingiausios
kapitalistinės šalys, turinčios apytiksliai nuo 100 iki 150 milijardų frankų
vertybinių popierių. Iš šių keturių šalių dvi yra seniausios ir, kaip pamatysime,
daugiausia kolonijų turinčios kapitalistinės šalys: Anglija ir Prancūzija; kitos dvi
pagal raidos greitį ir kapitalistinių monopolijų paplitimą gamyboje yra
išsivysčiusios kapitalistinės šalys — Jungtinės Valstijos ir Vokietija. Sios 4 šalys
drauge turi 479 milijardus frankų, t. y. beveik 80% pasaulinio finansinio kapitalo.
Beveik visas kitas pasaulis, šiaip ar taip, atlieka šių šalių — tarptautinių
bankininkų, šių keturių pasaulinio finansinio kapitalo „šulų“— skolininko ir
duoklės mokėtojo vaidmenį.
Atskirai reikia panagrinėti, kokią reikšmę finansinio kapitalo priklausomybės
ir ryšių tarptautinio tinklo sukūrimui turi kapitalo išvežimas.
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IV. KAPITALO IŠVEŽIMAS

Senajam kapitalizmui, kai visiškai buvo įsigalėjusi laisvoji konkurencija, buvo
tipiškas prekių išvežimas. Naujausiajam kapitalizmui, kai viešpatauja monopolijos,
pasidarė tipiškas kapitalo išvežimas.
Kapitalizmas yra labiausiai išsivysčiusi prekinė gamyba, kai ir darbo jėga
tampa preke. Būdingas skiriamasis kapitalizmo bruožas yra toks, kad plečiasi
mainai ir šalyje, ir ypač tarptautiniai mainai. Kapitalizmo sąlygomis yra
neišvengiamas netolygus ir šuoliškas atskirų įmonių, atskirų pramonės šakų,
atskirų šalių plėtojimasis. Iš pradžių Anglija, anksčiau negu kitos šalys, tapo
kapitalistine ir apie XIX amžiaus vidurį, įvedusi laisvąją prekybą, pretendavo būti
„viso pasaulio dirbtuve“, fabrikatų pristatytoja visoms šalims, o jos turėjo mainais
jai tiekti žaliavas. Bet šis Anglijos monopolis jau paskutiniame XIX amžiaus
ketvirtyje buvo pakirstas, nes kai kurios kitos šalys, apsidraudusios „apsauginiais“
muitais, virto savarankiškomis kapitalistinėmis valstybėmis. Prie XX amžiaus
slenksčio matome susidarant kitokias monopolijas: pirma, visose išsivysčiusio
kapitalizmo šalyse atsiranda monopolistinės kapitalistų sąjungos; antra,
nedaugelis turtingiausių šalių, kuriose kapitalo kaupimas yra pasiekęs milžinišką
mastą, išsikovoja monopolistinę padėtį. Išsivysčiusiose šalyse atsirado milžiniškas
„kapitalo perteklius“.
Suprantama, jeigu kapitalizmas galėtų išvystyti žemės ūkį, kuris dabar visur
baisiai atsilikęs nuo pramonės, jeigu jis galėtų pakelti gyventojų masių gyvenimo
lygį, o masės visur, nepaisant nepaprastai sparčios technikos pažangos, tebėra
pusalkanės ir nuskurdusios,— tai apie kapitalo perteklių negalėtų būti nė kalbos.
Ir tokį „argumentą“ labai dažnai iškelia smulkiaburžuaziniai kapitalizmo kritikai.
Tačiau tada kapitalizmas nebūtų kapitalizmas, nes ir raidos netolygumas, ir
pusalkanis masių gyvenimo lygis yra svarbiausios, neišvengiamos šio gamybos
būdo sąlygos ir prielaidos. Kol kapitalizmas tebėra kapitalizmas, kapitalo
perteklius skiriamas ne tam tikros šalies masių gyvenimo lygiui kelti, nes tai būtų
kapitalistų pelno sumažinimas, o pelnui didinti, išvežant kapitalą į užsienį, į
atsilikusias šalis. Tose atsilikusiose šalyse pelnas paprastai yra didelis, nes
kapitalų maža, žemės kaina palyginti nedidelė, darbo užmokestis mažas, žaliavos
pigios. Kapitalą išvežti galima dėl to, kad i .n kurios atsilikusios šalys jau yra
įtrauktos į pasaulini, i kapitalizmo apyvartą, nutiestos arba pradėtos tiesti
svarbiausios geležinkelių linijos, sudarytos elementarios sąlygos pramonei plėtotis
ir t. t. Kapitalą išvežti reikia dėl to, kad nedaugelyje šalių kapitalizmas yra
„perbrendęs“ ir kapitalui trūksta (žemės ūkiui esant neišsivysčiusiam ir masėms
esant nuskurdusioms) sričių, kur butų galima jį „pelningai“ įdėti.
Štai apytiksliai duomenys, kiek kapitalo įdėjo užsienyje trys svarbiausios
šalys58:
Hobson. Imperialism. L., 1902, p. 58; Riesser, min. veik., p. 395 ir 404; P. Arndt žurnale
„Weltwirtschaftliches Archiv“, Bd. 7, 1916, S. 35 (P. Arntas žurnale „Pasaulinio ūkio archyvas“, t.
7, 1916, p. 35. Red.); Neymarck, Bulletin; Hüferdingas. Finansinis kapitalas, p. 492; Lloyd
George, kalba bendruomenių rūmuose 1915 m. gegužės 4 d., „Daily Telegraph“, 1915 m. gegužės
5 d.; B. Harms. Probleme der Weltwirtschaft. Jena, 1912, S. 235 ir kt. (B. Harmsas. Pasaulinio
ūkio problemos. Jena, 1912, p. 235 ir kt. Red.); Dr. Siegmund Schilder. Entwicklungstendenzen
58

37

Iš to matome, kad kapitalo įvežimas nepaprastai išsiplėtė tiktai XX amžiaus
pradžioje. Prieš karą trijų svarbiausiųjų šalių užsienyje įdėtas kapitalas siekė 175200 milijardų frankų. Pelnas iš šios sumos kuklia 5% norma, turi siekti 8-10
milijardų frankų per metus. Solidus imperialistinio daugumos pasaulio nacijų ir
šalių engimo ir išnaudojimo pagrindas, saujelės turtingiausių valstybių
kapitalistinio parazitizmo pagrindas!
Kaip šis užsienyje įdėtas kapitalas pasiskirsto tarp įvairių šalių, km jis yra
įdėtas, į šį klausimą galima tik apytiksliai atsakyti, tačiau šis atsakymas gali
nušviesti kai kuriuos bendrus šių laikų imperializmo santykius ir ryšius:

Anglijoje į pirmą vietą iškyla kolonijinės jos valdos, kurios yra labai didelės ir
Amerikoje (pavyzdžiui, Kanadoje), o ką jau kalbėti apie Aziją ir kt. Milžiniškas
kapitalo išvežimas čia kuo glaudžiausiai susijęs su milžiniškomis kolonijomis, apie
kurių reikšmę imperializmui toliau dar kalbėsime. Kas kita Prancūzijoje. Cia
užsienio kapitalas daugiausia įdėtas Europoje ir visų pirma Rusijoje (ne mažiau
kaip 10 milijardų frankų), ir tai daugiausia skolinamasis kapitalas, valstybinės
paskolos, o ne kapitalas, įdedamas į pramonės įmones. Anglijos imperializmas yra
der Weltwirtschaft. Berlin, 1912. Bd. 1, S. 150 {Dr. Zygmundas Südens. Pasaulinio ūkio raidos
tendencijos. Berlynas, 1912. T. 1, p. 150. Red.); George Paish. Great Britain`s Capital Investments
etc.—„Journal of the Royal Statistical Society“, vol. LXXIV, 1910—11, p. 167 ir tol. (Džordžas
Peisas. Didžiosios Britanijos kapitalo įdėjimai ir t. t. „Karališkosios statistikų draugijos žurnale“, t.
LXXIV. Red-); Georges Diouritch. L`Expansion des banques allemandes à l`étranger, ses rapports
avec le développement économique de l`Allemagne. P., 1909, p. 84 (2oržas Diuričas. Vokietijos
bankų ekspansija užsienyje, jos ryšys su Vokietijos ekonomikos raida. Paryžius, 1909, p. 84.
Red.).
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kolonijinis, o Prancūzijos imperializmas kitoks — jį galima pavadinti lupikiškuoju
imperializmu. Vokietijoje — trečia atmaina: jos kolonijos nedidelės, ir užsienyje jos
įdedamas kapitalas tolygiausiai pasiskirsto tarp Europos ir Amerikos.
Kapitalo išvežimas tose šalyse, į kurias jis siunčiamas, paveikia kapitalizmo
raidą — nepaprastai ją pagreitina. Todėl jeigu iki tam tikro laipsnio šis išvežimas
gali sukelti tam tikrą raidos sustingimą išvežančiose šalyse, tai taip gali vykti tik
plečiantis ir smarkėjant tolesnei kapitalizmo raidai visame pasaulyje.
Šalys, išvežančios kapitalą, beveik visuomet gali turėti tam tikros „naudos“,
kurios pobūdis parodo finansinio kapitalo ir monopolijų epochos savotiškumą.
Štai, pavyzdžiui, ką 1913 metų spalio mėnesį rašė Berlyno žurnalas „Bankas“:
„Tarptautinėje kapitalų rinkoje nuo nesenų laikų vaidinama komedija, verta
Aristofano plunksnos. Daugelis Ivetimų valstybių, nuo Ispanijos iki Balkanų, nuo
Rusijos iki Argentinos, Brazilijos ir Kinijos, atvirai arba slaptai Nl.unbiosioms
pinigų rinkoms kelia reikalavimus, kartais nepaprastai atkaklius, gauti paskolą.
Pinigų rinkų padėtis dabar nėra labai puiki, ir politinės perspektyvos nėra džiugios.
Bet nė viena pinigų rinka nesiryžta atsisakyti suteikti paskolą, bijodama, kad
kaimynas ją aplenks, sutiks duoti paskolą, o drauge užsitikrins tam tikras
paslaugas už paslaugas. Sudarant tokius tarptautinius sandėrius, beveik visuomet
šis tas tenka kreditoriaus naudai: nuolaida prekybos sutartyje, anglies stotis,
uosto pastatymas, riebi koncesija, patrankų užsakymas.“ 59
Finansinis kapitalas sukūrė monopolijų epochą. O monopolijos visur skleidžia
monopolistinius pradus: „ryšių“ panaudojimas pelningam sandėriui sudaryti
pakeičia konkurenciją atviroje rinkoje. Paprasčiausias dalykas: paskolą duodant,
iškeliama sąlyga jos dalį išleisti kredituojančios šalies produktams pirkti, ypač
ginklavimosi reikmenims, laivams ir t. t. Prancūzija per paskutinius du
dešimtmečius (1890—1910) labai dažnai griebdavosi šios priemonės. Kapitalo
išvežimas į užsienį tampa priemone prekių išvežimui į užsienį skatinti. Be to, ypač
stambių įmonių sandėriai esti tokie, kad jie yra — kaip „švelniai“ pasakė Šilderis 60
— „kone papirkimas“.
Krupas Vokietijoje, Šneideris Prancūzijoje, Armstrongas Anglijoje yra
pavyzdžiai tokių firmų, glaudžiai susijusių su milžiniškais bankais ir su
vyriausybe, kurias nelengva „aplenkti“, užtraukiant paskolą.
Prancūzija, duodama paskolą Rusijai, 1905 metų rugsėjo 16 dienos prekybos
sutartimi ją „prispaudė“ ir iš-silygo tam tikrų nuolaidų iki 1917 metų; tas pat pagal
1911 metų rugpjūčio 19 dienos prekybos sutartį su Japonija. Austrijos ir Serbijos
muitų karas, trukęs su septynių mėnesių pertrauka nuo 1906 iki 1911 metų, iš
dalies kilo dėl to, kad Austrija ir Prancūzija konkuravo dėl karo reikmenų
pristatymo Serbijai. Polis Dešanelis 1912 metų sausio mėnesį parlamente pareiškė,
kad Prancūzijos firmos per 1908—1911 metus pristatė Serbijai karo reikmenų už
45 milijonus frankų. Austrijos-Vengrijos konsulo San Paule (Brazilija) ataskaitoje
sakoma: „Brazilijos geležinkeliai tiesiami daugiausia už Prancūzijos, Belgijos,
Britanijos ir Vokietijos kapitalus; šios šalys per finansines operacijas, susijusias
su geležinkelių tiesimu, išsilygsta geležinkelių statybinių medžiagų pristatymą.“
Taip finansinis kapitalas, galima sakyti, tiesiogine žodžio prasme užmeta savo
tinklus visose pasaulio šalyse. Čia didelę reikšmę turi kolonijose steigiami bankai
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ir jų skyriai. Vokietijos imperialistai su pavydu žiūri į „senąsias“ kolonijines šalis,
šiuo atžvilgiu ypač „sėkmingai“ apsirūpinusias: Anglija 1904 metais turėjo 50
kolonijinių bankų su 2279 skyriais (1910 : 72 su 5449 skyriais); Prancūzija — 20
su 136 skyriais; Olandija — 16 su 68, o Vokietija „iš viso tik“ 13 su 70 skyrių 61.
Amerikos kapitalistai savo ruožtu pavydi Anglijos ir Vokietijos kapitalistams:
„Pietų Amerikoje,— skundėsi jie 1915 metais,— 5 vokiečių bankai turi 40 skyrių ir
5 anglų bankai — 70 skyrių... Anglija ir Vokietija per pastaruosius 25 metus
Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje įdėjo maždaug 4 bilijonus (milijardus) dolerių,
ir rezultatas yra toks, kad jos naudojasi 46% visos šių trijų šalių prekybos.“ 62
Šalys, išvežančios kapitalą, tarp savęs pasidalijo pasaulį perkeltine žodžio prasme.
Bet finansinis kapitalas lėmė ir tiesioginį pasaulio pasidalijimą.

V. PASAULIO PASIDALIJIMAS TARP KAPITALISTŲ SĄJUNGŲ

Monopolistinės kapitalistų sąjungos — karteliai, sindikatai, trestai — visų
pirma dalijasi tarp savęs vidaus rinką ir visiškai arba beveik visiškai pasigrobia tos
šalies gamybą. Tačiau kapitalizmo sąlygomis vidaus rinka neišvengiamai susijusi
su užsienio rinka. Kapitalizmas seniai yra sukūręs pasaulinę rinką. Ir, didėjant
kapitalo išvežimui ir visaip plečiantis stambiausiųjų monopolinin kų sąjungų
ryšiams bei „įtakos sferoms“ užsienyje ir kolonijose, jos „savaime“ ėmė siekti
sudaryti pasaulinį susitarimą, pradėjo kurtis tarptautiniai kariniai.
Tai yra nauja pasaulinės kapitalo ir gamybos koncentracijos pakopa, kur kas
aukštesnė už ankstesniąsias. Pažiūrėkime, kaip atsiranda ši viršmonopolija.
Elektros pramonė yra tipiškiausia naujausiems technikos laimėjimams, XIX
amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios kapitalizmui. Ir ypač ji išsiplėtė dviejose
labiausiai išsivysčiusiose iš naujųjų kapitalistinių šalių, Jungtinėse Valstijose ir
Vokietijoje. Vokietijoje koncentracijos didėjimą šioje šakoje ypač smarkiai paveikė
1900 metų krizė. Bankai, tuomet jau pakankamai suaugę su pramone, tos krizės
metu nepaprastai pagreitino ir išplėtė palyginti smulkių įmonių žuvimą — jas
prarijo stambiosios. „Bankai, — rašo Jeidelsas, — atitraukdavo pagalbos ranką
kaip tik nuo tų įmonių, kurioms ji būdavo labiausiai reikalinga, ir dėl to su jais
nepakankamai glaudžiai susijusios bendrovės iš pradžių nepaprastai smarkiai
kildavo, o paskui beviltiškai žlugdavo.“ 63
Rezultatas buvo toks, kad po 1900 metų koncentracija milžiniškais žingsniais
žengė į priekį. Iki 1900 metų buvo aštuonios ar septynios elektros pramonės
„grupės“, ir kiekviena susidėjo iš kelių bendrovių (iš viso jų buvo 28), o kiekvieną
Riesser, min, veik., 4 leid., p. 375 ir Diouritch, p. 283.
The Annals of American Academy of Political and Social Science, vol. LIX, May 1915, p. 301
(Amerikos politinių ir socialinių mokslų akademijos metraštis, t. LIX, 1915 m. gegužės mėn., p.
301. Red.). Ten pat, 331 puslapyje, skaitome, kad žinomasis statistikas Paish (Peišas)
paskutiniame finansinio žurnalo „Statist“ numeryje nustatė, jog Anglijos, Vokietijos, Prancūzijos,
Belgijos ir Olandijos išvežtas kapitalas sudaro 40 milijardų dolerių, t.y. 200 milijardų frankų,
sumą.
63 Jeidelsas, min. veik., 232.
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globojo nuo 2 iki 11 bankų. Ligi 1908— 1912 metų visos šios grupės susiliejo į dvi
arba į vieną. Štai kaip vyko šis procesas:

Taip susikūrusi garsioji A. E. G. (Visuotinė elektros bendrovė) viešpatauja
175—200 bendrovių („dalyvavimų“ sistema) ir valdo bendrą maždaug 1,5 milijardo
markių kapitalo sumą. Vien tik tiesioginių užsienio atstovybių ji turi 34, iš jų 12
yra akcinės bendrovės,— daugiau kaip 10-tyje valstybių. Dar 1904 metais buvo
manoma, kad Vokietijos elektros pramonės įdėti užsienyje kapitalai sudarė 233
milijonus markių, iš jų 62 mln. Rusijoje. Nėra ko nė kalbėti, kad „Visuotinė elektros
bendrovė“ yra milžiniška „kombinuota“ įmonė,— vien tik jos fabrikinių bendrovių
yra 16,— gaminanti kuo įvairiausius gaminius, nuo kabelių ir izoliatorių iki
automobilių ir skraidymo aparatų.
Bet Europoje susidaranti koncentracija buvo taip pat ir Amerikoje vykstančio
koncentracijos proceso sudedamoji dalis. Štai kaip viskas klostėsi:

Taip susiformavo dvi elektros „galybės“: „kitų, visiškai nuo jų nepriklausomų
elektros bendrovių pasaulyje nėra“,- rašo Heiningas savo straipsnyje „Elektros
tresto kelias“. Kokia yra šių dviejų „trestų“ apyvartos apimtis ir kokio didumo yra
įmonės, šiek tiek, toli gražu neišsamiai, pavaizduoja šie skaičiai:
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Ir štai 1907 metais tarp Amerikos ir Vokietijos treste; buvo sudaryta sutartis
dėl pasaulio dalybų. Konkurencija išnyksta. „Visuot. el. K°“ (G. E. C.) „gauna“
Jungtines Valstijas ir Kanadą; „Visuot. el. b-vei“ (A. E. G.) „tenka“ Vokietija,
Austrija, Rusija, Olandija, Danija, Šveicarija, Turkija, Balkanai. Atskiros —
suprantama, slaptos — sutartys sudarytos dėl „bendrovių-dukterų“,
prasiskverbiančių į naujas pramonės šakas ir į „naujas“, formaliai dar
nepasidalytas šalis. Nustatytas tarpusavio pasikeitimas išradimais ir patyrimu 64.
Savaime suprantama, kaip sunku konkuruoti su šiuo faktiškai vieningu
pasauliniu trestu, kuris valdo kelių milijardų kapitalą ir visuose pasaulio
kampuose turi savo „skyrius“, atstovybes, agentūras, ryšius ir t. t. Tačiau, žinoma,
pasaulio pasidalijimas tarp dviejų stiprių trestų nereiškia, kad nėra galimas
perdalijimas, jeigu dėl raidos netolygumo, dėl karų, bankrotų ir pan. pasikeičia
jėgos santykis.
Pamokomą pavyzdį, kaip tokį perdalijimą mėginama įvykdyti ir kaip dėl jo
kovojama, teikia žibalo pramonė.
„Pasaulinė žibalo rinka,— 1905 metais rašė Jeidel-sas,— ir dabar tebėra
pasidalyta dviejų stambių finansinių grupių: Amerikos Rokfelerio „Žibalo tresto“
(Standard Oil C-y) ir Rusijos Baku naftos šeimininkų — Rotšildo ir Nobelio. Abi
grupės tarp savęs glaudžiai susijusios, bet monopolinei jų padėčiai štai jau kelinti
metai gresia penki priešai“ 65:
1) Amerikos naftos šaltinių išsekimas; 2) konkurencinė Mantaševo firma Baku
mieste; 3) naftos šaltiniai Austrijoje ir 4) Rumunijoje; 5) užjūrio naftos šaltiniai,
ypač Olandijos kolonijose (labai turtingos Samjuelio ir Šelio firmos, taip pat
susijusios su Anglijos kapitalu). Trys pastarosios įmonių grupės susijusios su
stambiaisiais Vokietijos bankais, kurių priešakyje yra stambiausias „Vokietijos
bankas“. Šie bankai savarankiškai ir planingai ugdė žibalo pramonę, pavyzdžiui,
Rumunijoje, kad turėtų „savą“ atramos tašką. Rumunijos žibalo pramonėje 1907
metais buvo 185 mln. frankų užsienio kapitalų, iš jų 74 mln. vokiečių kapitalų66.
Prasidėjo kova, kuri ekonominėje literatūroje taip ir yra vadinama kova dėl
„pasaulio dalybų“. Iš vienos pusės, Rokfelerio „Žibalo trestas“, norėdamas užgrobti
viską, įsteigė „bendrovę-dukterį“ pačioje Olandijoje, ėmė supirkinėti naftos
šaltinius Olandijos Indijoje ir tokiu būdu norėjo suduoti smūgį svarbiausiam savo
priešui — olandų—anglų „Šelio“ trestui. Iš antros pusės, „Vokietijos bankas“ ir kiti
Berlyno bankai stengėsi „apginti“ „sau“ Rumuniją ir suvienyti ją su Rusija prieš
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Rokfelerį. Pastarasis turėjo kur kas stambesnį kapitalą ir buvo puikiai
suorganizavęs žibalo transportą bei pristatymą vartotojams. Kova turėjo baigtis ir
1907 metais pasibaigė visišku „Vokietijos banko“ pralaimėjimu; jam beliko viena iš
dviejų: arba likviduoti su milijoniniais nuostoliais savo „žibalo interesus“, arba
pasiduoti. Buvo pasirinkta antra ir sudaryta „Vokietijos bankui“ labai nenaudinga
sutartis su „Žibalo trestu“. Ta sutartimi „Vokietijos bankas“ įsipareigojo „nieko
nedaryti, kas būtų nenaudinga Amerikos interesams“, tačiau vis dėlto buvo
numatyta, kad sutartis neteks galios, jeigu Vokietijoje bus priimtas įstatymas dėl
valstybinio žibalo monopolio.
Tuomet prasideda „žibalo komedija“. Vienas iš Vokietijos finansinių karalių,
fon Gvineris, „Vokietijos banko“ direktorius, per savo asmeninį sekretorių Štausą
agituoja už žibalo monopolį. Visas milžiniškas stambiausiojo Berlyno banko
aparatas, visi platūs „ryšiai“ paleidžiami į darbą, spauda springsta nuo
„patriotiškų“ šauksmų prieš Amerikos tresto „jungą“, ir reichstagas 1911 m. kovo
15 d. beveik vienbalsiai priima rezoliuciją, kurioje vyriausybė raginama parengti
žibalo monopolio piojektą. Vyriausybė stvėrėsi šios „populiarios“ idėjos, ir žaidimas,
kurį pradėjo „Vokietijos bankas“, norėdamas apgauti savo amerikinį kontrahentą
ir savo reikalus pataisyti, pasinaudojant valstybiniu monopoliu, atrodė kurnėtas.
Vokietijos žibalo karaliai jau iš anksto gardžiavosi milžinišku pelnu, ne mažesniu
už Rusijos cukraus fabrikantų pelną... Bet, pirma, stambieji Vokietijos bankai tarp
savęs susipyko dėl grobio dalybų, ir „Diskonto bendrovė“ iškėlė aikštėn
savanaudiškus „Vokietijos banko“ interesus; antra, vyriausybė pabūgo kovos su
Rokfelerių, nes buvo labai abejotina, ar Vokietija gaus žibalo ne per jį (Rumunijos
gamyba nedidelė); trečia, buvo paskirtas milijardinis 1913 metų asignavimas
kariniam Vokietijos pasirengimui. Monopolio projektas buvo atidėtas. Rokfelerio
„Žibalo trestas“ kovą kol kas laimėjo.
Berlyno žurnalas „Bankas“ šiuo klausimu rašė, kad Vokietija galėtų kovoti su
„Žibalo trestu“ tik įvesdama elektros srovės monopolį ir vandens jėgą paversdama
pigia elektra. Bet,— pridūrė jis,— „elektros monopolis bus sukurtas tada, kai jis
bus reikalingas gamintojams; būtent tada, kai vėl grės stambus elektros pramonės
bankrotas ir kai tos milžiniškos, brangios elektrinės, kurias dabar visur stato
privatūs elektros pramonės „koncernai“ ir kurioms šie „koncernai“ jau dabar gauna
tam tikrus atskirus monopolius iš miestų, valstybių ir kt, negalės pelningai veikti.
Tuomet reikės paleisti į darbą vandens jėgas; bet jų nebus galima valstybės lėšomis
paversti pigia elektra, jas vėl reikės atiduoti „privačiam monopoliui, valstybės
kontroliuojamam“, nes privati pramonė jau sudarė nemažai sandėrių ir išsilygo
stambų atlyginimą. .. Taip buvo su kalio monopoliu, taip yra su žibalo monopoliu,
taip bus su elektros monopoliu.
Mūsų valstybiniams socialistams, leidžiantiems save apakinti gražiu principu,
jau būtų metas pagaliau suprasti, jog Vokietijoje monopoliai niekada neturėjo
tikslo duoti naudos vartotojams ar bent suteikti valstybei dalį įmonininko pelno ir
niekada nepasiekė tokio rezultato, jie tik rūpinosi, valstybės padedami, sustiprinti
privačią pramonę, kuriai beveik grėsė bankrotas.“ 67
Tokius vertingus prisipažinimus yra priversti daryti buržuaziniai Vokietijos
ekonomistai. Čia akivaizdžiai matome, kaip finansinio kapitalo epochoje susipina
drauge privatūs ir valstybiniai monopoliai, matome, kad ir vieni, ir antri iš tikrųjų
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tėra imperialistinės kovos — stambiausių monopolininkų tarpusavio kovos dėl
pasaulio pasidalijimo — atskiros grandys.
Milžiniškas prekybinės laivybos koncentracijos didėjimas taip pat pasibaigė
pasaulio pasidalijimu. Vokietijoje išsiskyrė dvi stambiausios bendrovės:
„Hamburgas—Amerika“ ir „Šiaurės Vokietijos Loidas“; abi turi po 200 mln. markių
(akcijų ir obligacijų) kapitalą ir 185—189 mln. markių vertės garlaivius. Antra,
Amerikoje 1903 m. sausio 1 d. susidarė vadinamasis Morgano trestas, „Tarptautinė
jūrų prekybos kompanija“, jungianti 9 Amerikos ir Anglijos laivybos kompanijas ir
turinti 120 mln. dolerių (480 mln. markių) kapitalą. Jau 1903 metais Vokietijos
milžinai ir šis Amerikos—Anglijos trestas, dalydamiesi pelną, sudarė pasaulio
pasidalijimo sutartį. Vokietijos bendrovės atsisakė konkuruoti dėl pervežimų tarp
Anglijos ir Amerikos. Buvo tiksliai nustatyta, kam kurie uostai „suteikiami“, buvo
įsteigtas bendras kontrolės komitetas ir t. t. Sutartis sudaryta 20 metų laikui, su
įžvalgia išlyga, kad, kilus karui, ji nustoja galios 68.
Nepaprastai pamokoma taip pat tarptautinio bėgių kartelio susidarymo
istorija. Pirmą kartą Anglijos, Belgijos ir Vokietijos bėgių gamyklos bandė įsteigti
tokį kartelį dar 1884 metais, didžiausio pramonės nuosmukio metu. Buvo susitarta
nekonkuruoti susitarusiųjų šalių vidaus rinkoje, o užsienio rinkas pasidalyti pagal
normą: 66% Anglijai, 27% Vokietijai ir 7% Belgijai. Visa Indija buvo palikta Anglijai.
Prieš vieną Anglijos firmą, neprisidėjusią prie susitarimo, buvo pradėtas bendras
karas, kurio išlaidos buvo padengiamos tam tikru bendrų pardavimų procentu.
Bet 1886 metais, kai iš sąjungos išstojo dvi Anglijos firmos, ji iširo. Būdinga, kad
vėlesniais pramonės pakilimo laikotarpiais susitarti nepavykdavo.
1904 metų pradžioje Vokietijoje įkurtas plieno sindikatas. 1904 metų lapkričio
mėnesį atnaujintas tarptautinis bėgių kartelis pagal normas: Anglijai — 53,5%,
Vokietijai — 28,83%, Belgijai — 17,67%. Paskui prisidėjo Prancūzija su 4,8%, 5,8%
ir 6,4% normomis pirmaisiais, antraisiais ir trečiaisiais metais, viršijant 100%, t.
y. esant 104,8% sumai ir t. t. 1905 metais prisidėjo. Jungtinių Valstijų „Plieno
trestas“ („Plieno korporacija“), paskui Austrija ir Ispanija. „Šiuo momentu,— rašė
Hogelšteinas 1910 metais,— žemės dalybos baigtos, ir stambieji vartotojai, visų
pirma valstybiniai geležinkeliai,— jeigu jau pasaulis pasidalytas ir į jų interesus
nebuvo atsižvelgta,— gali gyventi kaip poetas Jupiterio danguje.“69
Dar paminėsime tarptautinį cinko sindikatą, įsteigtą 1909 metais ir tiksliai
paskirsčiusį gamybos dydį penkioms gamyklų grupėms: Vokietijos, Belgijos,
Prancūzijos, Ispanijos, Anglijos;—paskui tarptautinį parako trestą, šią, Lyfmano
žodžiais, „tikrai šiuolaikinę glaudžią sąjungą visų Vokietijos sprogstamųjų
medžiagų fabrikų, kurie vėliau drauge su analogiškai organizuotais Prancūzijos ir
Amerikos dinamito fabrikais tarpusavyje pasidalijo, taip sakant, visą pasaulį“ 70.
Lyfmano nuomone, 1897 metais iš viso buvo apie 40 tarptautinių kartelių,
kuriuose dalyvavo Vokietija, o 1910 metais — jau apie 100.
Kai kurie buržuaziniai rašytojai (prie kurių dabar prisidėjo ir K. Kautskis,—
jis visiškai atsisakė marksistinės, pavyzdžiui, 1909 metų savo pozicijos) reiškė
tokią nuomonę, kad tarptautiniai karteliai, būdami viena ryškiausių kapitalo
internacionalizavimo išraiškų, leidžia tikėtis, jog kapitalizmo sąlygomis tautos
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gyvens taikiai. Teoriškai ši nuomonė yra visiškai absurdiška, o praktiškai —
sofizmas ir būdas nedorai ginti blogiausią oportunizmą. Tarptautiniai karteliai
rodo, kaip dabar yra išaugusios kapitalistinės monopolijos ir dėl ko kapitalistų
sąjungos kovoja. Pastaroji aplinkybė yra svarbiausia; tik ji mums paaiškina
istorinę-ekonominę prasmę to, kas vyksta, nes kovos forma gali kisti ir nuolat kinta
priklausomai nuo įvairių, palyginti atskirų ir laikinų priežasčių, bet, kol yra klasės,
kovos esmė, klasinis jos turinys tikrai negali pakisti. Suprantama, kad, pavyzdžiui,
Vokietijos buržuazija, į kurios pusę teoriniais savo samprotavimais iš esmės perėjo
Kautskis (apie tai vėliau dar pakalbėsime), yra suinteresuota užtemdyti dabartinės
ekonominės kovos turinį (pasaulio pasidalijimas) ir pabrėžti čia vieną, čia kitą tos
kovos formą. Tokią pat klaidą daro Kautskis. Ir kalbama, aišku, ne apie Vokietijos,
bet apie viso pasaulio buržuaziją. Kapitalistai dalijasi pasaulį ne dėl to, kad jie būtų
ypač įtūžę, o dėl to, kad pasiekta koncentracijos pakopa verčia stoti į šį kelią, norint
gauti pelno; ir jie dalijasi pasaulį „pagal kapitalą“, „pagal jėgą“ — kitokio dalybų
būdo prekinės gamybos ir kapitalizmo sistemoje negali būti. O jėga kinta
priklausomai nuo ekonominės ir, politinės raidos; kad būtų galima suprasti tai,
kas vyksta, reikia žinoti, kuriuos klausimus sprendžia jėgos pakitimai, o ar tai
„grynai“ ekonominiai pakitimai, ar neekonominiai (pavyzdžiui, kariniai), tai
antraeilis klausimas, kuris nė kiek negali pakeisti pagrindinių pažiūrų į
naujausiąją kapitalizmo epochą. Kapitalistų sąjungų kovos ir sandėrių turinio
klausimą pakeisti kovos ir sandėrių formos (šiandien taikios, rytoj netaikios, poryt
vėl netaikios) klausimu reiškia tapti sofistu.
Naujausiojo kapitalizmo epocha mums rodo, kad tarp kapitalistų sąjungų
susidaro tam tikri santykiai, pagrįsti ekonominiu pasaulio pasidalijimu, o greta to,
dėl to tarp politinių sąjungų, valstybių, susidaro tam tikri santykiai, pagrįsti
teritoriniu pasaulio pasidalijimu, kova dėl kolonijų, „kova dėl ūkinės teritorijos“.

VI. PASAULIO PASIDALIJIMAS TARP DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ

Geografas A. Supanas savo knygoje apie „teritorinį liuropos kolonijų
plėtimąsi“ 71 šitaip trumpai apibendrina tą plėtimąsi XIX amžiaus pabaigoje:

A Supan. Die territoriale Entwicklung der europäischen Kolonien. 1906, p. 254 (A. Supanas.
Teritorinis Europos kolonijų plėtimasis. Red.).
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„Taigi būdingas šio laikotarpio bruožas,— daro jis išvadą,— yra Afrikos ir
Polinezijos pasidalijimas.“ Kadangi Azijoje ir Amerikoje neužimtų, t. y. jokiai
valstybei nepriklausančių žemių nėra, tai Supano išvadą reikia išplėsti ir pasakyti,
kad būdingas nagrinėjamojo laikotarpio bruožas yra galutinis žemės pasidalijimas,
galutinis ne ta prasme, kad būtų nebegalimas perdalijimas,— priešingai,
perdalijimai galimi ir neišvengiami,— bet ta prasme, kad kolonijinė kapitalistinių
šalių politika baigė grobti neužimtas mūsų planetos žemes. Pasaulis pirmą kartą
jau pasidalytas, tad ateityje gali būti tik perdalijimai, t. y. perėjimas iš vieno
„savininko“ rankų į kito rankas, o ne iš niekieno nuosavybės į „savininko“ rankas.
Vadinasi, pasaulinė kolonijinė politika, labai glaudžiai susijusi su
„naujausiąją kapitalizmo raidos pakopa“, su finansiniu kapitalu, dabar sudaro
savotišką epochą. Todėl reikia pirmiausia išsamiau panagrinėti faktiškus
duomenis, kad būtų galima kuo tiksliau išsiaiškinti ir šios epochos skirtumą nuo
ankstesniųjų, ir dabartinę padėtį. Pirmiausia čia kyla du faktiški klausimai: ar
kolonijinė politika suaktyvėja, kova dėl kolonijų pasmarkėja kaip tik finansinio
kapitalo epochoje ir būtent kaip šiuo požiūriu dabar yra pasidalytas pasaulis.
Amerikos rašytojas Moris savo knygoje apie kolonizacijos istoriją bando
apibendrinti duomenis apie Anglijos, Prancūzijos ir Vokietijos kolonijinių valdų
dydį įvairiais XIX amžiaus laikotarpiais. Sutrumpintai pateikiame jo gautas
išvadas:

Anglija ypač daug kolonijų užgrobė 1860—1880 metų laikotarpiu; labai
smarkiai jos kolonijos išsiplėtė paskutiniame XIX amžiaus dvidešimtmetyje.
Prancūzijos ir Vokietijos — kaip tik šiame dvidešimtmetyje. Anksčiau matėme, kad
ikimonopolistinis kapitalizmas, kapitalizmas, kai vyrauja laisvoji konkurencija,
aukščiausią raidos laipsnį buvo pasiekęs septintajame ir aštuntajame
dešimtmetyje. Dabar matome, kad kaip tik po šio laikotarpio prasideda didžiulis
kolonijinių užgrobimų „pakilimas“, nepaprastai pasmarkėja kova dėl teritorinio
pasaulio pasidalijimo. Vadinasi, neabejotinas yra faktas, kad kapitalizmo
perėjimas į monopolistinio kapitalizmo pakopą, į finansinį kapitalą yra susijęs su
pasmarkėju-sia kova dėl pasaulio pasidalijimo.
Hobsonas savo veikale apie imperializmą pažymi, kad 1884—1900 metų
laikotarpis buvo sparčios svarbiausiųjų Europos valstybių „ekspansijos“ (teritorijos
išplėtimo) laikotarpis. Jo apskaičiavimu, per šį laiką Anglija įsigijo 3,7 milijono kv.
mylių su 57 mln. gyventojų; Prancūzija — 3,6 mln. kv. mylių su 36V2 mln.
gyventojų; Vokietija—1,0 mln. kv. mylių su 14,7 mln.; Belgija— 900 tūkst. kv.
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mylių su 30 mln.; Portugalija — 800 tūkst. kv. mylių su 9 mln. Kad XIX amžiaus
pabaigoje, ypač nuo devintojo dešimtmečio, visos kapitalistinės valstybės vaikėsi
kolonijų, yra visiems žinomas diplomatijos ir užsienio politikos istorijos faktas.
Anglijoje didžiausio laisvosios konkurencijos klestėjimo laikotarpiu, 1840-—
1860 metais, vadovaujantys buržuaziniai jos politikai buvo kolonijinės politikos
priešininkai, kolonijų išsivadavimą, visišką jų atsiskyrimą nuo Anglijos jie laikė
neišvengiamu ir naudingu. M. Bėras 1898 metais paskelbtame savo straipsnyje
apie „naujausiąjį Anglijos imperializmą“ 72 rašo, kad 1852 metais toks apskritai į
imperializmą linkęs Anglijos valstybės veikėjas, kaip Dizraelis, sakė: „Kolonijos —
tai girnų akmuo ant mūsų kaklo.“
O XIX amžiaus pabaigoje dienos didvyriai Anglijoje buvo Sesilis Rodsas ir
Džozefas Čemberlenas,— jie atvirai propagavo imperializmą ir kuo ciniškiausiai
vykdė imperialistinę politiką!
Gana įdomu, kad šiems vadovaujantiesiems Anglijos buržuazijos politikams
jau tuomet buvo aiškus, taip sakant, grynai ekonominių ir socialinių-politinių
naujausiojo imperializmo šaknų ryšys. Čemberlenas propagavo imperializmą kaip
„teisingą, išmintingą ir ekonomišką politiką“, jis ypač pabrėžė, kad pasaulinėje
rinkoje su Anglija dabar konkuruoja Vokietija, Amerika, Belgija. Išsigelbėjimas yra
monopolija — sakė kapitalistai ir steigė kartelius, sindikatus, trestus.
Išsigelbėjimas yra monopolija — kartojo politiniai buržuazijos vadovai ir skubėjo
užgrobti dar nepasidalytas pasaulio dalis. O Sesilis Rodsas, kaip pasakojo artimas
jo draugas žurnalistas Stedas, 1895 metais kalbėjo jam apie imperialistines savo
idėjas: „Vakar buvau Londono Yst Ende (darbininkų kvartalas) ir lankiausi
viename bedarbių susirinkime. Kai ten pasiklausiau klaikių kalbų, kurios buvo
tolydinis riksmas: duonos, duonos!, aš, eidamas namo ir galvodamas apie tai, ką
mačiau, dar labiau negu anksčiau įsitikinau, koks svarbus yra imperializmas...
Mano šventa idėja yra išspręsti socialinį klausimą, būtent: norėdami išgelbėti
keturiasdešimt milijonų Jungtinės Karalystės gyventojų nuo pragaištingo pilietinio
karo, mes, kolonijiniai politikai, turime užvaldyti naujas žemes, kad būtų galima
įkurdinti gyventojų perteklių, įsigyti naujų sričių fabrikuose ir rūdynuose gami*
narnoms prekėms parduoti. Imperija, aš visuomet tai sakiau, yra skrandžio
klausimas. Jeigu jūs nenorite pilietinio karo, jūs turite pasidaryti imperialistai.“ 73
Taip 1895 metais kalbėjo Sesilis Rodsas, milijonierius, finansų karalius,
svarbiausias anglų—būrų karo kaltininkas; juk jis tik šiurkštokai, ciniškai gina
imperializmą, o iš esmės tai nesiskiria nuo ponų Maslovo, Ziūdekumo, Potresovo,
Davido, rusiškojo marksizmo kūrėjo ir kt. ir kt. „teorijos“. Sesilis Rodsas buvo
truputį doresnis socialšovinistas. ..
Norėdami kuo tiksliau pavaizduoti teritorinį pasaulio pasidalijimą ir per
pastaruosius dešimtmečius įvykusius pasikeitimus šiuo atžvilgiu, pasinaudokime
santraukomis, kurias pateikia Supanas minėtame veikale visų pasaulio valstybių
kolonijinių valdų klausimu. Supanas ima 1876 ir 1900 metus; imkime 1876 —
labai vykusiai pasirinktus metus, nes apskritai galima sakyti, kad kaip tik tuo
laiku ikimonopolistinė Vakarų Europos kapitalizmo raidos stadija jau buvo
pasibaigusi,— ir 1914 metus, Supano skaičius pakeisdami naujesniais pagal
Hiubnerio „Geografines ir statistines lenteles“. Supanas ima tik kolonijas; mes
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„Die Neue Zeit“, XVI, I, 1898, S. 302.
„Die Neue Zeit“, XVI, I, 1898, S. 304.
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manome, kad naudinga — norint išsamiai pavaizduoti pasaulio pasidalijimą —
trumpai pridėti žinių ir apie nekolonijines šalis, ir apie pusiau kolonijas, prie kurių
priskiriame Persiją, Kiniją ir Turkiją: pirmoji iš tų šalių jau beveik visai tapo
kolonija, antroji ir trečioji virsta kolonijomis.
Gauname tokius rezultatus:

Čia vaizdžiai matome, kaip buvo „baigtas“ pasaulio pasidalijimas tarp XIX ir
XX amžiaus. Po 1876 metų kolonijinės valdos nepaprastai išsiplėtė: šešių
stambiausių valstybių — daugiau kaip pusantro karto, nuo 40 iki 65 milijonų kv.
km; jų valdos padidėjo 25 mln. kv. km — pusantro karto daugiau už metropolijų
plotą (I6V2 mln.).
Trys valstybės 1876 metais neturėjo jokių kolonijų, o ketvirtoji, Prancūzija, jų
beveik neturėjo. Iki 1914 metų šios keturios valstybės įsigijo 14,1 mln. kv. km ploto
kolonijų, t. y. beveik pusantro karto daugiau už Europos plotą, beveik su 100
milijonų gyventojų. Kolonijinės valdos plėtėsi labai netolygiai. Pavyzdžiui, jeigu
palyginsime Prancūziją, Vokietiją ir Japoniją, kurios viena nuo kitos nelabai
skiriasi ploto dydžiu ir gyventojų skaičiumi, tai pasirodys, kad pirmoji iš tų šalių
įsigijo beveik trigubai daugiau kolonijų (pagal plotą) negu antroji ir trečioji kartu.
Bet finansinio kapitalo dydžiu Prancūzija nagrinėjamojo laikotarpio pradžioje
galbūt taip pat buvo kelis kartus turtingesnė negu Vokietija ir Japonija kartu.
Kolonijinių valdų dydžiui, be grynai ekonominių sąlygų, ir jų pagrindu, turi įtakos
geografinės sąlygos ir kt. Kad ir kaip smarkiai, stambiajai pramonei, mainams ir
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finansiniam kapitalui veikiant, per pastaruosius dešimtmečius niveliavosi
pasaulis, susilygino įvairių šalių ūkio ir gyvenimo sąlygos, vis dėlto skirtumas
tebėra nemažas, ir tarp išvardytųjų šešių šalių matome, pirma, jaunas,
nepaprastai greit progresavusias kapitalistines šalis (Amerika, Vokietija, Japonija);
antra — senosios kapitalistinės raidos šalis, kurios pastaruoju metu daug lėčiau
progresavo už pirmąsias (Prancūzija ir Anglija); trečia — ekonomiškai labiausiai
atsilikusią šalį (Rusiją), kurioje naujausiasis kapitalistinis imperializmas, taip
sakant, apraizgytas ypač tankiu ikikapitalistinių santykių tinklu.
Greta didžiųjų valstybių kolonijinių valdų mes pateikėme nedideles mažųjų
valstybių kolonijas, kurios yra, taip sakant, artimiausias galimo ir tikėtino kolonijų
„perdalijimo“ objektas. Šios mažosios valstybės daugiausia tik todėl išlaiko savo
kolonijas, kad tarp stambiųjų yra interesų priešingumų, nesutarimų ir kt.,— tai
trukdo susitarti dėl grobio dalybų. O „pusiau kolonijinės“ valstybės yra pavyzdys
pereinamųjų formų, kurių būna visose gamtos ir visuomenės srityse. Turint galvoje
visus ekonominius ir visus tarptautinius santykius, finansinis kapitalas yra tokia
didelė, galima sakyti, lemiama jėga, jog jis įstengia pajungti sau ir iš tikrųjų
pajungia net valstybes, politiškai visai nepriklausomas; tuojau pamatysime tokių
pavyzdžių. Tačiau, suprantama, finansiniam kapitalui yra „patogiausias“ ir
naudingiausias toks pajungimas, kuris susijęs su pajungiamųjų šalių ir tautų
politinės nepriklausomybės netekimu. Pusiau kolonijinės šalys yra tipiškos kaip
„vidurkis“ šiuo atžvilgiu. Suprantama, kad kova dėl šių pusiau priklausomų šalių
ypač turėjo pasmarkėti finansinio kapitalo epochoje, kai visas kitas pasaulis jau
buvo pasidalytas.
Kolonijinė politika ir imperializmas buvo ir iki naujausiosios kapitalizmo
pakopos, ir net iki kapitalizmo. Roma, pagrįsta vergija, vykdė kolonijinę politiką ir
kūrė imperializmą. Tačiau „bendri“ samprotavimai apie imperializmą, kai
pamirštamas arba nustumiamas į paskutinę vietą svarbiausias visuomeniniųekonominių formacijų skirtumas, neišvengiamai pavirsta tuščiausiomis
banalybėmis arba gyrimusi, kaip, pavyzdžiui, „didžiosios Romos“ palyginimas su
„didžiąja Britanija“ 74.
Net kapitalistinė kolonijinė ankstesniųjų kapitalizmo stadijų politika iš esmės
skiriasi nuo kolonijinės finansinio kapitalo politikos.
Svarbiausia naujausiojo kapitalizmo ypatybė yra stambiausiųjų įmonininkų
monopolistinių sąjungų viešpatavimas. Tokios monopolijos yra tvirčiausios, kai į
vienas rankas paimami visi žaliavų šaltiniai, ir mes matėme, kaip uoliai
tarptautinės kapitalistų sąjungos stengiasi išplėšti iš priešininko kiekvieną
konkurencijos galimybę, supirkti, pavyzdžiui, geležies rūdynus arba naftos
šaltinius ir pan. Jau vien kolonijos valdymas yra tikra monopolijos sėkmės
garantija, nepaisant visų kovos su konkurentu atsitiktinumų, net ir tokio
atsitiktinumo, kai priešininkas panorėtų apsiginti valstybinio monopolio įstatymu.
Kuo labiau yra išsivystęs kapitalizmas, kuo smarkiau jaučiama žaliavų stoka, kuo
didesnė yra konkurencija ir žaliavų šaltinių vaikymasis visame pasaulyje, tuo
įnirtingesnė yra kova dėl kolonijų įsigijimo.

C P Lucas. Greater Rome and Greater Britain. Oxf., 1912 (C. P. Lukas. Didžioji Roma ir Didžioji
Britanija. Okslordas, 1912. fled.) arba Eart o Cromer. Ancient and Modern Imperialism. L„ 1910
(Grafas Kromens. Senovės ir šių laikų imperializmas. Londonas, 1910. Red.).
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„Galima teigti,— rašo Silderis,— nors kai kam gal tai atrodys paradoksalu,
kad miestų ir pramonės gyventojų daugėjimas artimiausiu ar ne tokiu artimu metu
daug veikiau gali būti sustabdytas dėl žaliavų pramonei stokos negu dėl maisto
stokos.“ Pavyzdžiui, vis smarkiau stokojama medžio,— jis vis labiau brangsta —
odų, tekstilės pramonės žaliavos. „Pramonininkų sąjungos mėgina sudaryti žemės
ūkio ir pramonės pusiausvyrą visame pasauliniame ūkyje; kaip pavyzdį galima
nurodyti nuo 1904 metų veikiančią tarptautinę kelių svarbiausių pramoninių
valstybių medvilnės verpimo fabrikantų sąjungų sąjungą; paskui jos pavyzdžiu
1910 metais įsteigtą Europos linų verpimo pramonininkų sąjungų sąjungą.“ 75
Žinoma, tokių faktų reikšmę buržuaziniai reformistai ir iš jų ypač dabartiniai
kautskininkai bando sumenkinti — jie teigia, kad žaliavų „būtų galima“ gauti
laisvojoje rinkoje be „brangios ir pavojingos“ kolonijinės politikos, kad žaliavų
pasiūlą „būtų galima“ nepaprastai padidinti „vien tik“ pagerinus apskritai žemės
ūkio sąlygas. Bet tokie teiginiai virsta imperializmo apologija, jo padailinimu, nes
pamirštamas svarbiausias naujausioj o kapitalizmo ypatumas — monopolijos.
Laisvoji rinka vis labiau nuslenka į praeitį, monopolininkų sindikatai ir trestai
kiekvieną dieną ją apkarpo, o „vien tik“ pagerinus žemės ūkio sąlygas, pagerėtų
masių padėtis, padidėtų darbo užmokestis ir sumažėtų pelnas. Kurgi, jei ne vien
saldučių reformistų fantazijoje, yra trestų, kurie sugeba rūpintis masių padėtimi,
užuot rūpinęsi kolonijų užkariavimu?
Ne tik jau surasti žaliavų šaltiniai turi reikšmės finansiniam kapitalui, bet ir
galimi šaltiniai, nes technika mūsų laikais plėtojasi nepaprastai sparčiai, ir žemės,
šiandien netinkamos, rytoj gali būti padarytos tinkamos, jeigu bus surasta naujų
būdų (o tam stambus bankas gali surengti specialią inžinierių, agronomų ir kt.
ekspediciją), jeigu bus išleista daug kapitalo. Tas pat pasakytina ir apie mineralinių
turtų ieškojimą, apie naujus vienų ar kitų žaliavų apdirbimo ir utilizavimo būdus
ir kt. ir pan. Dėl to finansinis kapitalas neišvengiamai siekia išplėsti ūkinę teritoriją
ir net apskritai teritoriją. Trestai dvigubu arba trigubu įkainojimu kapitalizuoja
savo turtą, atsižvelgdami į „galimą“ ateities (o ne dabarties) pelną, atsižvelgdami į
tolesnius monopolijos rezultatus, taip pat ir finansinis kapitalas apskritai siekia
užgrobti kuo daugiau žemių, bet kokių, bet kur, bet kokiu būdu, atsižvelgdamas į
galimus žaliavų šaltinius, bijodamas atsilikti pašėlusioje kovoje dėl paskutinių
nepasidalytojo pasaulio gabalų arba dėl jau pasidalytųjų gabalų perdalijimo.
Anglijos kapitalistai visaip stengiasi išplėsti medvilnės auginimą savo
kolonijoje, Egipte,— 1904 metais iš 2,3 milijono hektarų kultūrinės Egipto žemės
jau 0,6 mln., t. y. daugiau kaip ketvirtis, buvo apsėta medvilne, rusai — savo
kolonijoje, Turkestane, nes taip jie lengviau gali įveikti savo užsienio konkurentus,
lengviau gali monopolizuoti žaliavų šaltinius, sukurti ekonomiškesnį ir pelningesnį
tekstilės trestą su „kombinuota“ gamyba, koncentruojančia vienose rankose visas
medvilnės gamybos ir apdirbimo stadijas.
Kapitalo išvežimo interesai taip pat skatina užkariauti kolonijas, nes
kolonijinėje rinkoje lengviau (o kartais vien ir tegalima) monopoliniais būdais
pašalinti konkurentą, užsitikrinti tiekimą, sutvirtinti atitinkamus „ryšius“ ir kt.
Neekonominis antstatas, atsirandantis finansinio kapitalo pagrindu, finansinio
kapitalo politika, jo ideologija sustiprina siekimą užkariauti kolonijas. „Finansinis
kapitalas nori ne laisvės, o viešpatavimo“, teisingai sako Hilferdingas. O vienas
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buržuazinis prancūzų rašytojas, tarsi išplėsdamas ir papildydamas anksčiau
pateiktas Sesilio Rodso mintis, rašo, kad prie ekonominių šių laikų kolonijinės
politikos priežasčių reikia pridėti socialines: „gyvenimui darantis vis
sudėtingesniam ir sunkesniam,— o tai slegia ne tik darbininkų mases, bet ir
vidurines klases,— visose senosios civilizacijos šalyse susikaupia „nekantrumas,
susierzinimas, neapykanta, gresiantys visuomenės ramybei; reikia surasti, kur
pritaikyti energiją, išstumiamą iš tam tikrų klasinių vėžių, panaudoti ją už šalies
ribų, kad neįvyktų sprogimas viduje“ 76.
Kalbant apie kapitalistinio imperializmo epochos kolonijinę politiką, reikia
pažymėti, kad finansinis kapitalas ir jį atitinkanti tarptautinė politika, kuri
pasireiškia didžiųjų valstybių kova dėl pasaulio ekonominio ir politinio
pasidalijimo, sukuria daugelį pereinamųjų valstybinės priklausomybės formų. Šiai
epochai tipiškos ne tik dvi pagrindinės šalių grupės: kolonijas valdančios ir
kolonijos, bet ir įvairių formų priklausomosios šalys, politiškai, formaliai
savarankiškos, o iš tikrųjų apraizgytos finansinės ir diplomatinės priklausomybės
tinklais. Vieną iš šių formų — pusiau kolonijas — jau anksčiau minėjome. Kitos
formos pavyzdys yra, pavyzdžiui, Argentina.
„Pietų Amerika, ypač Argentina,— rašo Šulcė-Gėvernicas savo veikale apie
Britanijos imperializmą,— finansiškai taip priklausoma nuo Londono, jog ją reikia
pavadinti beveik prekybine Anglijos kolonija.“ 77
Pagal Austrijos-Vengrijos konsulo Buenos Airėse 1909 metų pranešimus
Šilderis nustatė, kad Argentinoje įdėti Anglijos kapitalai yra 8,75 milijardo frankų
dydžio. Nesunku įsivaizduoti, kokie tvirti ryšiai dėl to sieja Anglijos finansinį
kapitalą — ir jo ištikimą „draugą“, diplomatiją — su Argentinos buržuazija, su
vadovaujančiais viso jos ekonominio ir politinio gyvenimo sluoksniais.
Kiek kitokią finansinės ir diplomatinės priklausomybės formą, esant politinei
nepriklausomybei, mums parodo Portugalijos pavyzdys. Portugalija yra
savarankiška, suvereni valstybė, bet faktiškai daugiau kaip 200 metų, nuo karo
dėl Ispanijos sosto paveldėjimo (1701— 1714), ji yra Anglijos protektorate. Anglija
gynė ją ir kolonijines jos valdas, norėdama sustiprinti savo poziciją kovoje su savo
priešininkais, Ispanija, Prancūzija. Anglija mainais gaudavo prekybinių lengvatų,
turėjo geresnes sąlygas prekėms ir ypač kapitalui išvežti į Portugaliją ir į jos
kolonijas, galėjo naudotis Portugalijos uostais ir salomis, jos kabeliais ir kt. ir t.
t.78
Tokių santykių tarp atskirų stambių ir smulkių valstybių visuomet buvo, bet
kapitalistinio imperializmo epochoje jie tampa visuotine sistema, sudaro „pasaulio
pasidalijimo“ santykių sumos dalį, pavirsta pasaulinio finansinio kapitalo
operacijų grandimis.
Baigdami nagrinėti pasaulio pasidalijimo klausimą, turime dar štai ką
pažymėti. Ne tik Amerikos literatūra po ispanų—amerikiečių karo ir Anglijos — po
Wahl La France aux colonies (Valis. Prancūzija ir kolonijos. Red.). cituota knygoje: Henri
Russier. Le Partage de l`Ocėanie. P., 1905, p. 165 (Anri Riusjė. Okeanijos pasidalijimas. Paryžius,
1905, p. 165. Red.).
77 Schulze-Gaevernitz. Britischer Imperialismus und englischer Freihandel zu Beginn des 20-ten
Jahrhunderts. Lpz.F 1906, p. 318 {Šulcė-Gėvernicas. Britanijos imperializmas ir Anglijos laisvoji
prekyba XX amžiaus pradžioje. Leipcigas, 1906. Red.). Tą patį sako Sartorius v. Waltershausen.
Das volkswirtschaftliche System der Kapitalanlage im Auslande. Berlin, 1907, S. 46 (Sartorijus
fon Valtershauzenas. Liaudies ūkio sistema kapitalui įdėti užsienyje. Berlynas, 1907, p. 46. Red.).
78 Silderis, min. veik., t. I, p. 160—161.
76

51

anglų — būrų karo visiškai atvirai ir aiškiai iškėlė šį klausimą pačioje XIX amžiaus
pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje, ne tik Vokietijos literatūra, labiausiai „stropiai“
sekusi „Britanijos imperializmą“, sistemingai vertino šį faktą. Ir Prancūzijos
buržuazinėje literatūroje klausimas yra gana aiškiai ir plačiai iškeltas, kiek tai
buržuaziniu požiūriu yra įmanoma. Pasiremsime istoriku Drio, kuris savo knygos
„XIX amžiaus pabaigos politinės ir socialines problemos“ skyriuje apie „didžiąsias
valstybes ir pasaulio pasidalijimą“ štai ką rašė: „Per pastaruosius metus visas
laisvas vietas žemėje, išskyrus Kiniją, užėmė Europos ir Šiaurės Amerikos
valstybės. Šiuo pagrindu jau įvyko keletas konfliktų ir įtakos pakitimų, kurie
pranašauja baisesnius protrūkius netolimoje ateityje, nes reikia skubėti:
neapsirūpinusios nacijos rizikuoja niekada negauti savo dalies ir nedalyvauti tame
milžiniškame žemės išnaudojime, kuris bus vienas esmingiausių ateinančio (t. y.
XX) amžiaus faktų. Štai kodėl pastaruoju metu visą Europą ir Ameriką buvo
apėmusi kolonijinių išsiplėtimų, „imperializmo“, karštligė, o juk imperializmas yra
įstabiausias būdingas XIX amžiaus pabaigos bruožas.“ Ir autorius pridūrė:
„Vykstant šiam pasaulio pasidalijimui, šiam pašėlusiam lobių ir stambiųjų
pasaulio rinkų vaikymuisi, šiame, XIX, amžiuje įkurtų imperijų palyginamoji jėga
visiškai neatitinka tos vietos, kurią Europoje užima nacijos, jas įkūrusios.
Valstybės, vyraujančios Europoje, jos likimo lėmėjos, nėra taip pat vyraujančios
visame pasaulyje. O kadangi kolonijinė galybė, viltis turėti dar neapskaitytų turtų,
matyt, grįžtamai paveiks palyginamąją Europos valstybių jėgą, todėl kolonijinis
klausimas — jeigu norite, „imperializmas“,— jau pakeitęs politines pačios Europos
sąlygas, vis labiau ir labiau jas keis.“ 79

VII. IMPERIALIZMAS - YPATINGA KAPITALIZMO STADIJA

Dabar turime pamėginti padaryti kai kurias išvadas, susumuoti tai, kas
anksčiau pasakyta apie imperializmą. Imperializmas atsirado kaip apskritai
pagrindinių kapitalizmo savybių išsiplėtojimas ir tiesioginis tęsinys. Tačiau
kapitalizmas tapo kapitalistiniu imperializmu tik esant tam tikrai, labai aukštai
savo raidos pakopai, kada kai kurios pagrindinės kapitalizmo savybės pradėjo
virsti savo priešybe, kada visur susidarė ir pasirodė pereinamosios iš kapitalizmo j
aukštesnę visuomeninę-ekonominę santvarką epochos bruožai. Ekonominiu
požiūriu svarbiausias dalykas, vykstant šiam procesui, yra tai, kad laisvąją
kapitalistinę konkurenciją pakeičia kapitalistinės monopolijos. Laisvoji
konkurencija yra pagrindinė kapitalizmo ir apskritai prekinės gamybos savybė;
monopolija yra tiesioginė laisvosios konkurencijos priešybė, tačiau mes matome,
kad laisvoji konkurencija ėmė virsti monopolija — ji sukūrė stambiąją gamybą,
išstūmė smulkiąją, stambiąją gamybą pakeitė stambiausiąja, taip padidino
gamybos ir kapitalo koncentraciją, jog jos padarinys buvo ir yra monopolija:
karteliai, sindikatai, trestai, su jais susiliejantis kokios dešimties milijardais
J.-E. Driault. Problèmes politiques et sociaux. P., 1900, p. 299 (Ž. E. Drio. Politinės ir socialinės
problemos. Paryžius. Red.).
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operuojančių bankų kapitalas. Ir kartu monopolijos, kurias išugdo laisvoji
konkurencija, jos nepanaikina, bet gyvuoja jai tebesant ir greta jos, tuo
sukeldamos nepaprastai didelius ir griežtus prieštaravimus, nesutarimus,
konfliktus. Monopolija yra perėjimas iš kapitalizmo į aukštesnę santvarką. Jeigu
reikėtų kuo trumpiau apibrėžti imperializmą, tai reikėtų pasakyti, kad
imperializmas yra monopolistinė kapitalizmo stadija. Tokiu apibrėžimu būtų
nusakyta tai, kas svarbiausia, nes, pirma, finansinis kapitalas yra bankinis
monopolistiškai negausių stambiausių bankų kapitalas, susiliejęs su
pramonininkų monopolistinių sąjungų kapitalu; o antra, pasaulio pasidalijimas
yra perėjimas nuo kolonijinės politikos, nekliudomai išplečiamos nė vienos
kapitalistinės valstybės neužgrobtoms sritims, prie kolonijinės monopolinio
galutinai pasidalytos žemės teritorijos valdymo politikos.
Nors per daug trumpi apibrėžimai ir patogūs, nes jais susumuojama tai, kas
svarbiausia, tačiau jie vis dėlto nepakankami, jeigu jais tenka atskirai pavaizduoti,
kokie labai esmingi bruožai būdingi reiškiniui, kurį reikia apibrėžti. Todėl,
neužmirštant, jog apskritai visi apibrėžimai turi sąlyginę ir santykinę reikšmę ir jie
niekada negali aprėpti visapusiškų visiškai išsivysčiusio reiškinio ryšių, reikia
pateikti tokį imperializmo apibrėžimą, kuriuo būtų nusakyti šie penki svarbiausi
imperializmo požymiai: 1) gamybos ir kapitalo koncentracija, pasiekusi tokią
aukštą raidos pakopą, kad ji sukūrė monopolijas, turinčias lemiamą reikšmę
ūkiniam gyvenimui; 2) bankinio kapitalo susiliejimas su pramoniniu ir šiuo
„finansiniu kapitalu“ pagrįstos finansinės oligarchijos susikūrimas; 3) kapitalo
išvežimas, ne taip, kaip prekių išvežimas, įgauna ypač didelę reikšmę; 4) susidaro
tarptautinės monopolistinės kapitalistų sąjungos, pasidalijančios pasaulį, ir 5)
stambiausios kapitalistinės valstybės yra galutinai pasidalijusios žemės teritorijas.
Imperializmas yra tokios raidos stadijos kapitalizmas, kai ėmė viešpatauti
monopolijos ir finansinis kapitalas, didelę reikšmę įgijo kapitalo išvežimas,
tarptautiniai trestai pradėjo dalytis pasaulį ir stambiausios kapitalistinės šalys yra
galutinai pasidalijusios visą žemės teritoriją.
Vėliau dar pamatysime, kad galima ir reikia kitaip apibrėžti imperializmą, jei
turėsime galvoje ne tik svarbiausias grynai ekonomines sąvokas (kuriomis
apsiriboja pateiktasis apibrėžimas), bet apskritai šios kapitalizmo stadijos istorinę
vietą kapitalizmo atžvilgiu arba imperializmo ir dviejų pagrindinių darbininkų
judėjimo krypčių santykį. O dabar reikia pažymėti, kad minėta prasme
suprantamas imperializmas, be abejo, yra ypatinga kapitalizmo raidos stadija.
Norėdami pateikti skaitytojams kuo labiau pagrįstą imperializmo sampratą, mes
sąmoningai stengėmės pacituoti kuo daugiau buržuazinių ekonomistų
atsiliepimų,— o jie yra priversti pripažinti ypač neginčijamai nustatytus naujausios
kapitalizmo ekonomikos faktus. Tuo pačiu tikslu buvo pateikiami detalūs
statistikos duomenys, parodantys, būtent iki kokio laipsnio išaugo bankinis
kapitalas ir t. t., būtent kuo pasireiškė kiekybės perėjimas į kokybę, išsivysčiusio
kapitalizmo perėjimas į imperializmą. Žinoma, nėra ko nė kalbėti, kad visos ribos
gamtoje ir visuomenėje yra sąlygiškos ir nepastovios, kad būtų nesąmonė ginčytis,
pavyzdžiui, dėl to, kuriais metais arba kuriame dešimtmetyje „galutinai“ Įsigalėjo
imperializmas.
Tačiau dėl imperializmo apibrėžimo visų pirma reikia ginčytis su svarbiausiu
vadinamojo Antrojo Internacionalo epochos, t. y. 1889—1914 metų
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dvidešimtpenkmečio, marksizmo teoretiku K. Kautskiu. Ir 1915 metais, ir net dar
1914 metų lapkričio mėnesi Kautskis labai griežtai kritikavo svarbiausias mintis,
išreikštas mūsų pateiktu imperializmo apibrėžimu,- jis teigė, kad imperializmą
reikią suprasti ne kaip ūkio „fazę“ arba pakopą, o kaip politiką, būtent tam tikrą
politiką, kuriai finansinis kapitalas „teikia pirmenybę“, kad imperializmo negalima
„tapatinti“ su „šių laikų kapitalizmu“, kad jeigu imperializmu laikysime „visus šių
laikų kapitalizmo reiškinius“ — kartelius, protekcionizmą, finansininkų
viešpatavimą, kolonijinę politiką, — tai klausimas, ar imperializmas kapitalizmui
yra būtinas, virs „banaliausia tautologija“, nes tuomet, „suprantama,
imperializmas yra kapitalizmui gyvybinė būtinybė“ ir t. t. Kautskio mintį
tiksliausiai išreikšime, jei pacituosime jo pateiktą imperializmo apibrėžimą,
nukreiptą tiesiog prieš mūsų dėstomų idėjų esmę (nes vokiečių marksistų
stovyklos prieštaravimai,— panašias idėjas ji skelbė daugelį metų,— Kautskiui
seniai žinomi kaip tam tikros marksizmo srovės prieštaravimai). Kautskio
apibrėžimas yra toks: „Imperializmas yra labai išsivysčiusio pramoninio
kapitalizmo padarinys. Jį sudaro kiekvienos pramoninės kapitalistinės nacijos
siekimas prisijungti arba pajungti vis didesnes agrarines (Kautskio kursyvas) sritis
nepriklausomai nuo to, kokios nacijos jose gyvena.“80
Šis apibrėžimas yra visiškai niekam tikęs, nes juo vienašališkai, t. y.
nepagrįstai išskiriamas vien tik nacionalinis klausimas (nors ir nepaprastai
svarbus ir savaime, ir jo santykio su imperializmu atžvilgiu), nepagrįstai neteisingai
jis susiejamas tik su pramoniniu kapitalu kitas nacijas aneksuojančiose šalyse,
taip pat nepagrįstai ir neteisingai iškeliama agrarinių sričių aneksija.
Imperializmas yra aneksijų siekimas — štai kokia yra politinė Kautskio
apibrėžimo dalis. Ji teisinga, bet labai neišsami, nes politiškai imperializmas iš viso
yra prievartos ir reakcijos siekimas. Tačiau čia mus domina ekonominis klausimo
aspektas, kurį pats Kautskis suteikė savo apibrėžimui. Klaidos, būdingos Kautskio
apibrėžimui, bado akis. Imperializmui kaip tik būdingas ne pramoninis, bet
finansinis kapitalas. Ne atsitiktinis dalykas, kad Prancūzijoje, kaip tik ypač
sparčiai plėtojantis finansiniam kapitalui, susilpnėjus pramoniniam, nuo praeitojo
amžiaus devintojo dešimtmečio ypač sustiprėjo aneksionistinė (kolonijinė) politika.
Imperializmui būdingas kaip tik siekimas aneksuoti ne tik agrarines sritis, bet net
pramoningiausias (Vokietijai rūpi Belgija, Prancūzijai — Lotaringija), nes, pirma,
baigtas žemės pasidalijimas verčia perdalijimo atveju tiesti rankas į bet kurias
žemes; antra, esminis imperializmo bruožas yra kelių stambiųjų valstybių
lenktyniavimas dėl hegemonijos, t. y. žemių užgrobimo ne tiek tiesiog sau, kiek dėl
to, kad būtų susilpnintas priešininkas ir pakirsta jo hegemonija (Vokietijai Belgija
yra ypač svarbi kaip atramos punktas prieš Angliją; Anglijai Bagdadas— kaip
atramos punktas prieš Vokietiją ir t. t.).
Kautskis ypač — ir ne vieną kartą - remiasi anglais, neva nustačiusiais grynai
politinę žodžio imperializmas reikšmę jo, Kautskio, prasme. Imame anglą Hobsoną
ir 1902 metais išėjusiame jo veikale „Imperializmas“ skaitome:
„Naujasis imperializmas skiriasi nuo senojo, pirma, tuo, kad vietoj vienos
augančios imperijos siekimų jis iškelia teoriją ir praktiką besivaržančių imperijų,
kurių kiekviena vadovaujasi vienodais politinio išsiplėtimo ir komercinės naudos
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„Die Neue Zeit“, 1914, 2 (t. 32), p. 909, 1914 m. rugsėjo 11 d. Plg, 1915, 2, p. 107 ir tol.
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troškimais; antra, tuo, kad finansiniai arba su kapitalo įdėjimu susiję interesai
vyrauja palyginti su prekybiniais interesais.“ 81
Mes matome, kad Kautskis, remdamasis apskritai anglais, faktiškai yra
absoliučiai neteisus (jis galėtų remtis nebent vulgariaisiais anglų imperialistais
arba tiesioginiais imperializmo apologetais). Mes matome, kad Kautskis,
vaizduojantis, jog jis ir toliau gina marksizmą, iš tikrųjų žengia žingsnį atgal,
palyginti su socialliberalu Hobsonu, kuris teisingiau įvertina du „istoriškai
konkrečius“ (Kautskis savo apibrėžimu kaip tik tyčiojasi iš istorinio konkretumo!)
šių laikų imperializmo ypatumus: 1) kelių imperializmų konkurenciją ir 2)
finansininko vyravimą, palyginti su prekybininku. O jeigu daugiausia kalbama apie
tai, kad pramoninė šalis aneksuotų agrarinę, tai tuo iškeliamas vyraujantis
prekybininko vaidmuo.
Kautskio apibrėžimas yra ne tik neteisingas ir ne-marksistinis. Juo pagrįsta
ištisa sistema pažiūrų, kuriomis visai atsisakoma ir marksizmo teorijos, ir
marksizmo praktikos; apie tai vėliau dar pakalbėsime. Visiškai nerimtas yra tas
Kautskio sukeltas ginčas dėl žodžių: ar naujausiąją kapitalizmo pakopą pavadinti
imperializmu, ar finansinio kapitalo pakopa. Vadinkite, kaip norite; tai nesvarbu.
Esmė yra tokia, kad Kautskis, kalbėdamas apie aneksijas kaip apie politiką, kuriai
finansinis kapitalas „teikia pirmenybę“, ir kaip jos priešybę iškeldamas tariamai
galimą kitą buržuazinę politiką, taip pat pagrįstą finansiniu kapitalu, atskiria
imperializmo politiką nuo jo ekonomikos. Vadinasi, monopolijos ekonomikoje
suderinamos su nemonopolistiniu, neprievartiniu, negrobikišku veikimu politikoje.
Vadinasi, su neimperialistine politika yra suderinamas kaip tik finansinio kapitalo
epochoje baigtas teritorinis žemės pasidalijimas, dėl kurio susidaro tokios
savotiškos dabartinės stambiausiųjų kapitalistinių valstybių lenktyniavimo
formos. Rezultatas yra toks, kad svarbiausi naujausios kapitalizmo pakopos
prieštaravimai užtemdomi, švelninami, užuot atskleidus jų didumą, rezultatas —
buržuazinis reformizmas vietoj marksizmo.
Kautskis ginčijasi su vokiškuoju imperializmo ir aneksijų apologetu Kūnovu,
kuris netikusiai ir ciniškai samprotauja: imperializmas yra šių laikų kapitalizmas;
kapitalizmo raida yra neišvengiama ir pažangi; vadinasi, imperializmas yra
pažangus; vadinasi, reikia šliaužioti prieš imperializmą ir jį liaupsinti! Tai panašu
į karikatūrą, kuria 1894—1895 metais narodnikai vaizdavo rusų marksistus: girdi,
jeigu marksistai mano, kad kapitalizmas Rusijoje yra neišvengiamas ir pažangus,
tai jie turi įsteigti smuklę ir imtis diegti kapitalizmą. Kautskis prieštarauja
Kūnovui: ne, imperializmas nėra šių laikų kapitalizmas, o tik viena iš šių laikų
kapitalizmo politikos formų, ir mes galime ir turime kovoti su šia politika, kovoti
su imperializmu, su aneksijomis ir t. t.
Prieštaravimas atrodo visai tinkamas, o iš tikrųjų jis prilygsta gudresniam,
labiau užmaskuotam (todėl pavojingesniam) taikstymosi su imperializmu
propagavimui, nes „kova“ su trestų ir bankų politika, nekliudanti trestų ir bankų
ekonomikos pagrindų, tėra buržuazinis reformizmas ir pacifizmas, geručiai ir
nekalti pageidavimai. Išsisukti nuo esamų prieštaravimų, užmiršti svarbiausius iš
jų, užuot parodžius, kokie dideli yra prieštaravimai,— štai Kautskio teorija,
neturinti nieko bendro su marksizmu. Ir suprantama, kad tokia „teorija“ tik padeda
ginti vienybės su kūnovais idėją!
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„Grynai ekonominiu požiūriu,— rašo Kautskis,— nėra negalima, kad
kapitalizmas patirs dar vieną naują fazę, kartelių politikos perkėlimą į užsienio
politiką, ultraimperializmo fazę“ 82, t. y. viršimperializmio, viso pasaulio
imperializmų susivienijimo, o ne jų kovos fazę, kai išnyks karai esant kapitalizmui,
fazę, kai „internacionaliai susivienijęs finansinis kapitalas bendrai išnaudos
pasaulį“ 83.
Šią „ultraimperializmo teoriją“ vėliau mums reikės panagrinėti, kad galėtume
detaliai parodyti, kaip griežtai ir galutinai ji išsižada marksizmo. O čia pagal
bendrąjį šios apybraižos planą mums reikia pažvelgti į tikslius ekonominius
duomenis, susijusius su šiuo klausimu. Ar „grynai ekonominiu požiūriu“ yra
galimas „ultraimperializmas“, ar tai ultranesąmonė?
Jeigu grynai ekonominį požiūrį suprasime kaip „gryną“ abstrakciją, tai nieko
daugiau negalėsime pasakyti, kaip tik tokį teiginį: raidos kryptis — monopolijos,
vadinasi, viena pasaulinė monopolija, vienas pasaulinis trestas. Tai neginčijama,
bet tai ir visiškai tuščia, panašu į pasakymą, kad „raidos kryptis“ — maisto
produktų gaminimas laboratorijose. Šia prasme ultraimperializmo „teorija“ tokia
pat nesąmonė, kokia būtų „ultražemdirbystės teorija“.
O jeigu kalbėsime apie „grynai ekonomines“ finansinio kapitalo epochos
sąlygas kaip apie istoriškai konkretų laikotarpį XX amžiaus pradžioje, tai
geriausias atsakymas į negyvąsias „ultraimperializmo“ abstrakcijas (kuriomis vien
tik siekiama ypač reakcingo tikslo: nukreipti dėmesį nuo didelių esamų
prieštaravimų) yra iškelti kaip jų priešybę konkrečią ekonominę šių laikų
pasaulinio ūkio tikrovę. Beje, visiškai tuščios Kautskio kalbos apie
ultraimperializmą skatina labai klaidingą ir imperializmo apologetams parankią
mintį, kad finansinio kapitalo viešpatavimas mažinąs pasaulinio ūkio netolygumus
ir prieštaravimus, o iš tikrųjų jis didina juos.
R. Kalveris nedidelėje savo knygutėje „Pasaulinio ūkio įvadas“ 84 pabandė
susumuoti svarbiausius grynai ekonominius duomenis, leidžiančius konkrečiai
pavaizduoti tarpusavio santykius pasauliniame ūkyje tarp XIX ir XX amžiaus. Visą
pasaulį jis suskirsto į 5 „svarbiausias ūkines sritis“: 1) Vidurio Europos (visa
Europa, be Rusijos ir Anglijos); 2) Britanijos; 3) Rusijos; 4) Rytų Azijos ir 5)
Amerikos; kolonijas jis priskiria „sritims“ tų valstybių, kurioms jos priklauso, ir
„nuošaliai palieka“ nedaugelį sritims nepriskirtų šalių pavyzdžiui, Persiją,
Afganistaną, Arabiją Azijoje, Maroką ir Abisiniją Afrikoje ir pan.
Štai sutrumpinti šių sričių ekonominiai duomenys, kuriuos jis pateikia 85:
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„Die Neue Zeit“, 1914, 2 (t. 32), p. 921, 1914 m. rugsėjo 11 d. Plg. 1915, 2, p. 107 ir tol.
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Mes matome tris labai išsivysčiusio kapitalizmo sritis (smarkiai išsivystęs ir
susisiekimas, ir prekyba, ir pramonė): Vidurio Europos, Britanijos ir Amerikos.
Tarp jų yra trys pasaulyje viešpataujančios valstybės: Vokietija, Anglija, Jungtinės
Valstijos. Imperialistinį jų lenktyniavimą ir kovą labai pasmarkino tai, kad Vokietija
teturi menkutę sritį ir mažai kolonijų; „Vidurio Europos“ sukūrimas tebėra ateities
dalykas, ir ji gimsta žūtbūtinėje kovoje. O kol kas visos Europos požymis — politinis
susiskaldymas. Atvirkščiai, Britanijos ir Amerikos srityse yra labai didelė politinė
koncentracija, bet ten didžiulis kolonijų neatitikimas: pirmoji turi jų be galo daug,
antroji — visai mažai. O kolonijose kapitalizmas tiktai pradeda plėtotis. Kova dėl
Pietų Amerikos vis smarkėja.
Rusija ir Rytų Azija — dvi menkai išsivysčiusio kapitalizmo sritys. Pirmojoje
labai reta gyventojų, antrojoje—labai tanku; pirmojoje didelė politinė
koncentracija, antrojoje jos nėra. Kinija dar tik pradėta dalytis, ir kova dėl jos tarp
Japonijos, Jungtinių Valstijų ir t. t. vis labiau smarkėja.
Palyginkite su šia tikrove — su labai įvairiomis ekonominėmis ir politinėmis
sąlygomis, su nepaprastai nevienodu įvairių šalių augimo greičiu ir kt., su
pašėlusia kova tarp imperialistinių valstybių — kvailutę Kautskio pasakėlę apie
„taikųjį“ ultraimperializmą. Argi tai ne reakcingas įbauginto miesčionio bandymas
pasislėpti nuo rūsčios tikrovės? Argi internacionaliniai karteliai, kurie Kautskiui
atrodo esą „ultraimperializmo“ užuomazgos (kaip tablečių gamybą laboratorijoje
„galima“ pavadinti ultražemdirbystės užuomazga), nėra pasaulio pasidalijimo ir
perdalijimo pavyzdys, perėjimas nuo taikaus pasidalijimo prie netaikaus ir
atvirkščiai? Argi Amerikos ir kitoks finansinis kapitalas, kuris, Vokietijai
dalyvaujant, sakykim, tarptautiniame bėgių sindikate arba tarptautiniame
prekybinės laivybos treste, buvo taikiai pasidalijęs visą pasaulį, dabar neperdalija
pasaulio, remdamasis naujais jėgos santykiais, kintančiais toli gražu netaikiai?
Finansinis kapitalas ir trestai ne mažina, bet didina įvairių pasaulinio ūkio
dalių augimo greičio skirtumus. O jeigu jėgos santykiai yra pasikeitę, tai kaip
kitaip, jeigu ne jėga, galima išspręsti prieštaravimą, esant kapitalizmui?
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Nepaprastai tikslių duomenų apie skirtingą kapitalizmo ir finansinio kapitalo
augimo greitį visame pasauliniame ūkyje mums teikia geležinkelių statistika 86.
Per pastaruosius imperializmo raidos dešimtmečius geležinkelių ilgis taip
pasikeitė:

Vadinasi, greičiausiai geležinkeliai plito kolonijose ir savarankiškose (ir pusiau
savarankiškose) Azijos ir Amerikos valstybėse. Yra žinoma, kad 4—5 stambiausių
kapitalistinių valstybių finansinis kapitalas čia visiškai viešpatauja ir valdo. Du
šimtai tūkstančių kilometrų naujų geležinkelių kolonijose ir kitose Azijos
irAmerikos šalyse sudaro daugiau kaip 40 milijardų markių kapitalą, naujai įdėtą
ypač pelningomis sąlygomis, su didelėmis pelningumo garantijomis, su pelningais
užsakymais plieno liejykloms ir kt. ir t. t.
Greičiausiai kapitalizmas plėtojasi kolonijose ir užjūrio šalyse. Tarp jų
atsiranda naujų imperialistinių valstybių (Japonija). Pasaulinių imperializmų kova
smarkėja. Didėja duoklė, kurią finansinis kapitalas ima iš ypač pelningų
kolonijinių ir užjūrio įmonių. Dalijantis šį „grobį“, ypač didelė dalis atitenka šalims,
kurios ne visuomet užima pirmąją vietą pagal gamybinių jėgų vystymosi greitį.
Stambiausiose valstybėse, paimtose kartu su jų kolonijomis, geležinkelių ilgis
sudarė:

Stat. Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1915; Archiv für Eisenbahnwesen, 1892 (Vokietijos
valstybės statistikos metraštis, 1915; Geležinkelių archyvas, 1892. Red.}; nedideles detales,
parodančias, kaip geležinkeliai buvo pasiskirstę įvairių šalių kolonijose 1890 metais, reikėjo
nustatyti apytiksliai.
86
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Taigi apie 80% visų geležinkelių sukoncentruota 5 stambiausiose valstybėse.
Bet šių geležinkelių nuosavybės koncentracija, finansinio kapitalo koncentracija
dar kur kas didesnė, nes, pavyzdžiui, Anglijos ir Prancūzijos milijonieriams
priklauso didžiulė daugybė Amerikos, Rusijos ir kitų geležinkelių akcijų ir
obligacijų.
Savo kolonijų dėka Anglija padidino „savo“ geležinkelių tinklą 100 tūkstančių
kilometrų, keturis kartus daugiau negu Vokietija. Tačiau visiems žinoma, kad per
tą laiką Vokietijos gamybinių jėgų vystymasis, ypač akmens anglies ir geležies
apdirbimo gamybos plėtojimasis buvo daug spartesnis negu Anglijoje, o ką jau
kalbėti apie Prancūziją ir Rusiją. 1892 metais Vokietija gamino 4,9 milijono tonų
ketaus, o Anglija — 6,8; 1912 metais — jau 17,6, o Anglija — 9,0, t. y. milžiniška
persvara, palyginti su Anglija!
Kyla klausimas, kokia kapitalizmo sąlygomis galėjo būti kita priemonė,
išskyrus karą, kad būtų pašalintas neatitikimas tarp gamybinių jėgų išsivystymo
bei kapitalo susikaupimo, iš vienos pusės, ir kolonijų bei finansinio kapitalo „Įtakos
sferų“ pasidalijimo, iš antros?

VIII. KAPITALIZMO PARAZITIZMAS IR PUVIMAS

Dabar mums reikia panagrinėti dar vieną labai svarbų imperializmo aspektą,
kuris, samprotaujant šia tema, dažniausiai nepakankamai įvertinamas. Vienas iš
marksisto Hilferdingo trūkumų yra toks, kad jis čia žengė žingsnį atgal, palyginti
su nemarksistu Hobsonu. Mes kalbame apie imperializmui būdingą parazitizmą.
Kaip matėme, tvirčiausias ekonominis imperializmo pagrindas yra monopolija.
Tai — kapitalistinė monopolija, t. y. išaugusi iš kapitalizmo ir bendrosiomis
kapitalizmo, prekinės gamybos, konkurencijos aplinkybėmis nuolat ir
neišsprendžiamai prieštaraujanti šioms bendrosioms aplinkybėms. Bet vis dėlto,
kaip ir kiekviena monopolija, ji neišvengiamai sukelia sustingimo ir puvimo
tendenciją. Jei susidaro, nors ir laikinai, monopolinės kainos, tai iki tam tikro
laipsnio išnyksta priežastys, skatinančios technikos žengimą į priekį, vadinasi, ir
visokią kitokią pažangą; toliau, atsiranda ekonominė galimybė dirbtinai stabdyti
technikos pažangą. Pavyzdys: Amerikoje kažkoks Ovensas išrado butelių gaminimo
mašiną, kuri skatina butelių gamybos revoliuciją.
Vokietijos butelių fabrikantų kartelis superka Ovenso untontus ir nukiša juos
į stalčių, sustabdo jų panaudojimą. Žinoma, esant kapitalizmui, monopolija
niekada negali visiškai ir labai ilgam laikui iš pasaulinės rinkos pašalinti
konkurencijos (beje, tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių ultraimperializmo teorija
yra nesąmonė). Žinoma, galimybė sumažinti gamybos išlaidas ir padidinti pelną,
įvedant technikos patobulinimus, skatina pakeitimus. Bet monopolijai būdinga
sustingimo bei puvimo tendencija savo ruožtu toliau veikia, ir atskirose pramonės
šakose, atskirose šalyse, tam tikrais laiko tarpais ji paima viršų.
Ypač didelių, turtingų arba patogioje padėtyje esančių kolonijų monopolinis
valdymas veikia tokia pat kryptimi.
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Toliau. Imperializmas reiškia, kad nedaugelyje šalių labai susikaupia piniginis
kapitalas, kuris, kaip matėme, siekia 100—150 milijardų frankų vertybinių
popierių. Dėl to nepaprastai išauga rentininkų klasė arba, teisingiau, sluoksnis, t.
y. asmenys, gyvenantys iš „kuponų karpymo“,— asmenys, visiškai nedalyvaujantys
jokioje jmonėje,— asmenys, kurių profesija yra dykinėjimas. Kapitalo išvežimas,
vienas svarbiausių ekonominių imperializmo pagrindų, dar labiau padidina šį
visišką rentininkų sluoksnio atitrūkimą nuo gamybos, uždeda parazitizmo
antspaudą visai šaliai, gyvenančiai iš kelių užjūrio šalių ir kolonijų darbo
išnaudojimo.
„1893 metais,— rašo Hobsonas, —užsienyje įdėtas Britanijos kapitalas sudarė
apie 15% viso Jungtinės Karalystės turto.“87
Priminsime, kad iki 1915 metų šis kapitalas padidėjo maždaug 2,5 karto.
„Agresyvusis imperializmas,— toliau skaitome Hobsono veikale,— kuris taip
brangiai atsieina mokesčių mokėtojams ir tokią nedidelę reikšmę turi
pramonininkui ir prekybininkui... yra didelio pelno šaltinis kapitalistui,
ieškančiam, kur įdėti savo kapitalą...“ (angliškai ši sąvoka išreiškiama vienu
žodžiu: „investor“ — „įdėjėjas“, rentininkas)...
„Statistiko Džifeno apskaičiavimu, visos metinės pajamos, kurias Didžioji
Britanija 1899 metais gavo iš visos savo užsienio ir kolonijinės prekybos, įvežimo
ir išvežimo, sudaro 18 milijonų svarų sterlingų (apie 170 mln. rublių), skaičiuojant
po 2,5% nuo visos 800 mln. svarų sterlingų apyvartos.“ Kad ir kokia didelė ši suma,
ji negali paaiškinti agresyvaus Didžiosios Britanijos imperializmo. Jį paaiškina
90—100 mln. svarų sterlingų suma, sudaranti pajamas iš „įdėto“ kapitalo,
rentininkų sluoksnio pajamas. Rentininkų pajamos „prekybingiausioje“ pasaulio
šalyje penkeriopai viršija pajamas iš užsienio prekybos! Štai imperializmo ir
imperialistinio parazitizmo esmė.
Todėl sąvoka „valstybė rentininke“ (Rentnerstaat), arba valstybė lupikautoja,
pradedama plačiai vartoti ekonominėje literatūroje imperializmo klausimu.
Pasaulis pasidalijo į saujelę valstybių lupikautojų ir milžinišką daugumą valstybių
skolininkių. „Tarp kapitalo įdėjimų užsienyje, — rašo Šulcė-Gėvernicas, — pirmoje
vietoje yra tokie, kurie tenka šalims, politiškai priklausomoms arba sąjunginėms:
Anglija skolina Egiptui, Japonijai, Kinijai, Pietų Amerikai. Būtinam reikalui esant,
jos karo laivynas atlieka teismo antstolio vaidmenį. Politinė Anglijos jėga apsaugo
ją nuo skolininkų pasipiktinimo.“ 88
Sartorijus fon Valtershauzenas savo veikale „Liaudies ūkio sistema kapitalui
įdėti užsienyje“ „valstybės rentininkės“ pavyzdžiu laiko Olandiją ir teigia, kad tokios
dabar tampa Anglija ir Prancūzija 89.
Šilderis mano, kad penkios pramoninės valstybės: Anglija, Prancūzija,
Vokietija, Belgija ir Šveicarija yra „aiškios šalys kreditorės“. Olandijos jis čia tik
todėl nepriskiria, kad ji „mažai industrinė“ 90.
Jungtinės Valstijos yra kreditorius tik Amerikai.
„Anglija, — rašo Sulcė-Gėvernicas, — iš pramoninės valstybės pamažu virsta
valstybe kreditore. Nors pramonės gamyba ir pramoninis išvežimas absoliučiai
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padidėjo, didėja santykinė pajamų iš palūkanų ir dividendų, iš emisijų, komiso ir
iš spekuliacijos reikšmė visam liaudies ūkiui. Mano nuomone, kaip tik šis faktas
yra ekonominis imperialistinio pakilimo pagrindas. Kreditorius įvirčiau susietas su
skolininku negu pardavėjas su pirkėju.“ 91
1911 metais Berlyno žurnalo „Bankas“ leidėjas A. Lansburgas savo
straipsnyje „Vokietija — valstybė rentininkė“ rašė apie Vokietiją: „Vokietijoje
mėgstama pašiepti Prancūzijoje pastebimą polinkį pavirsti rentininku. Tačiau
kartu užmirštama, kad, turint galvoje buržuaziją, Vokietijos sąlygos vis labiau
panašėja į Prancūzijos sąlygas.“ 92
Valstybė rentininke yra parazitinio, pūvančio kapitalizmo valstybė, ir ši
aplinkybė negali nepaveikti ir apskritai visų socialinių-politinių tų šalių sąlygų, ir
ypač dviejų svarbiausių darbininkų judėjimo srovių. Norėdami tai kuo vaizdžiau
parodyti, pacituosime, ką sako Hobsonas, kuris yra „patikimiausias“ liudytojas,
nes jo negalima įtarti palinkimu į „marksistinę ortodoksiją“, o antra vertus, jis —
anglas, gerai pažįstantis padėtį šalyje, turtingiausioje ir kolonijų, ir finansinio
kapitalo, ir imperialistinio patyrimo.
Dar gerai prisimindamas anglų—būrų karo įspūdžius, Hobsonas taip aprašė
imperializmo ryšį su „finansininkų“ interesais, jų pelno iš parangų, tiekimo ir kt.
didėjimą: „šią aiškiai parazitinę politiką reguliuoja kapitalistai; bet tie patys
motyvai veikia ir specialias darbininkų kategorijas. Daugelyje miestų svarbiausios
pramonės šakos priklauso nuo vyriausybės užsakymų; metalurgijos ir laivų
statybos pramonės centrų imperializmas nemažai priklauso nuo šio fakto.“
Autoriaus nuomone, dvejopos aplinkybės silpnino senųjų imperijų jėgą: 1)
„ekonominis parazitizmas“ ir 2) kariuomenės sudarymas iš priklausomųjų tautų.
„Pirmoji yra ekonominio parazitizmo paprotys, dėl kurio viešpataujančioji valstybė
pasinaudoja savo provincijomis, kolonijomis ir priklausomosiomis šalimis savo
valdančiajai klasei praturtinti ir savo žemesniosioms klasėms papirkti, kad jos
būtų ramios.“ Kad ekonomiškai būtų galimas toks papirkimas, vis tiek kokia forma
jis vyktų, turi būti gaunamas — pridursime nuo savęs — monopoliškai didelis
pelnas.
Dėl antrosios aplinkybės Hobsonas rašo: „Vienas iš keisčiausių imperializmo
aklumo simptomų yra nerūpestingumas, su kuriuo Didžioji Britanija, Prancūzija
ir kitos imperialistinės nacijos išeina į tą kelią. Didžioji Britanija toliausiai nužengė.
Didesnę dalį kautynių, kuriomis mes užkariavome savo Indijos imperiją, kovojo
mūsų kariuomenė, sudaryta iš čiabuvių; Indijoje, pastaruoju metu ir Egipte,
didelėms nuolatinėms armijoms vadovauja britai; beveik visus karus, per kuriuos
mes užkariavome Afriką, išskyrus pietinę jos dalį, mums kariavo čiabuviai.“
Kinijos pasidalijimo perspektyvą Hobsonas ekonominiu požiūriu taip įvertina:
„Didesnė Vakarų Europos dalis tada galėtų įgyti pavidalą ir pobūdį, kokį dabar turi
šių šalių dalys: Anglijos pietūs, Rivjera, labiausiai turistų lankomos ir turtuolių
gyvenamos Italijos ir Šveicarijos vietos, būtent: maža saujelė turtingų aristokratų,
gaunančių dividendus ir pensijas iš tolimųjų Rytų, su kiek gausesne grupe
profesinių tarnautojų bei prekybininkų ir su didesniu skaičiumi namų tarnų ir
darbininkų, dirbančių transporto pramonėje ir pramonėje, galutinai apdirbančioje
fabrikatus. O svarbiausios pramonės šakos išnyktų, ir daugybė maisto produktų,
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daugybė pusfabrikačių, kaip duoklė, atplauktų iš Azijos ir iš Afrikos.“ „Stai kokias
galimybes mums atskleidžia platesnė Vakarų valstybių sąjunga, didžiųjų Europos
valstybių federacija; ji ne tik nestumtų į priekį pasaulinės civilizacijos, bet galėtų
reikšti milžinišką Vakarų parazitizmo pavojų: išskirti grupę išsivysčiusių
pramoninių nacijų, kurių aukštosios klasės gauna milžinišką duoklę iš Azijos ir iš
Afrikos ir, pasinaudodamos šia duokle, laiko daugybę prijaukintų tarnautojų ir
tarnų, kurie nebe-gamina masėms žemės ūkio ir pramonės produktų, o teikia
asmeninius patarnavimus arba dirba antraeilį pramoninį darbą, naujosios
finansinės aristokratijos kontroliuojami. Tegul tie, kurie pasirengę numoti ranka į
tokią teoriją“ (reikėjo pasakyti: perspektyvą) „kaip nevertą svarstyti, įsigilina į
ekonomines ir socialines sąlygas tų dabartinės pietų Anglijos apygardų, kurios jau
yra patekusios į tokią padėtį. Tegul jie pagalvoja, kaip smarkiai tokia sistema galėtų
išsiplėsti, jeigu Kiniją ekonominiu požiūriu kontroliuotų tokios finansininkų,
„kapitalo įdėjėjų“ grupės, jų politiniai ir prekybos bei pramonės tarnautojai,
siurbiantys pelną iš didžiausio potencinio rezervuaro, kurį kada nors turėjo
pasaulis, kad sis pelnas būtų sunaudotas Europoje. Suprantama, situacija yra per
daug sudėtinga, pasaulio jėgų žaidimas per sunkiai apskaičiuojamas, kad būtų
galima labai įtikimai vienaip ar kaip nors kitaip paaiškinti ateitį tik viena kryptimi.
Tačiau tos įtakos, kurios dabar valdo Vakarų Europos imperializmą, slenka ta
kryptimi, ir, jeigu jos nesutiks pasipriešinimo, jeigu jos nebus nukreiptos į kitą
pusę, jos veikia kaip tik taip, kad toks procesas būtų baigtas.“ 93
Autorius visiškai teisus: jeigu imperializmo jėgos nepatirtų pasipriešinimo, jos
pasiektų kaip tik tai. „Jungtinių Europos Valstybių“ reikšmė dabartinėmis,
imperialistinėmis aplinkybėmis čia teisingai įvertinta. Reikėtų tik pridurti, kad ir
pačiame darbininkų judėjime oportunistas dabar daugumoje šalių laikinai laimėję,
sistemingai ir atkakliai „veikia“ kaip tik šia kryptimi. Imperializmas, reiškiąs
pasaulio pasidalijimą ir ne vien tik Kinijos išnaudojimą, reiškiąs monopoliškai
didelį pelną saujelei turtingiausių šalių, sudaro ekonominę galimybę papirkti
viršutinius proletariato sluoksnelius ir taip skatina, formuoja, stiprina
oportunizmą. Tik nereikia užmiršti tų jėgų, veikiančių apskritai prieš imperializmą
ir ypač prieš oportunizmą, kurių, aišku, socialliberalas Hobsonas nemato.
Vokietijos oportunistas Gerhardas Hildebrandas, kuris kitados buvo
pašalintas iš partijos už imperializmo gynimą, o dabar galėtų būti vadinamosios
Vokietijos „socialdemokratų“ partijos vadas, gerai papildo Hob-soną — jis
propaguoja „Vakarų Europos Jungtines Valstybes“ (be Rusijos) „bendriems“
veiksmams... prieš Afrikos negrus, prieš „didįjį Islamo judėjimą“, „stipriai
kariuomenei ir laivynui“ laikyti, prieš „Japonijos—Kinijos koaliciją“ 94 ir kt.
Šulcė-Gėvernicas aprašė „Britanijos imperializmą“ ir parodė mums tokius pat
parazitizmo bruožus. Anglijos liaudies pajamos nuo 1865 iki 1898 metų beveik
padvigubėjo, o pajamos „iš užsienio“ per tą laiką padidėjo devynis kartus.
Imperializmo „nuopelnas“ yra „negro išauklėjimas dirbti“ (be prievartos
neišsiversi...), o imperializmas sukelia „pavojų“, kad „Europa fizinį darbą — iš
pradžių žemės ūkio ir kasybos pramonės, o paskui ir šiurkštesnį pramonės darbą
Hobson, p. 103, 205, 144, 335, 386.
Gerhard Hildebrand. Die Erschütterung der Industrieherrschaft und des Industriesozialismus.
1910, p. 229 ir tol. (Gerhardas Hildebrandas. Pramonės viešpatavimo ir pramoninio socializmo
sukrėtimas. Red.).
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— užkraus ant tamsiaodės žmonijos pečių, o pati taps rentininke ir tuo galbūt
parengs ekonominę, paskui — ir politinę raudonodžių ir tamsiaodžių rasių
emancipaciją“.
Anglijoje vis didesnė žemės dalis atimama iš žemės ūkio gamybos ir
naudojama sportui, turtuolių pramogoms. Apie Škotiją — aristokratiškiausią
medžioklės ir kitokio sporto vietą — sakoma, kad „ji gyvena savo praeitimi ir
misteriu Karnedžiu“ (Amerikos milijardieriumi). Vien tik arklių lenktynėms ir lapių
medžioklei Anglija kasmet išleidžia 14 milijonų svarų sterlingų (apie 130 mln.
rublių). Rentininkų Anglijoje yra apie 1 milijoną. Gamybinių gyventojų procentas
mažėja:

Ir, kalbėdamas apie Anglijos darbininkų klasę, buržuazinis „XX amžiaus
pradžios Britanijos imperializmo“ tyrinėtojas yra priverstas sistemingai skirti
darbininkų „viršutinį sluoksnį“ nuo „tikrai proletarinio žemutinio sluoksnio“. Iš
viršutinio sluoksnio susidaro daugybė kooperatyvų ir profesinių sąjungų, sporto
draugijų ir gausių religinių sektų narių. Jo lygiui pritaikyta rinkimų teisė, kuri
Anglijoje „vis dar gana ribota, kad galėtų pašalinti tikrai proletarinį žemutinį
sluoksnį“!! Norint padailinti Anglijos darbininkų klasės padėtį, paprastai lalbama
tik apie šį viršutinį sluoksnį, sudarantį proletatiato mažumą: pavyzdžiui, „nedar bo
klausimas daugiausia yra klausimas, susijęs su Londonu ir žemutiniu proletariato
sluoksniu, kurio politikai mažai tepaiso...“ 95
Reikėjo pasakyti: kurio buržuaziniai politikieriai ir „socialistiniai“ oportunistai
mažai tepaiso.
Prie imperializmo ypatumų, kurie susiję su aprašomaisiais reiškiniais,
priklauso tai, kad mažėja emigracija iš imperialistinių šalių ir didėja imigracija
(darbininkų atvykimas ir persikėlimas) į šias šalis iš labiau atsilikusių šalių,
kuriose darbo užmokestis yra mažesnis. Kaip pažymi Hobsonas, emigracija iš
Anglijos mažėja nuo. 1884 metų: tais metais emigravo 242 tūkst, 1900 metais —
169 tūkst. Emigracija iš Vokietijos pasiekė maksimumą per 1881—1890 metų
dešimtmetį: 1453 tūkst., o per kitus du dešimtmečius sumažėjo iki 544 ir iki 341
tūkst. Užtat daugėjo darbininkų, atvykstančių į Vokietiją iš Austrijos, Italijos,
Rusijos ir kt. Pagal 1907 metų surašymą Vokietijoje buvo 1 342 294 svetimšaliai,
iš jų pramonės darbininkų — 440 800, žemės ūkio — 257 32996.
„Didelė dalis“ Prancūzijos kasybos pramonės darbininkų yra svetimšaliai:
lenkai, italai, ispanai 97.

Schulze-Gaevemitz. Br. Imp., 301.
Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 211 (Vokietijos valstybes statistika, t. 211. Red.).
97 Henger. Die Kapitalsanlage der Franzosen. St., 1913 (Hengeris. Prancūzų kapitalų įdėjimas.
Štutgartas, 1913. Red.).
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Jungtinėse Valstijose imigrantai iš Rytų ir Pietų Europos turi prasčiausiai
apmokamas vietas, o Amerikos darbininkai sudaro didžiausią procentą tų, kurie
iškyla į prižiūrėtojus ir gauna geriausiai apmokamus darbus 98.
Imperializmas turi tendenciją ir iš darbininkų išskirti privilegijuotas grupes ir
atitraukti jas nuo plačiųjų proletariato masių.
Reikia pažymėti, kad Anglijoje imperializmo tendencija skaldyti darbininkus
ir stiprinti tarp jų oportunizmą, sukelti laikiną darbininkų judėjimo puvimą
pasireiškė daug anksčiau negu XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje,
nes Anglijoje nuo XIX amžiaus vidurio išryškėjo du svarbūs būdingieji imperializmo
bruožai: didžiulės kolonijinės valdos ir monopolinė padėtis pasaulinėje rinkoje.
Marksas ir Engelsas keliasdešimt metų sistemingai stebėjo šį darbininkų judėjime
pasireiškiančio oportunizmo ryšį su imperialistiniais Anglijos kapitalizmo
ypatumais. Pavyzdžiui, 1858 m. spalio 7 d. Engelsas rašė Marksui: „Anglijos
proletariatas faktiškai vis labiau suburžuazėja ir ši buržuaziškiausia iš visų nacijų,
matyt, nori galų gale pasiekti, kad greta buržuazijos turėtų buržuazinę aristokratiją
ir buržuazinį proletariatą. Žinoma, tokiai nacijai, kuri išnaudoja visą pasaulį, tai
tam tikra prasme pateisinama.“ Praėjus beveik ketvirčiui amžiaus, 1881 m.
rugpjūčio 11 d. rašytame laiške jis kalba apie „blogiausius Anglijos tredjunionus,
kurie leidžiasi vadovaujami žmonių, buržuazijos papirktų ar bent jos apmokamų“.
O 1882 m. rugsėjo 12 d. laiške Kautskiui Engelsas rašė: „Jūs mane klausiate, ką
Anglijos darbininkai mano apie kolonijinę politiką. Tą pat, ką jie iš viso mano apie
politiką. Čia nėra darbininkų partijos, yra tik konservatorių ir liberaliųjų radikalų
partijos, o darbininkai drauge su jais kuo ramiausiai naudojasi kolonijiniu Anglijos
monopoliu ir jos monopoliu pasaulinėje rinkoje.“ 99 (Tas pat Engelso išdėstyta
spaudoje veikalo „Darbininkų klasės padėtis Anglijoje“ 2-ojo leidimo pratarmėje,
1892 m.)
Čia aiškiai nusakytos priežastys ir rezultatai. Priežastys: 1) ši šalis išnaudoja
visą pasaulį; 2) jos monopolinė padėtis pasaulinėje rinkoje; 3) jos kolonijinis
monopolis. Rezultatai: 1) dalies Anglijos proletariato suburžuazėjimas; 2) dalis jo
leidžiasi vadovaujama žmonių, buržuazijos papirktų ar bent jos apmokamų. XX
amžiaus pradžios imperializmo sąlygomis saujelė valstybių baigė dalytis pasaulį, ir
kiekviena tų valstybių dabar išnaudoja (t. y. gauna viršpelnį) nedaug mažesnę „viso
pasaulio“ dalį negu Anglija 1858 metais; kiekvienos padėtis pasaulinėje rinkoje
trestų, kartelių, finansinio kapitalo, Kreditoriaus ir skolininko santykių dėka yra
monopolinė; kiekviena iki tam tikro laipsnio turi kolonijinį monopolį (mes matėme,
kad iš 75 mln. kv. kilometrų visų pasaulio kolonijų 65 mln., t. y. 86%, sutelkta
šešių valstybių rankose; 61 mln., t. y. 81%, sutelkta trijų valstybių rankose).
Dabartinės padėties ypatumas yra tokios ekonominės ir politinės sąlygos, dėl
kurių oportunizmas negalėjo nepasidaryti dar labiau nesutaikomas su bendrais ir
pagrindiniais darbininkų judėjimo interesais: imperializmas iš užuomazgų virto
viešpataujančia sistema; kapitalistinės monopolijos užėmė pirmąją vietą liaudies
ūkyje ir politikoje; pasaulio pasidalijimas baigtas; o antra vertus, vietoj su niekuo
Hourwich. Immigration and Labour. N. Y., 1913 (Hurvičius. Imigracija ir darbas. Niujorkas,
1913. Red.).
99 Briefwechsel von Marx und Engels. Bd. II, S. 290; IV, 433 (Markso ir Engelso susirašinėjimas.
T. II, p. 290. Red.); K. Kautsky. Sozialismus und Kolonialpolitik. Brl., 1907, p. 79 (K. Kautskis.
Socializmas ir kolonijinė politika. Berlynas, 1907. Red.); ši knygelė rašyta dar tais senais senais
laikais, kai Kautskis buvo marksistas.
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nesidalijamo Anglijos monopolio matome, kad dėl dalyvavimo monopolyje kovoja
nedaugelis imperialistinių valstybių, ir toji kova būdinga visai XX amžiaus pradžiai.
Oportunizmas dabar negali ilgiems dešimtmečiams visiškai laimėti vienos kurios
šalies darbininkų judėjime, kaip buvo oportunizmas laimėjęs Anglijoje antrojoje
XIX šimtmečio pusėje, bet kai kuriose šalyse jis galutinai pribrendo, perbrendo ir
supuvo, visiškai susiliejo su buržuazijos politika kaip socialšovinizmas100.

IX. IMPERIALIZMO KRITIKA

Imperializmo kritiką plačiąja žodžio prasme suprantame kaip skirtingų
visuomenės klasių pažiūrą į imperializmo politiką ir ją siejame su bendrąja jų
ideologija.
Pirma, nepaprastai didelis finansinis kapitalas, sukoncentruotas nedaugelyje
rankų ir sudarantis nepaprastai plačiai paskleistą ir tankų santykių bei ryšių
tinklą, pajungiantį finansiniam kapitalui daugybę ne tik vidutinių ir smulkių, bet
ir smulkiausių kapitalistų ir savininkėlių, o antra, pasmarkėjusi kova su kitomis
nacionalinėmis valstybinėmis finansininkų grupėmis dėl pasaulio pasidalijimo ir
dėl viešpatavimo kitoms šalims,— dėl viso to visos turtingosios klasės masiškai
pereina į imperializmo pusę. „Visuotinis“ susižavėjimas jo perspektyvomis, pašėlęs
imperializmo gynimas, visokeriopas jo dailinimas — tai yra būdinga dabarčiai.
Imperialistinė ideologija prasiskverbia ir į darbininkų klasę. Nuo kitų klasių kinų
siena jos neskiria. Dabartinės vadinamosios Vokietijos „socialdemokratų“ partijos
vadai teisingai pavadinti „socialimperialistais“, t. y. jie yra socialistai žodžiais,
imperialistai darbais, o Hobsonas dar 1902 metais pažymėjo, kad Anglijoje yra
„fabianinių imperialistų“, priklausančių oportunistinei „Fabianininkų draugijai“.
Buržuaziniai mokslininkai ir publicistai paprastai ima ginti imperializmą
truputi užmaskuotai, jie užtemdo visišką imperializmo viešpatavimą ir gilias jo
šaknis, stengiasi į pirmąją vietą iškelti detales ir antraeiles smulkmenas, stengiasi
nukreipti dėmesį nuo esminių dalykų visiškai nerimtais „reformų“ pr ojektais, kaip
policinė trestų arba bankų priežiūra ir pan. Rečiau pasisako ciniški, atviri
imperialistai, turintys drąsos pripažinti, kad mintis reformuoti pagrindines
imperializmo savybes yra absurdiška.
Pateiksime vieną pavyzdį. Vokietijos imperialistai leidinyje „Pasaulinio ūkio
archyvas“ stengiasi stebėti kolonijų, ypač, suprantama, nevokiečių kolonijų,
nacionalinio išsivadavimo judėjimą. Jie pažymi bruzdėjimą ir protestus Indijoje,
judėjimą Natalyje (Pietų Afrika), Olandijos Indijoje ir t. t. Vienas iš jų straipsnelyje
apie anglišką leidinį, kuriame įdėtas atpasakojimas apie 1910 m. birželio 28—30
d. įvykusią pajungtųjų nacijų ir rasių konferenciją,— joje dalyvavo svetimšalių
pavergtų įvairių Azijos, Afrikos ir Europos tautų atstovai, — taip vertina toje
konferencijoje pasakytas kalbas: „Su Imperializmu, sakoma mums, reikia kovoti;
Rusijoje ir atviras, ir pridengtas ponų potresovų, čchenkelių, maslovų ir I. t. socialšovinizmas
(ponai Ccheidzė, Skobelevas, Akselrodas, Martovas ir kt.) taip pat atsirado iš rusiškosios
oportunizmo atmainos, būtent iš likvidatorystės.
100

65

viešpataujaunčios valstybės turi pripažinti pajungtųjų tautų teisę į
savarankiškumą; tarptautinis tribunolas turi prižiūrėti, Kad būtų vykdomos
sutartys, sudarytos tarp didžiųjų valstybių ir silpnųjų tautų. Konferencija
nepažengė toliau, tik pareiškė šiuos nekaltus pageidavimus. Mes nematome, jog
bent šiek tiek būtų suvokiama tiesa, kad imperializmas yra glaudžiai susijęs su
dabartinės formos kapitalizmu ir kad todėl (!!) tiesioginė kova su imperializmu
beviltiška, nebent būtų tenkinamasi protestais prieš atskirus, ypač bjaurius
ekscesus.“ 101
Kadangi imperializmo pagrindų taisymas reformomis yra apgaulė, „nekaltas
pageidavimas“, kadangi buržuaziniai engiamųjų nacijų atstovai neina „toliau“ į
priekį, tai buržuazinis engiančiosios nacijos atstovas eina „toliau“ atgal,
dangstydamasis pretenzija į „moksliškumą“, ima šliaužioti prieš imperializmą. Irgi
„logika“!
Klausimai, ar įmanoma reformomis pakeisti imperializmo pagrindus, ar eiti į
priekį — toliau smarkinti ir didinti jo sukeliamus prieštaravimus, ar eiti atgal —
juos menkinti — tai svarbiausi imperializmo kritikos klausimai. Kadangi politiniai
imperializmo ypatumai yra visiška reakcija ir nacionalinės priespaudos didinimas,
atsiradus finansinės oligarchijos priespaudai ir pašalinus laisvąją konkurenciją,
tai smulkiaburžuazinė demokratinė opozicija imperializmui pasireiškia beveik
visose imperialistinėse XX amžiaus pradžios šalyse. Ir Kautskis bei plati
internacionalinė kautskizmo srovė atsisako marksizmo kaip tik tuo, kad Kautskis
ne tik nepasistengė, nesugebėjo pasipriešinti šiai smulkiaburžuazinei,
reformistinei, ekonominiu atžvilgiu iš pagrindų reakcingai opozicijai, bet,
priešingai, praktiškai su ja susiliejo.
Jungtinėse Valstijose 1898 metų imperialistinis karas su Ispanija sukėlė
„antiimperialistų“, paskutinių buržuazinės demokratijos mohikanų, opoziciją. Jie
šį karą vadino „nusikalstamu“, svetimų žemių aneksiją laikė konstitucijos
laužymu, teigė, kad poelgis su Filipinų čiabuvių vadu Agvinaldu yra „šovinistų
apgaulė“ (jam buvo žadėta laisvė jo šaliai, o paskui išlaipinta Amerikos kariuomenė
ir Filipinai aneksuoti),— citavo Linkolno žodžius: „kai baltasis žmogus pats valdosi,
tai — savivalda; kai jis pats valdosi ir kartu valdo kitus, tai jau ne savivalda, tai —
despotizmas“ 102.
Tačiau, kol visa ši kritika bijojo pripažinti, kad imperializmas yra glaudžiai
susijęs su trestais, vadinasi, ir su kapitalizmo pagrindais, bijojo prisidėti prie jėgų,
kurias sukelia stambusis kapitalizmas ir jo raida, ji tebuvo „nekaltas
pageidavimas“.
Iš esmės tokios pat pozicijos laikosi Hobsonas, kritikuodamas imperializmą.
Hobsonas anksčiau už Kautskį pasisakė prieš tai, kad „imperializmas yra
neišvengiamas“, ir apeliavo į tai, kad reikia „padidinti“ gyventojų „vartojamąjį
pajėgumą“ (esant kapitalizmui!). Kritikuodami imperializmą, bankų, finansinės
oligarchijos visagalybę ir kt, smulkiaburžuazinio požiūrio laikosi mūsų ne kartą
cituotieji Agadas, A. Lansburgas, L. Ešvegė, o iš prancūzų rašytojų — Viktoras
Beraras, kuris yra parašęs paviršutinišką knygą „Anglija ir imperializmas“, išėjusią
iš spaudos 1900 metais. Visi jie, nė kiek nepretenduodami į marksizmą, vietoj
Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. II, p. 193 (Pasaulinio ūkio archyvas, t. II. Red.).
J. Patouillet. L`impérialisme américain. Dijon, 1904, p. 272 (Z. Patujė. Amerikos
imperializmas. Dižonas. Red.).
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imperializmo iškelia laisvąją konkurenciją ir demokratiją, smerkia Bagdado
geležinkelio sumanymą, galintį sukelti konfliktus ir karą, skelbia „nekaltus“ taikos
„pageidavimus“ ir pan. Tai galima pasakyti ir apie tarptautinių emisijų statistiką
A. Neimarką, kuris, skaičiuodamas šimtus milijardų frankų „tarptautinių“
vertybių, 1912 metais sušuko: „ar galima manyti, kad taika galėtų būti sulaužyta?
...kad, matydamas tokius milžiniškus skaičius, kas nors rizikuotų sukelti karą?“ 103
Tokiu buržuazinių ekonomistų naivumu nėra ko stebėtis; be to, jiems juk ir
naudinga dėtis tokiais naiviais ir „rimtai“ kalbėti apie taiką imperializmo sąlygomis.
Bet kas gi beliko iš Kautskio marksizmo, kai jis 1914,
1915, 1916 metais laikosi tokio pat buržuazinio reformistinio požiūrio ir teigia,
kad „visi sutaria“ (imperialistai, tariamieji socialistai ir socialpacifistai) taikos
klausimu? Vietoj imperializmo analizės ir didelių jo prieštaravimų atskleidimo
matome vien tik reformistinį „nekaltą pageidavimą“ jais atsikratyti, išsisukti nuo
jų.
Štai pavyzdys, kaip Kautskis kritikuoja imperializmą ekonominiu požiūriu. Jis
ima Anglijos išvežimo ir įvežimo iš Egipto 1872 ir 1912 metų duomenis; pasirodo,
kad šis išvežimas ir įvežimas didėjo mažiau negu bendrasis Anglijos išvežimas ir
įvežimas. Ir Kautskis daro išvadą: „mes neturime jokio pagrindo manyti, kad,
kariškai Egipto neužėmus, prekyba su juo būtų mažiau padidėjusi vien dėl
ekonominių veiksnių įtakos“. „Kapitalo siekimai išsiplėsti“ „geriausiai gali būti
įgyvendinti ne prievartiniais imperializmo metodais, bet taikios demokratijos
sąlygomis“ 104.
Šiuo Kautskio samprotavimu, kurį įvairiausiais būdais kartoja jo rusiškasis
ginklanešys (ir rusiškasis socialšovinistų dangstytojas) p. Spektatorius, pagrįsta
Kautskio pateikta imperializmo kritika, todėl apie jį reikia plačiau pakalbėti.
Pradėsime nuo citatos iš Hilferdingo, kurio išvadas Kautskis daug kartų, taip pat
ir 1915 metų balandžio mėnesį, skelbė esant „vienbalsiai visų socialistų teoretikų
priimtas“.
„Ne proletariato reikalas, — rašo Hilferdingas, — atmesti pažangesnę
kapitalistinę politiką ir iškelti atgyvenusią laisvosios prekybos eros ir priešiškos
pažiūros į valstybę politiką. Proletariato atsakymas į ekonominę finansinio kapitalo
politiką, į imperializmą, gali būti ne prekybos laisvė, o tiktai socializmas. Ne toks
idealas, kaip laisvosios konkurencijos atgaivinimas — dabar jis virto reakcingu
idealu — dabar gali būti proletariato politikos tikslas, o tik visiškas konkurencijos
panaikinimas, pašalinant kapitalizmą.“ 105
Kautskis atsisakė marksizmo, gindamas finansinio kapitalo epochai
„reakcingą idealą“, „taikią demokratiją“, „vien ekonominių veiksnių įtaką“,— nes
šis idealas objektyviai tempia atgal, nuo monopolistinio kapitalizmo į
nemonopolistinį, jis tėra reformistų apgaulė.
Prekyba su Egiptu (arba su kita kolonija ar pusiau kolonija) „būtų padidėjusi“
labiau be karinio užėmimo, be imperializmo, be finansinio kapitalo. Ką tai reiškia?
Kad kapitalizmas sparčiau plėtotųsi, jeigu laisvoji konkurencija nebūtų varžoma
nei apskritai monopolijų, nei finansinio kapitalo „ryšių“ arba priespaudos (t. y. taip
Bulletin de l`institut international de statistique. T. XIX, livr. II, p. 225.
Kautsky. Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund. Nürnberg, 1915, p. 72 ir 70
(Kautskis. Nacionalinė valstybė, imperialistine valstybe ir valstybių sąjunga. Niurnbergas. Red.).
105 Finansinis kapitalas, p. 567.
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pat monopolio), nei tos aplinkybės, kad atskiros šalys turi kolonijų valdymo
monopolį?
Kitokios prasmės Kautskio samprotavimai negali turėti, o ši „prasmė“ yra
nesąmonė. Tarkime, kad taip, kad laisvoji konkurencija, be jokių monopolijų,
sparčiau plėtotų kapitalizmą ir prekybą. Bet juk kuo greičiau plėtojasi prekyba ir
kapitalizmas, tuo didesnė yra gamybos ir kapitalo koncentracija, sukurianti
monopoliją. Ir monopolijos jau yra susikūrusios — kaip tik iš laisvosios
konkurencijos! Net jeigu monopolijos dabar ėmė lėčiau plėtotis, vis dėlto tai nėra
argumentas už laisvąją konkurenciją, kuri jau nebegalima po to, kai ji sukūrė
monopolijas.
Kad ir kaip žiūrėtume į Kautskio samprotavimus, nieko, be reakcingumo ir
buržuazinio reformizmo, jo veikaluose nėra.
Jeigu pataisysime šį samprotavimą ir pasakysime, kaip sako Spektatorius:
Anglijos kolonijų prekyba su Anglija dabar plečiasi lėčiau negu su kitomis
šalimis,— tai irgi Kautskio negelbsti, nes Angliją įveikia taip pat monopolija, taip
pat imperializmas, tik kitos šalies (Amerikos, Vokietijos). Yra žinoma, kad,
susikūrus karteliams, atsirado naujo, originalaus tipo apsauginiai muitai;
apsaugomi (tai pažymėjo dar Engelsas „Kapitalo“ III tome) kaip tik tie produktai,
kurie tinkami išvežti. Toliau, yra žinoma karteliams ir finansiniam kapitalui
būdinga „išvežimo pusdykio kainomis“, kaip sako anglai, „išmetimo“, sistema:
šalyje kartelis savo produktus parduoda monopoline — didele kaina, o užsienyje
parduoda visiškai pigiai, kad palaužtų konkurentą, kad iki maksimumo išplėstų
savo gamybą ir t. t. Vokietija greičiau už Angliją plečia savo prekybą su Anglijos
kolonijomis, o tai tik įrodo, kad Vokietijos imperializmas yra gaivesnis, stipresnis,
organizuotesnis, pranašesnis už Anglijos imperializmą, bet anaiptol neįrodo
laisvosios prekybos „persvaros“, nes ne laisvoji prekyba kovoja su protekcionizmu,
su kolonijine priklausomybe, o vienas imperializmas kovoja su kitu, viena
monopolija — su kita, vienas finansinis kapitalas — su kitu. Vokietijos
imperializmo persvara prieš Anglijos imperializmą yra stipresnė negu kolonijų ribų
arba protekcinių muitų siena: laikyti tai „argumentu“ už laisvąją prekybą ir „taikią
demokratiją“ yra banalybė; tai reiškia užmiršti pagrindinius imperializmo bruožus
ir savybes, marksizmą pakeisti miesčioniškuoju reformizmu.
Įdomu, kad net buržuazinis ekonomistas A. Lansburgas, kritikuojantis
imperializmą taip pat miesčioniškai, kaip ir Kautskis, vis dėlto moksliškiau
sutvarkė prekybos statistikos duomenis. Jis ne vieną atsitiktinai paimtą šalį ir
tiktai koloniją palygino su kitomis šalimis, o palygino išvežimą iš imperialistinės
šalies 1) į finansiškai nuo jos priklausomas šalis, skolinančias iš jos pinigų, ir 2) į
finansiškai nepriklausomas šalis. Štai koks rezultatas: [žr. sekančią lentelę. Red.]
Lansburgas nesusumavo rezultatų ir todėl, nors ir keista, nepastebėjo, kad
jeigu šie skaičiai ką nors įrodo, tai tik prieš jį, nes išvežimas į finansiškai
priklausomas šalis, nors ir nedaug, vis dėlto greičiau padidėjo negu į finansiškai
nepriklausomas šalis (pabrėžiame „jeigu“, nes Lansburgo statistika toli gražu dar
neišsami).
Nagrinėdamas išvežimo ryšį su paskolomis, Lansburgas rašo:
„1890/91 metais Rumunijai buvo suteikta paskola per Vokietijos bankus,
kurie jau ankstesniaisiais metais skolindavo tos paskolos sąskaiton. Paskola buvo
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skiriama svarbiausia pirkti geležinkelių medžiagoms, kurios buvo gaunamos iš
Vokietijos. 1891 metais Vokietijos išvežimas į Rumuniją sudarė 55 mln. markių.

Kitais metais jis sumažėjo iki 39,4 mln. ir, su pertrūkiais, sumažėjo iki 25,4
mln. 1900 metais. Tik pačiais pastaraisiais metais vėl pasiektas 1891 metų lygis
— dviejų naujų paskolų dėka.
Vokietijos išvežimas į Portugaliją dėl 1888/89 metų paskolų padidėjo iki 21,1
mln. (1890); paskui per dvejus vėlesnius metus jis sumažėjo iki 16,2 ir 7,4 mln. ir
savo senąjį lygį pasiekė tik 1903 metais.
Dar ryškesni yra Vokietijos—Argentinos prekybos duomenys. Dėl 1888 ir
1890 metų paskolų Vokietijos išvežimas į Argentiną 1889 metais pasiekė 60,7 mln.
Po dvejų metų išvežimas tesudarė tik 18,6 mln., mažiau kaip trečdalį ankstesniojo
išvežimo. Tik 1901 metais buvo pasiektas ir viršytas 1889 metų lygis, o tai buvo
susiję su naujomis valstybinėmis ir miestų paskolomis, su pinigų davimu elektros
gamykloms statyti ir su kitomis kredito operacijomis.
Išvežimas į Cilę dėl 1889 metų paskolos padidėjo iki 45,2 mln. (1892) ir paskui
po metų sumažėjo iki 22,5 mln. Po naujos paskolos, suteiktos per Vokietijos
bankus 1906 metais, išvežimas pakilo iki 84,7 mln. (1907), o 1908 metais vėl
sumažėjo iki 52,4 mln.“ 106
Remdamasis šiais faktais, Lansburgas daro juokingą miesčionišką pamokomą
išvadą: koks nepastovus ir netolygus esąs išvežimas, susijęs su paskolomis, kaip
negerai kapitalus išvežti į užsienį, užuot „natūraliai“ ir harmoningai“ plėtojus savos
šalies pramonę, kaip „brangiai“ Krupui atsieina daugmilijoniniai kyšiai gaunant
106
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užsienio paskolas ir pan. Tačiau faktai aiškiai rodo: išvežimo padidėjimas kaip tik
susijęs su suktomis finansinio kapitalo machinacijomis,— jis nesirūpina
buržuazine morale ir lupa nuo jaučio dvi odas: pirma, pelną iš paskolos, antra,
pelną iš tos pačios paskolos, kada ji išleidžiama Krupo gaminiams arba plieno
sindikato geležinkelių medžiagoms ir kt. pirkti.
Kartojame, mes anaiptol nelaikome tobulybe Lans-burgo statistikos, bet ją
būtinai reikėjo pateikti, nes ji nioksliškesnė už Kautskio ir Spektatoriaus statistiką,
nes Lansburgas pasirenka teisingą klausimo sprendimo būdą. Kad būtų galima
kalbėti apie tai, kokią reikšmę finansinis kapitalas turi išvežimui ir pan., reikia
mokėti specialiai išskirti išvežimo ryšius vien tik su finansininkų machinacijomis,
specialiai vien tik su kartelių produktų pardavimu ir t. t. O vien apskritai lyginti
kolonijas ir nekolonijas, vieną imperializmą ir kitą imperializmą, vieną pusiau
koloniją arba koloniją (Egiptas) ir visas kitas šalis reiškia aplenkti ir užtemdyti kaip
tik klausimo esmę.
Kautskis, teoriškai kritikuodamas imperializmą, aplenkia ir užtemdo kaip tik
didžiausius ir svarbiausius imperializmo prieštaravimus: prieštaravimą tarp
monopolijų ir greta jų esančios laisvosios konkurencijos, tarp milžiniškų finansinio
kapitalo „operacijų“ (ir milžiniško pelno) ir „sąžiningos“ prekybos laisvojoje rinkoje,
tarp kartelių ir trestų, iš vienos pusės, ir nesukar-telintos pramonės, iš antros, ir
t. t.; todėl jo kritika ir neturi nieko bendro su marksizmu, todėl ja ir tegalima vien
skelbti taiką ir vienybę su oportunistais bei socialšovinistais.
Visiškai tokia pat reakcinga yra ir išgarsėjusi Kautskio prasimanyta
„ultraimperializmo“ teorija. Palyginkite jo samprotavimą šia tema 1915 metais su
Hobsono samprotavimu 1902 metais:
Kautskis: „...Ar dabartinės imperialistinės politikos negali išstumti nauja,
ultraimperialistinė politika, kuri nacionalinių finansinių kapitalų tarpusavio kovą
pakeis tuo, kad internacionaliai susivienijęs finansinis kapitalas bendrai išnaudos
pasaulį? Šiaip ar taip, tokią naują kapitalizmo fazę galima įsivaizduoti. Ar ji
įgyvendinama, dar nėra pakankamų prielaidų spręsti.“ 107
Hobsonas: „Krikščionybė, įsigalėjusi nedaugelyje stambių federalinių
imperijų, kurių kiekviena turi keletą necivilizuotų kolonijų ir priklausomų šalių,
daugeliui atrodo labiausiai dėsningas šių laikų tendencijų paplitimas, be to, toks
paplitimas, kuris teiktų daugiausia vilčių sulaukti pastovios taikos, turinčios tvirtą
inter-imperializmo pagrindą.“
Ultraimperializmu arba viršimperializmiu Kautskis pavadino tai, ką Hobsonas
13 metų prieš jį pavadino interimperializmu arba tarpimperializmiu. Nors
Kautskis, vieną lotynišką priešdėlį pakeitęs kitu, sukūrė naują giliamintį žodelį,
tačiau jo „mokslinės“ minties pažanga tėra jo pretenzija marksizmu vadinti tai, ką
Hobsonas iš esmės aprašo kaip Anglijos kunigėlių veidmainystę. Po anglų—būrų
karo šiam garbingajam luomui buvo visiškai natūralu ypač stengtis paguosti
Anglijos miesčionius ir darbininkus, kurių artimųjų nemaža žuvo Pietų Afrikos
kautynėse ir kuriems reikėjo mokėti padidintus mokesčius, kad Anglijos
finansininkams būtų garantuotas didesnis pelnas. Ir kokia gi paguoda galėjo būti
geresnė už tą, kad imperializmas nesąs jau toks blogas, kad jis netoli inter- (arba
ultra-) imperializmo, galinčio užtikrinti pastovią taiką? Kad ir kokie geri būtų
Anglijos kunigėlių arba saldučio Kautskio norai, objektyvi, t. y. tikroji socialinė jo
107

„Neue Zeit“, 1915, balandžio 30, p. 144.

70

„teorijos“ prasmė yra tiktai viena: masės kuo reakcingiausiai guodžiamos viltimis,
kad kapitalizmo sąlygomis esanti galima pastovi taika, dėmesys atitraukiamas nuo
dabarties didelių prieštaravimų ir opių problemų ir nukreipiamas į apgaulingas
kažkokio tariamai naujo būsimojo „ultraimperializmo“ perspektyvas. „Marksistinė“
Kautskio teorija tėra masių apgaudinėjimas, ničnieko daugiau.
Iš tikrųjų, pakanka aiškiai sugretinti visiems žinomus, neginčijamus faktus,
kad įsitikintume, kokios apgaulingos yra perspektyvos, kurias Kautskis stengiasi
įteigti Vokietijos darbininkams (ir visų šalių darbininkams). Imkime Indiją,
Indokiniją ir Kiniją. Yra žinoma, kad šias tris kolonijines ir pusiau kolonijines šalis
su 6—7 šimtais milijonų gyventojų išnaudoja kelių imperialistinių valstybių —
Anglijos, Prancūzijos, Japonijos, Jungtinių Valstijų ir t. t. — finansinis kapitalas.
Sakykim, kad šios imperialistinės šalys sudarys sąjungas, vieną prieš kitą, kad
apgintų arba išplėstų savo valdas, interesus ir „įtakos sferas“ minėtosiose Azijos
valstybėse. Tai bus „interimperialistinės“ arba „ultraimperialistinės“ sąjungos.
Sakykim, kad visos imperialistinės valstybės sudarys sąjungą „taikiai“
minėtosioms Azijos šalims pasidalyti,— tai bus „internacionaliai susivienijęs
finansinis kapitalas“. Faktiškų tokios sąjungos pavyzdžių yra XX amžiaus
istorijoje, pavyzdžiui, valstybių santykiuose su Kinija. Kyla klausimas, ar „galima“
įsivaizduoti, kad, kapitalizmui išliekant (o Kautskis numato kaip tik tokią sąlygą),
tokios sąjungos būtų netrumpalaikės? kad jos nesukeltų nesutarimų, konfliktų ir
kovos visokiausiomis ir visomis galimomis formomis?
Pakanka aiškiai iškelti klausimą, kad negalima būtų į jį atsakyti kitaip, kaip
tik neigiamai, nes kapitalizmo sąlygomis neįmanoma kitokiu pagrindu pasidalyti
įtakos, interesų sferas, kolonijas ir kt, kaip tiktai atsižvelgiant į dalybų dalyvių jėgą,
bendrąją ekonominę, finansinę, karinę ir t. t. jėgą. O šių dalybų dalyvių jėga kinta
nevienodai, nes kapitalizmo sąlygomis atskiros įmonės, trestai, pramonės šakos ir
šalys negali vystytis tolygiai. Prieš pusę šimtmečio Vokietija buvo apgailėtina
menkystė, jeigu palygintume jos kapitalistinę jėgą su tuometinės Anglijos jėga; tas
pats — Japonija, palyginus su Rusija. Ar „galima“ įsivaizduoti, kad po dešimt,
dvidešimt metų liktų nepasikeitęs imperialistinių valstybių jėgų santykis?
Absoliučiai negalima.
Todėl „interimperialistinės“ arba „ultraimperialistinės“ sąjungos kapitalistinės
tikrovės sąlygomis, o ne vulgarioje miesčioniškoje Anglijos kunigų arba vokiečių
„marksisto“ Kautskio fantazijoje, — kad ir kokia forma tos sąjungos būtų
sudaromos: ar kaip viena imperialistinė koalicija prieš kitą imperialistinę koaliciją,
ar kaip visuotinė visų imperialistinių valstybių sąjunga,— neišvengiamai tėra
„atokvėpiai“ tarp karų. Taikios sąjungos rengia karus ir savo ruožtu atsiranda kilus
karams, jos viena kitą nulemia, sukelia taikios ir netaikios kovos formų kaitą,
pagrįstą tais pačiais pasaulinio ūkio ir pasaulinės politikos imperialistiniais ryšiais
ir tarpusavio santykiais. O išmintingasis Kautskis, norėdamas nuraminti
darbininkus ir sutaikinti juos su buržuazijos pusėn perėjusiais socialšovinistais,
vieną vieningos grandinės grandį atplėšia nuo kitos, šiandienykščią taikią (ir
ultraimperialistinę — net ultra ultraimperialistinę) visų didžiųjų valstybių sąjungą
Kinijai „nuraminti“ (prisiminkite boksininkų sukilimo numalšinimą) atplėšia nuo
rytdienos netaikaus konflikto, poryt vėl ruošiančio „taikią“ visuotinę sąjungą,
sakykim, Turkijai pasidalyti ir t. t. ir t. t. Vietoj gyvo imperialistinės taikos
laikotarpių ir imperialistinių karų laikotarpių ryšio Kautskis pateikia
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darbininkams negyvą abstrakciją, norėdamas juos sutaikinti su jų negyvaisiais
vadais.
Amerikietis Hilis savo veikalo „Diplomatijos istorija ir tarptautinė Europos
raida“ pratarmėje pažymi šiuos naujausiosios diplomatijos istorijos laikotarpius: 1)
revoliucijos era; 2) konstitucinis judėjimas; 3) mūsų dienų „prekybinio
imperializmo“ era 108.
O vienas rašytojas Didžiosios Britanijos „pasaulinės politikos“ istoriją nuo
1870 metų skirsto į 4 laikotarpius: 1) pirmasis Azijos laikotarpis (kova su Rusijos
slinkimu Vidurinėje Azijoje Indijos kryptimi); 2) Afrikos laikotarpis (maždaug
1885—1902) — kova su Prancūzija dėl Afrikos pasidalijimo (1898 m. „Fašoda“ —
per plaukelį nuo karo su Prancūzija); 3) antrasis Azijos laikotarpis (sutartis su
Japonija prieš Rusiją) ir 4) „Europos“ laikotarpis — nukreiptas daugiausia prieš
Vokietiją. 109
„Politiniai priešakinių būrių susirėmimai įvyksta finansų pagrindu“,— dar
1905 metais rašė bankų „veikėjas“ Ryseris; jis parodė, kaip Prancūzijos finansinis
kapitalas, operuodamas Italijoje, rengė politinę šių šalių sąjungą, kaip plėtojosi
Vokietijos ir Anglijos kova dėl Persijos, visų Europos kapitalų kova dėl paskolų
Kinijai ir kt. Štai kaip iš tikrųjų atrodo „ultraimperialistinės“ taikios sąjungos,
glaudžiai susijusios su paprastais imperialistiniais konfliktais.
Kautskis užtemdo didžiausius imperializmo prieštaravimus, neišvengiamai
padailina imperializmą, — tai pastebima ir tada, kai šis rašytojas kritikuoja
politines imperializmo savybes. Imperializmas yra finansinio kapitalo ir monopolijų
epocha, ir tai visur skleidžia viešpatavimo, o ne laisvės siekimus. Šių tendencijų
rezultatas — visuotinė reakcija esant bet kokiai politinei santvarkai, didžiausias
prieštaravimų sustiprėjimas ir šioje srityje. Ypač didėja taip pat nacionalinė
priespauda ir siekimas aneksijų, t. y. nacionalinės nepriklausomybės pažeidimų
(nes aneksija yra ne kas kita, kaip nacijų apsisprendimo pažeidimas). Hilferdingas
teisingai pažymi imperializmo ryšį su nacionalinės priespaudos padidėjimu:
„Kalbant apie naujai atrastas šalis,— rašo jis,— reikia pasakyti, kad ten įvežamas
kapitalas didina prieštaravimus, nacionaliniam susipratimui bundančios tautos
vis labiau priešinasi atėjūnams; šis priešinimasis lengvai gali virsti pavojingomis
priemonėmis, nukreiptomis prieš užsienio kapitalą. Iš pagrindų revoliucionėja seni
socialiniai santykiai, nyksta tūkstantmetis agrarinis „istorijos neturinčių nacijų“
izoliuotumas, jos įtraukiamos į kapitalistinį sūkurį. Pats kapitalizmas pamažu
suteikia pavergtiesiems priemones ir būdus išsivaduoti. Ir jie iškelia tą tikslą, kuris
Europos nacijoms kadaise atrodo aukščiausias: sukurti vieningą nacionalinę
valstybę, kaip ekonominės ir kultūrinės laisvės Įranki. Šis judėjimas siekiant
nepriklausomybės kelia grėsmę Europos kapitalui vertingiausiose jo panaudojimo
srityse, žadančiose kuo puikiausias perspektyvas, ir Europos kapitalas gali
išlaikyti viešpatavimą tik nuolat didindamas savo karines pajėgas.“ 110
Prie to reikia pridurti, kad ne tik naujai atrastose, bet ir senosiose šalyse
imperializmas skatina aneksijas, didina nacionalinę priespaudą, vadinasi, skatina
ir pasipriešinimo pasmarkėjimą. Kautskis nesutinka su tuo, kad imperializmas
David Jayne Hill. A History of the Diplomacy in the international development of Europe. Vol. I,
p. X.
109 Schilder, min. veik., p. 178.
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stiprina politinę reakciją, ir palieka nenušviestą ypač suaktualėjusį klausimą, jog
vienybė su oportunistais imperializmo epochoje yra negalima. Prieštaraudamas
aneksijoms, savo prieštaravimams jis suteikia tokią formą, kuri oportunistams yra
mažiausiai užgauli ir lengviausiai jiems priimtina. Jis kreipiasi tiesiog į vokiečių
skaitytojus ir vis dėlto užtemdo kaip tik tai, kas svarbiausia ir aktualiausia,
pavyzdžiui, kad Elzasas-Lotaringija yra Vokietijos aneksija. Norėdami įvertinti šį
Kautskio „minties nukrypimą“, paimkime pavyzdį. Sakykim, jog japonas smerkia
tai, kad amerikiečiai yra aneksavę Filipinus. Kyla klausimas, ar daug kas patikės,
kad tai yra daroma iš priešiškumo apskritai aneksijoms, o ne iš noro pačiam
aneksuoti Filipinus? Ir ar nereikės pripažinti, kad japono „kovą“ su aneksijomis
būtų galima laikyti nuoširdžia ir politiškai sąžininga tik tuo atveju, jeigu jis
pasisakytų prieš tai, kad Japonija yra aneksavusi Korėją, jeigu jis reikalautų
Korėjai laisvės atsiskirti nuo Japonijos?
Kautskis, ir teoriškai analizuodamas imperializmą, ir ekonominiu, taip pat
politiniu požiūriu kritikuodamas imperializmą, stengiasi vien tik užtemdyti ir
nugludinti svarbiausius prieštaravimus,— o tai absoliučiai nesutaikoma su
marksizmu,— siekia bet kuriomis priemonėmis apginti irstančią vienybę su
Europos darbininkų judėjimo oportunizmu.

X. ISTORINĖ IMPERIALIZMO VIETA

Mes matėme, kad ekonomine savo esme imperializmas, yra monopolistinis
kapitalizmas. Jau tuo apibrėžiama istorinė imperializmo vieta, nes monopolija,
atsirandanti laisvosios konkurencijos pagrindu ir kaip tik iš laisvosios
konkurencijos, yra perėjimas iš kapitalistinės į aukštesnę ekonominę visuomenės
sanklodą. Ypač reikia pažymėti keturias svarbiausias monopolijų rūšis arba
keturias
svarbiausias
monopolistinio
kapitalizmo apraiškas,
būdingas
nagrinėjamai epochai.
Pirma, monopolija atsirado iš gamybos koncentracijos esant labai aukštai jos
raidos pakopai. Tai — monopolistinės kapitalistų sąjungos, karteliai, sindikatai,
trestai. Mes matėme, kokį milžinišką vaidmenį jie vaidina dabartiniame ūkiniame
gyvenime. XX amžiaus pradžioje jie visiškai įsigalėjo išsivysčiusiose šalyse, ir
pirmuosius žingsnius kartelinimo keliu pirmiau žengė aukšto apsauginio tarifo
šalys (Vokietija, Amerika), o Anglijoje, kurioje yra laisvosios prekybos sistema, tik
truputį vėliau išryškėjo tas pats pagrindinis faktas, kad monopolijas sukuria
gamybos koncentracija.
Antra, monopolijos paspartino svarbiausiųjų žaliavų šaltinių užgrobimą, ypač
paskatino užgrobti pagrindinės ir labiausiai sukartelintos kapitalistinės
visuomenės pramonės — akmens anglies ir geležies apdirbimo pramonės —
žaliavas. Monopolistinis svarbiausiųjų žaliavų šaltinių valdymas nepaprastai
sustiprino stambiojo kapitalo valdžią ir padidino prieštaravimą tarp sukartelintos
ir nesukartelintos pramonės.
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Trečia, monopoliją sukūrė bankai. Iš kuklių tarpininkaujančių įmonių jie virto
finansinio kapitalo monopolininkais. Bet kurios labiausiai išsivysčiusios
kapitalistinės nacijos kokie trys—penki stambiausi bankai sudarė pramoninio ir
bankinio kapitalo „asmeninę uniją“, sutelkė savo rankose ir ėmė valdyti daugelį
milijardų, sudarančių didelę visos šalies kapitalų ir piniginių pajamų dalį.
Finansinė oligarchija, apraizganti tankiu priklausomybės santykių tinklu visus be
išimties ekonominius ir politinius šių laikų buržuazinės visuomenės institutus —
štai ryškiausia šios monopolijos apraiška.
Ketvirta, monopoliją sukūrė kolonijinė politika. Prie daugelio „senųjų“
kolonijinės politikos motyvų finansinis kapitalas pridėjo kovą dėl žaliavų šaltinių,
dėl kapitalo išvežimo, dėl „įtakos sferų“,— t. y. naudingų sandėrių, koncesijų,
monopolinio pelno ir kt. sferų,— pagaliau apskritai dėl ūkinės teritorijos.
Pavyzdžiui, kai Europos valstybės savo kolonijomis buvo užėmusios dešimtąją dalį
Afrikos, kaip buvo dar 1876 metais, tuomet kolonijinė politika galėjo plėtotis
nemonopolistiškai, taip sakant, pagal „laisvai užgrobtinio“ žemių užėmimo tipą. Bet
kai 9/10 Afrikos buvo užgrobta (1900 metais), kai visas pasaulis buvo pasidalytas,
— neišvengiamai prasidėjo monopolinio kolonijų valdymo era, vadinasi, ir ypač
pasmarkėjusios kovos dėl pasaulio pasidalijimo ir perdalijimo era.
Visiems žinoma, kaip monopolistinis kapitalizmas padidino visus kapitalizmo
prieštaravimus. Užtenka paminėti brangumą ir kartelių priespaudą. Šis
prieštaravimų padidėjimas yra galingiausia varomoji jėga pereinamuoju istorijos
laikotarpiu, kuris prasidėjo nuo galutinės pasaulinio finansinio kapitalo pergalės.
Monopolijos, oligarchija, viešpatavimo siekimas vietoj laisvės siekimo, tokia
padėtis, kai vis daugiau mažų arba silpnų nacijų išnaudoja nedidelė saujelė
turtingiausių arba stipriausių nacijų,—visa tai suformavo tuos skiriamuosius
imperializmo bruožus, dėl kurių jį reikia apibūdinti kaip parazitinį arba pūvantį
kapitalizmą. Vis aiškiau išryškėja viena iš imperializmo tendencijų — susikuria
„valstybė rentininke“, valstybė lupikautoja, kurios buržuazija vis labiau gyvena iš
kapitalo išvežimo ir „kuponų karpymo“. Būtų klaidinga manyti, kad, atsiradus šiai
puvimo tendencijai, nebegalimas greitas kapitalizmo augimas; ne, atskirose
pramonės šakose, atskiruose buržuazijos sluoksniuose, atskirose šalyse
imperializmo epochoje daugiau ar mažiau pasireiškia čia viena, čia kita iš šių
tendencijų. Iš viso kapitalizmas plėtojasi kur kas greičiau negu pirma, bet šis
plėtojimasis ne tik tampa apskritai netolygesnis, bet netolygumas taip pat, tarp
kitko, pasireiškia daugiausia kapitalo turinčių šalių puvimu (Anglija).
Apie Vokietijos ekonomikos raidos greitį Ryseris, Veikalo apie stambiuosius
Vokietijos bankus autorius, sako: „Praėjusios epochos (1848—1870) ne visai lėtą
pažangą galima palyginti su viso Vokietijos ūkio ir kartu su jos bankų raidos greičiu
dabartinėje epochoje (1870— 1905) maždaug taip, kaip gerųjų senųjų laikų pašto
karietos važiavimo greitį — su greičiu šiuolaikinio automobilio, kuris taip lekia, jog
darosi pavojingas ir nerūpestingai einančiam pėsčiajam, ir patiems automobiliu
važiuojantiems asmenims.“ Savo ruožtu šis nepaprastai greitai išaugęs finansinis
kapitalas kaip tik todėl, kad jis taip greitai išaugo, norėtų pradėti „ramiau“ valdyti
kolonijas, kurias reikia užgrobti — ne vien taikiomis priemonėmis — iš turtingesnių
nacijų. O Jungtinėse Valstijose ekonomikos raida per pastaruosius dešimtmečius
buvo dar spartesnė negu Vokietijoje, ir kaip tik dėl to parazitiniai naujausiojo
Amerikos kapitalizmo bruožai ypač išryškėjo. Antra vertus, palyginus kad ir
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Amerikos respublikoniškąją buržuaziją su monarchine Japonijos arba Vokietijos
buržuazija, matyti, kad didžiausias politinis skirtumas imperializmo epochoje
nepaprastai mažėja — ne todėl, kad jis iš viso būtų nesvarbus, o todėl, kad visais
tais atvejais kalbama apie buržuaziją su aiškiais parazitizmo bruožais.
Vienos iš daugelio pramonės šakų, vienos iš daugelio šalių ir pan. kapitalistai,
gaudami monopoliškai didelį pelną, ekonomiškai gali papirkinėti atskirus
darbininkų sluoksnelius, o laikinai ir gana didelę jų mažumą, patraukti juos tam
tikros pramonės šakos arba tam tikros nacijos buržuazijos pusėn prieš visus kitus.
Ir padidėjęs imperialistinių nacijų antagonizmas dėl pasaulio pasidalijimo padidina
šį siekimą. Taip susidaro imperializmo ir oportunizmo ryšys, kuris anksčiausiai ir
ryškiausiai pasirodė Anglijoje, nes kai kurie imperialistiniai raidos bruožai čia buvo
daug anksčiau pastebimi negu kitose šalyse. Kai kurie rašytojai, pavyzdžiui, L.
Martovas, mėgsta išsisukinėti nuo fakto, kad imperializmas yra susijęs su
darbininkų judėjimo oportunizmu, — fakto, kuris dabar ypač krinta į akis,—
tokiais „nuvalkiotais optimistiškais“ (panašiais į Kautskio ir Heismanso)
samprotavimais: kapitalizmo priešininkų reikalas būtų beviltiškas, jeigu kaip tik
labiausiai išsivystęs kapitalizmas stiprintų oportunizmą arba jeigu kaip tik
geriausiai apmokami darbininkai būtų linkę į oportunizmą ir pan. Nereikia
apsigaudinėti dėl tokio „optimizmo“ reikšmės: tai — optimizmas oportunizmo
atžvilgiu, tai — optimizmas, kuriuo dangstomas oportunizmas. O iš tikrųjų tai, kad
oportunizmas ypač greitai ir ypač bjauriai plečiasi, visiškai nelaiduoja, kad jis tikrai
laimės, kaip greitas piktybinės voties išaugimas sveikame organizme gali tik
paspartinti voties pratrūkimą, organizmo išsivadavimą nuo jos. Šiuo atžvilgiu
pavojingiausi yra žmonės, kurie nenori suprasti, kad kova prieš imperializmą, jeigu
ji nėra glaudžiai susieta su kova prieš oportunizmą, yra tuščia ir apgaulinga frazė.
Iš viso to, kas anksčiau pasakyta apie ekonominę imperializmo esmę, galima
padaryti išvadą, kad jį reikia apibūdinti kaip pereinamąjį arba, teisingiau, mirštantį
kapitalizmą. Šiuo atžvilgiu labai pamokoma, kad buržuaziniai ekonomistai, kurie
aprašo naujausiąjį kapitalizmą, plačiai vartoja žodelius: „susipynimas“,
„izoliuotumo stoka“ ir pan.; bankai esą „įmonės, kurios pagal savo uždavinius ir
pagal savo raidą nėra grynai privataus ūkio pobūdžio, o vis daugiau išauga iš
grynai privataus ūkio reguliavimo sferos“. Ir tas pats Ryseris, kuris pasakė šiuos
žodžius, nepaprastai rimtai pareiškia, kad marksistų „pranašavimas“ apie
„suvisuomenėjimą“ „neišsipildė“!
Ką gi reiškia šis žodelis — „susipynimas“? Juo pagaunamas tik labiausiai į
akis krintantis mūsų akivaizdoje vykstančio proceso bruoželis. Jis parodo, kad
stebėtojas skaičiuoja atskirus medžius ir nemato miško. Jis vergiškai kopijuoja
išorinius, atsitiktinius, chaotiškus dalykus. Jis parodo, kad stebėtojas yra žmogus,
prislėgtas nesutvarkytų duomenų ir visiškai nesuvokiantis jų prasmės ir reikšmės.
„Atsitiktinai susipina“ akcijų valdymas, privačių savininkų santykiai. Bet šio
susipynimo esmė, jo pagrindas yra besikeičiantys visuomeniniai gamybos
santykiai. Kai stambi įmonė tampa milžiniška ir planingai, remdamasi tiksliu
daugybės duomenų apskaičiavimu, organizuoja tokio dydžio pradinių žaliavų
tiekimą, kad tai sudaro 2/3 arba 3/4 viso to, kas reikalinga dešimtims milijonų
gyventojų; kai sistemingai organizuojamas šių žaliavų pervežimas į patogiausius
gamybos punktus, kurie vienas nuo kito kartais yra už šimtų ir tūkstančių varstų;
kai iš vieno centro yra tvarkomos visos nuoseklaus medžiagos apdirbimo stadijos,
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kol gaunama įvairiausių baigtų produktų; kai šie produktai skirstomi pagal vieną
planą dešimtims ir šimtams milijonų vartotojų (Amerikos „Žibalo trestas“ parduoda
žibalą ir Amerikoje, ir Vokietijoje); — tuomet paaiškėja, kad tai yra gamybos
suvisuomenėjimas, o visai ne paprastas „susipynimas“; — kad privačių ūkių ir
privalių savininkų santykiai sudaro apvalkalą, kuris jau nebeatitinka turinio, kuris
neišvengiamai turi pūti, jeigu dirbtinai bus vilkinamas jo pašalinimas,— kurio
puvimas gali trukti palyginti ilgą laiką (blogiausiu atveju, jeigu gydymasis nuo
oportunistinės voties užtruks), bet kuris vis dėlto neišvengiamai bus pašalintas.
Entuziastiškas Vokietijos imperializmo gerbėjas Šulcė-Gėvernicas sušunka:
„Jeigu galų gale vadovauti Vokietijos bankams patikėta tuzinui asmenų, tai jų
veikla jau dabar liaudies gerovei yra svarbesnė negu daugumos valstybės ministrų
veikla“ (apie bankininkų, ministrų, pramonininkų, rentininkų „susipynimą“ čia
patogiau užmiršti...). „...Jeigu nuodugniai apmąstysime, kaip vystosi tos
tendencijos, kurias matėme, tai galėsime padaryti tokią išvadą: piniginis nacijos
kapitalas sujungtas bankuose; bankai yra susijungę į kartelį; nacijos kapitalas,
ieškantis įdėjimo, įgijo vertybinių popierių formą. Tuomet išsipildo genialūs Sen
Simono žodžiai: „Dabartinė gamybos anarchija, kuri atitinka faktą, kad
besiplėtojantys ekonominiai santykiai nėra vienodai reguliuojami, turi užleisti vietą
gamybos organizavimui. Gamybą vairuos ne izoliuoti įmonininkai, nepriklausomi
vienas nuo kito, nepažįstantys žmonių ekonominių poreikių; šį darbą atliks tam
tikra socialinė įstaiga. Centrinis valdymo komitetas, galintis aukštesniu požiūriu
apžvelgti plačią socialinės ekonomijos sritį, ją reguliuos taip, kaip yra naudinga
visai visuomenei, ir perduos gamybos priemones į tam tinkamas rankas, o ypač
rūpinsis nuolatine harmonija tarp gamybos ir vartojimo. Yra įstaigų, kurios tam
tikrą ūkinio darbo organizavimą laiko savo uždaviniu: bankai.“ Mums dar toli iki
šių Sen Simono žodžių įgyvendinimo, bet mes jau esame pakeliui į jų įgyvendinimą:
marksizmas kitoks, negu Marksas jį įsivaizdavo, bet tik savo forma kitoks.“ 111
Nėra ko sakyti: geras Markso „paneigimas“, žengiantis žingsnį atgal nuo
tikslios mokslinės Markso analizės prie Sen Simono spėjimo — kad ir genialaus,
bet vis dėlto tik spėjimo.
1916 m., Ciurichas, Šveicarija.
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