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DEMOKRĀTISKA NAUDA LATVIJĀ!

Ievada vēstule lasītājai un lasītājam
It kā jau nauda nav nekas sarežģīts. Katrs mēs ik dienu izmantojam
naudu. Ja mēs par naudu domājam, tad paras kai par mūsu rīcībā esošu vai neesošu naudu. Par naudas nozīmi un bū;bu sabiedrībā re kurš no mums aizdomājas. Skolā par naudu nemāca gandrīz
nekā. Pat universitāšu ekonomikas un ﬁnanšu fakultātēs nauda ek
pieņemta kā kaut kāda pašsaprotama un dabas dota parādība. Visa
oﬁciālā ekonomikas teorija balstās uz pieņēmumiem par naudu. Bet
nauda nav dabas likums. Nauda ir cilvēku ieviests instruments, kurš
atbilst sociālajiem un poli skajiem likumiem konkrētā kultūrā, sabiedrībā vai civilizācijā. Atkarībā no tā naudai var būt atšķirīgas funkcijas, tā var kalpot dažādiem mērķiem.
Šī grāma ņa mazliet izgaismos pašreizējās naudas un banku sistēmas bū;bu un tās ietekmi uz sabiedrību. Vai mēs ešām zinām, kas
ir nauda, kā tā rodas un kas to rada? Vai mēs esam domājuši par to,
kāda ir tās loma mūsu sabiedrībā un kā tā ietekmē mūsu labklājību?
Vai ir iespējama un iedomājama cita naudas un banku sistēma?
Par impulsu uzraks;t šo grāma ņu man kalpoja pašreizējā parakstu
vākšana Šveicē par tautas nobalsošanu par demokrā sku naudas
un banku sistēmu. Šveices referenduma iniciatori šim nolūkam ir
sagatavojuši dažādus materiālus. Tos es arī izmantoju šajā grāma ņā. Blakus nosauktajiem speciālajiem materiāliem šeit izmanto vēl
vairāku citu autoru darbi. Izmatotā literatūra ir norādīta grāma ņas
beigās.
Grāma ņas saturs ir iedalāms trīs daļās: pirmajā daļā galvenokārt
ek apska;ta šodienas naudas un banku sistēma un krīzes, kuras tā
rada. Otrajā daļā ir apraks;tas nepieciešamās reformas, kas un kā
būtu jāmaina, lai uzlabotu situāciju. Grāma ņas trešajā daļa apraks; rezultā , kādus šāda naudas un banku sistēmas reforma dotu.
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Visām daļām cauri vijas skats uz Latviju un apraks;tās naudas un
banku sistēmas reformas piemēro;ba Latvijā.
Virsnodaļu un vairāku apakšnodaļu nosaukumi ir aizņem no viena
no referenduma iniciatoriem, ekonomikas un sociālo zinātņu profesora Jozefa Hubera, interneta lapas. Pašu apakšnodaļu saturs, lai arī
idejiski bieži ir ļo tuvs J.Hubera saturam, tomēr ir ļo tāls no citējumiem klasiskā s lā. Blakus J. Hubera idejām šeit atradīsiet arī citu
autoru un manas idejas.
Teksts ir papildināts ar daudziem viegli uztveramiem, vizuāli izcelem kopsavilkumiem un aEēliem, kas, manuprāt, atvieglo apraks;tās tēmas uztveri. Es ļo ceru, ka, izlasot šo grāma ņu, Jums radīsies
konkrētāks priekšstats par naudas bū;bu un par to, ka mēs to varam izmainīt. Tāpat es arī ceru, ka ar šo Jūs labāk sapra;siet Šveices
gaidāmā referenduma bū;bu un nozīmi.
Ar cieņu,
alma kopa
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Atsauksme grāmatai
„Demokrā ska nauda Latvijā!”
Monetārā sistēma ir viens no galvenajiem tautsaimniecības
pastāvēšanas un aHs;bas nosacījumiem, tās asinsrite. Tautsaimniecības aHs;ba savukārt nodrošina sabiedrības dzīves līmeni un dzīves kvalitā . Monetārā sistēma un monetārā poli ka ir arī viens no
valstu suverenitātes un ekonomiskās drošības priekšnosacījumiem.
Mūsdienās par monetārās sistēmas reformas nepieciešamību ek runāts daudz, tomēr kardinālas izmaiņas neno ek. Grāmatā
„Demokrā ska nauda Latvijā!” ir analizē argumen monetārās sistēmas reformas nepieciešamībai. Katrs no argumen em pamatots
ar fak em, da em un piemēriem, kas var būt labs palīgs cīņā par
monetārās sistēmas reformu. Grāmatā arī sniegtas atbildes uz jautājumiem – kā monetārās sistēmas reformu veikt, un kādi būtu reformas tautsaimniecības un sabiedrības ieguvumi.
Sabiedrības kus;ba par monetārās sistēmas reformu no ek
visā pasaulē, bet grāmatā galvenokārt akcentēta monetārās sistēmas reformas piemēro;ba Latvijai.
Grāmata uzraks;ta populārzinātniskā valodā, tāpēc būs saprotama ikvienam sabiedrības loceklim un neapšaubāmi cels ne kai
Latvijas sabiedrības zināšanu līmeni, bet arī sabiedrības demokrā jas un sociālās atbildības līmeni.
Grāmatu „Demokrā-ska nauda Latvijā!” iesaku izlasīt ikvienam Latvijas iedzīvotājam!

Latvijas Universitātes
Ekonomikas un vadības fakultātes Dr. oec., prof. Daina Šķiltere
9
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Pateicība
Vispirms es vēlos pateik es savai meitai par to, ka vairāk atbals ja
mani, nekā dusmojās uz mani, ka nevel ju viņai k daudz sava brīvā
laika, cik vajadzētu. Gribu pateik es arī viesim em mīļajiem cilvēkiem, kuri apzinā vai neapzinā emocionāli mani atbals ja. Pateicos arī visiem labajiem eņģeļiem par to, ka šī grāma ņa tapa sešu
mēnešu laikā, neskato es uz manu 37 stundu darba nedēļu.
Paldies Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Dr.
oec., prof. Dainai Šķilterei, ka vel ja savu brīvo laiku un uzraks ja
atsauci. Jāatzīstas, ka man bija grū sevi pārvarēt un uzdrīkstē es
palūgt profesorei ieska es manā darbā.
Paldies arī korektorei Aijai Indriksonei (korektors.lv) par profesionālo un ļo ātro korektūru. Dažkārt biju gan ie epīga un nesekoju korektores ieteikumiem, tādēļ arī nenorādīju korektori bibliogrāﬁjas
lapā, lai nebojātu viņas reputāciju. Man par prieku un pārsteigumu,
korektore bija arī pirmā, kura pieteicās nopirkt manu grāma ņu.
Man ir arī milzu prieks par to, ka ir tāda pogrāﬁja Drukātava, kura
uzņēmās drukāt un arī izpla t šo grāma ņu, neprasot no manis ﬁnansējumu.

alma kopa
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Izmanto8e saīsinājumi
CB

Centrālā Banka

CSP

Centrālā sta s kas pārvalde

ECB

Eiropas Centrālā banka

EK

Eiropas Komisija

ES

Eiropas Savienība

ESM

Eiropas Stabilitātes mehānisms

FED

Federālās Rezerves Sistēma

IBAN

Interna-onal Bank Account Number (latv. val. - internacionālais bankas kontu numurs)

IKP

Iekšzemes kopprodukts

KB

Komercbanka

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

LB

Latvijas Banka

M

Money (latv. val. - nauda)

MFI

Monetārās ﬁnanšu iestādes

NATO

North Atlan-c Treaty Organiza-on (latv. val. - Ziemeļatlan jas Līguma organizācija)

PB

Pasaules Banka

SDR

Special Drawing Right (latv. val. - speciālas aizņēmuma
esības)

SVF

Starptau skais Valūtas fonds

VCB

Valsts Centrālā Banka
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Cēloņi, kādēļ nepieciešama monetārās
sistēmas reforma
a)

Šodienas naudas un banku sistēma
ir sarežģīta un necaurskatāma

“Ir jābūt vienai tādai likumā noteiktai pozi>vai mēra vienībai,
kura visaptveroši nosaka visu pārējo lietu vēr>bu,
kura jādēvē par likumīgo naudu.”
Aristotelis

Naudu šodien izmanto it visi: privātpersonas, uzņēmēji, valsts. Pat
mazi bērni zina, kā izskatās nauda un ka ar to var kaut ko nopirkt vai
par kaut ko samaksāt. Bet vai mēs arī zinām, kas un kā rada naudu?
Vai mēs zinām, kā nauda nonāk apgrozībā? Privātpersonas paras
naudu saņem algā kā pārskai;jumu uz savu bankas kontu. Tāpat
pensionāri saņem savas pensijas, māmiņas – māmiņu naudu, sociāli
maznodrošinā e – savu sociālo nodrošinājumu. Arvien retāk mēs
saņemam uz rokas vai aploksnēs skaidru naudu. Pat iepērko es,
bieži mēs dodam priekšroku bezskaidras naudas darījumiem, norēķino es pie kases ar plas kāta kartes starpniecību.
Bet no kurienes naudu iegūst mūsu darba devējs vai valsts, izmaksājot ierēdnim algu vai pensionāram pensiju? Mūsu darba devējs iegūst naudu, bezskaidru vai skaidru, pārdodot tās preces vai pakalpojumus, kurus mēs esam saražojuši vai veikuši. Tātad no patērētājiem, līdzīgiem kā mēs. Bet mēs taču naudu neradījām! Acīmredzot,
ejot pa šo ceļu, mēs nenoskaidrosim, no kurienes radusies nauda.
No kurienes gan nāca pirmā nauda uzņēmumam? Lai kaut ko saražotu pārdošanai, ir jādibina uzņēmums, jāiepērk mašīnas, materiāli,
alma kopa
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jāsamaksā par padarīto darbu. Mūsdienās, lai dibinātu konkurētspējīgu uzņēmumu, ir kļuvis par nepieciešamību un paradumu ņemt
kredītus. Jo izglītots un prasmīgs cilvēks paras modernajā pasaulē
nespēj pats iekrāt nepieciešamos naudas līdzekļus tādā apjomā, lai
to pie ktu uzņēmuma dibināšanai. Tikai pavisam neliela Latvijas sabiedrības daļiņa ir spējīga veikt nepieciešamos naudas uzkrājumus.
Tātad, uzsākot uzņēmējdarbību, nākamais uzņēmējs vispirms iegādājas kredītu.
No kurienes naudu ņem valsts, lai atalgotu savus ierēdņus, skolotājus, policistus, ugunsdzēsējus, ārstus, uzturētu sabiedrības labklājības iestādes, kā skolas, bibliotēkas, koncertzāles, teātrus, infrastruktūru un visu pārējo? Naudu budžetam valsts iegūst galvenokārt no
nodokļiem. Mazliet arī no nodevām, valsts objektu nomāšanas un
pāris ci em niecīgiem ienākumu avo em. Bet vai ar to pie ek? Tādas vals s kā Latvija, kuras sevi pasludinājušas par mazām un atvērtām rgus ekonomikām, tātad savu rgu un ražošanu neaizsargā un
neaizstāv globālā kapitāla priekšā, nav vairs spējīgas ﬁnansēt absolūnepieciešamo minimālo labklājību sabiedrībā no saviem ienākumiem, tās ir spiestas ņemt kredītus, pārdot valsts – tas ir, sabiedrības, kopīpašumu vai rgot valsts obligācijas. Tātad arī valsts daļu
naudas iegūst, uzņemo es kredītsais;bas.
Kredītus visbiežāk izsniedz bankas. Eiro zonā vals s vidēji 88 procentos gadījumu ir parādā vietējām vai ārvalstu bankām un fondiem,
bet pašmāju un ārvalstu privātpersonām – 12 procentos gadījumu.
Tātad nauda nāk no bankām! Bet no kurienes bankas iegūst naudu?
Bankas ir komercuzņēmumi, tāpat kā ci uzņēmumi.
Sabiedrībā ek uzska;ts, ka bankas naudu iegūst no mums un no
uzņēmumiem, kuru ienākumi ek pārskai; uz banku kon em. Bet,
kā mēs paši zinām, ja jau mēs naudu paši neradām, tad kas gan to
rada? Vai neesam nonākuši pie apburtā loka? Šķiet, jāmeklē tālāk –
no kurienes gan rodas nauda?
15
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Saskaņā ar likumu “Par Latvijas Banku” mēs zinām, ka Latvijas Banka ir -esīga Latvijā emitēt, tātad radīt, eiro naudu: papīra zīmes un
monētas. Par to, cik un kad Latvijā ks emitēts eiro, lemj Eiropas
Centrālā banka. Latvijas Banka pakļaujas eši Eiropas Centrālajai
bankai un iekļaujas Eiropas Centrālo banku sistēmā. Tā Latvijā pilda
centrālās bankas funkcijas. Latvijas Banka ir neatkarīga un autonoma no Latvijas suverēna, kas saskaņā ar mūsu Satversmi ir Latvijas
tauta. Suverēns ir tas, kuram pieder augstākā vara kādā teritorijā.
Latvijas Banka nepakļaujas un neatbild arī tautas priekšstāvju priekšā Saeimā, bet konsultē tos. Latvijas augstākās varas nesējam – suverēnam – nav ne eši, ne arī pastarpinā , caur tā priekšstāvjiem, nekādas varas pār Latvijas Banku. Šī autonomā banka nav arī esīga
veicināt Latvijas tautsaimniecības aHs;bu un uzplaukumu. Tās pamatuzdevums ir īstenot inﬂācijas poli ku Latvijā gadā vidēji divu
procentu apmērā. Tas nozīmē, ka Latvijas Banka nav demokrā ska
ins tūcija, jo nepakļaujas tautai.
Lai arī kai kopš 2014. gada janvāra Latvija iestājās Eiropas Savienības valstu vienotās valūtas zonā, Latvijas Bankas monetāro poli ku
arī iepriekš, pro , kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, 2004.
alma kopa
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gada maija, diktēja Eiropas Centrālā banka, neatkarīgi no tā, vai apgrozībā bija lats vai ir eiro.
Tātad Eiropas Centrālās bankas ﬁliālei, Latvijas Bankai, ir privilēģija
radīt eiro papīra zīmes un eiro monētas. Jauki! Esam noskaidrojuši,
no kurienes rodas nauda. Tātad papīra naudu un monētas rada Latvijas Banka. Eiropas Savienības valstu vidū skaidrā nauda vidēji ir 15
–20 procen , bezskaidrās naudas īpatsvars ir 80–85 procen . Kāds
gan ir Latvijas Bankas radītās naudas īpatsvars Latvijā?
Autonomās Latvijas Bankas mājaslapā mēs varam atrast monetāros
rādītājus katram gada mēnesim. (Šeit izmantota Latvijas Bankas datu bāzes 4. tabula: monetārie rādītāji un to sastāvdaļas saskaņā ar
ECB metodoloģiju.) Tur mēs ieraugām, ka, piemēram, 2013. gada
decembrī Latvijā bija vairāk nekā 5 miljardi latu, no kuriem kai 469
miljoni, kas ir 9 procen , bija skaidrā nauda. 91 procents no naudas
(M1) bija noguldījumi uz nak , kas ir bezskaidrā nauda beztermiņa
kontos. Bet kas un uz kādiem noteikumiem rada šo bezskaidro naudu?
Šis 91 procents bezskaidrās naudas ir tā nauda, kuru mēs saņemam
algās vai kā cita veida ienākumu (piemēram, pensiju) uz mūsu bankas tekošo kontu. Šo nopelnīto naudu mēs varam izņemt bankomātā skaidrā naudā jebkurā diennakts stundā, nebrīdinot par to banku.
Tādēļ šo naudu sauc arī par noguldījumiem uz nak . Mēs varam arī
to neizņemt skaidrā naudā, bet iepirk es, izmantojot plas kas kar .
Tāpat arī maksājot nodokļus un nodevas vals j, mēs varam norēķinā es šādā bezskaidrā naudā. Tādēļ šī mūsu nopelnītā nauda ir reāla
17
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nauda tautas saimnieciskajā apgrozībā.
Jozefs Hubers savā grāmatā “Modernais monetārisms” raksta, ka
šodien eiropieši un Amerikas Savienoto Valstu iedzīvotāji 95–97 procentos gadījumu norēķinās bezskaidrā naudā. Tikai 3–5 procentos
visos savstarpējos norēķinos ek izmantota skaidrā nauda.
Finanšu valodā nauda ek iedalīta vairākos monetāros rādītājos:
M0, M1, M2, M3, M4 uE. M norāda uz vārda Money saīsinājumu.
Turklāt katrā vals; var atšķir es tas, kas eši katrā naudas grupā
(rādītājā) ek iekļauts. Latvijā, piemēram, Latvijas Banka izdala šauro (M1), vidējo (M2) un plašo (M3) naudas rādītāju (ska;t zemāk
pārskatu). Par repo darījumu ek dēvēta vērtspapīru pārdošana ar
nosacījumu atpirkt tos pašus vai līdzīgus vērtspapīrus par noteiktu
cenu darījuma termiņa beigās. Monetārie rādītāji ir izveido tā, ka
katrā nākamajā iekļaujas iepriekšējais.
Jebkurš cilvēks, kurš nav īpaši studējis ﬁnanses, te ātri pazaudēs orientāciju. Kādēļ gan k daudz un dažādu naudas iedalījumu? Kādēļ
gan viss k sarežģī un necaurskatāmi?
Esam noskaidrojuši, ka 9 procentus naudas apgrozībā rada Latvijas
Banka. Atliek noskaidrot, kas tad rada atlikušo 91 procentu? Turpinot meklēt, kā ek radīts mūsu 91 procents bezskaidrās naudas apgrozībā, mēģināsim saprast arī daļu šīs sarežģītās naudas un banku
sistēmas. Lai to noskaidrotu, sāksim no paša sākuma; kā tad vispār
nauda ek radīta. Kā naudu rada Latvijas Banka, un kā rodas pārējā
nauda?
Vispirms ir jāzina, ka visām komercbankām centrālajā bankā ir kon ,
tāpat kā privātpersonām, uzņēmumiem un vals j ir kon komercbankās. Šiem kon em ir numurs, kurš ir arī katras komercbankas
IBAN numurs. Bet ne privātpersonām, ne uzņēmumiem nav kontu
centrālajā bankā.
Uz komercbanku (aEēlā saīsināts kā KB) pieprasījuma centrālās banalma kopa
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kas (aEēlā saīsināts kā CB) rada centrālās bankas naudu. Tā ek radīta centrālās bankas bezskaidrā nauda, kura ek dēvēta par rezervēm
un paliek centrālās bankas komercbanku kontos (sk. shema sko
aEēlu). Tāpat arī ek radīta skaidrā nauda, kuru privāto, uzņēmumu
un valsts kontu īpašnieki komercbankās vēlas izņemt skaidrā naudā.
Kā rezerves, tā arī skaidro naudu komercbankas no centrālās bankas
iegūst kā kredītu uz naudas rgus procen em. Par drošību šim kredītpirkumam kalpo komercbanku vekseļi un vērtspapīri.
Tātad centrālās bankas uz kredītu principa, izsniedzot komercbankām kredītus, rada centrālās bankas naudu, kas ir rezerves un skaidrā papīra nauda. Rezerves paliek komercbanku kontos centrālajā
bankā, bet skaidrā nauda ek nogādāta komercbankās, lai komercbanku klien to varētu pēc vēlmes izņemt.
Bet komercbankas savukārt uz kredītu principa, izsniedzot kredītus
privātpersonām, uzņēmējiem un vals;m, rada komercbanku bezskaidro naudu. Par drošību šai kredītu naudai kalpo privātpersonu,
uzņēmumu un valstu noguldījumi, ietaupījumi, īpašumi vai tekošie
19
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ienākumi. Šīs kredītnaudas cenu nosaka kapitāla rgus procen .
Banku drošība par kredītu kreditēšanas procesā ir aizņēmēja
(debitora) ķīla (īpašums vai ienākumi). Tas nav naudas segums, bet
gan bankas prasība pret aizņēmēju.
Šāda naudas radīšanas un bankas sistēma ir divu pakāpju vai hierarhiju. Komercbanku sais;bas ar centrālo banku un klientu sais;bas ar
komercbankām. Šī sistēma sastāv no trīs ak eru grupām: centrālās
bankas, komercbanku un ﬁnanšu ins tūtu un plašās publikas.
Šodienas naudas un banku sistēmā ir trīs naudas aprites loki (sk.
shema sko aEēlu). Starpbanku (interbanku) bezskaidrās naudas
cirkulācijas loks starp centrālo banku un komercbankām, publikas
bezskaidrās naudas cirkulācijas loks starp komercbankām un publiku, kā arī skaidrās naudas cirkulācijas loks. Starp pirmo un otro bezalma kopa
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skaidrās naudas cirkulācijas loku neno ek nekādas mijiedarbības.
Tie ir pilnībā šķir . Vienā cirkulē centrālās bankas bezskaidrā nauda,
bet otrajā - komercbanku bezskaidrā nauda. Skaidrā nauda var cirkulēt starp visiem naudas aprites lokiem.
Kādēļ gan komercbankām nepieciešama rezerve savā centrālās bankas kontā? Kāda funkcija ir šīm rezervēm?
Šodienas naudas un banku sistēma ir frakcionāra rezervju sistēma ar
daudzkārtēju (mul plu) naudas pavairošanas principu. Tas nozīmē,
ka komercbankām, lai radītu komercbanku bezskaidro naudu, nepieciešama kai neliela centrālās bankas radītās naudas daļiņa
(frakcija). Pie ek ar 2–5 procen em rezervju. Krīzes laikā, kopš
2008. gada, šī frakcija (rezerve) ir nedaudz palielinājusies, līdz apmēram 12 procen em.
Tas nozīmē, lai izsniegtu kredītu vai lai veiktu cita veida uzņēmējdarbību, komercbankai šodien pilnībā pie ek ar 12 naudas vienībām no
simts, lai radītu 100 jaunas naudas vienības (eiro).
21
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Šie 12 procen sastāv no apmēram 1,5 procen em skaidras naudas,
9,5 procen em bezskaidras naudas jeb rezerves starpbanku naudas
cirkulācijas lokā un apmēram 1,0 procentu pasīvās minimālās naudas rezerves.
Tātad uz pavisam nelielas centrālās bankas naudas rezerves pamata
komercbankas rada daudzkārtēji lielāku bezskaidrās naudas apjomu.
Šādu naudas pavairošanas sistēmu sauc par frakcionāru rezervju
sistēmu. Ekonomikas un sociālo zinātņu profesors J. Hubers norāda
savās publikācijās, ka šādā veidā ek palielināts naudas apjoms apgrozībā 10–30 reižu.
Uz šīs rezerves pamata (centrālās bankas radīto naudu), izsniedzot
saviem klien em – privātpersonām, uzņēmējiem vai vals j – kredītus, komercbankas rada komercbanku bezskaidro naudu.
Te nu, lūk, mēs atradām, ka eši šādā ceļā ek radīts tas meklētais
91 procents bezskaidrās naudas. Bankas izsniedz klien em kredītus
uz kapitāla rgus procen em un pret drošību. Par drošību kalpo
klientu noguldījumi un ietaupījumi uz tekošajiem kon em, nekustamais īpašums un citas vēr;bas.
Uz šāda rezerves pamata radī e kredī ir banku viena no pamatprecēm, kuru bankas ir ieinteresētas pārdot kredītņēmējiem uz procenem un pret drošību. Un šie banku kredī ir mūsu bezskaidrā nauda
apgrozībā.
Par bezskaidrās naudas radīšanu likumā Par Latvijas Banku gan nekas nav teikts. Tādēļ arī neviena centrālā banka nerada bezskaidro
naudu publikai. Centrālās bankas radīta bezskaidrā nauda neiekļaujas M1 monetārajā rādītājā.
Bet vai komercbankas drīkst radīt 91 procentu saimnieciskajā apritē
esošo naudu? Mūsu valsts pamatlikumā - Satversmē - par naudu
nekas nav teikts. Kaut gan naudu izmanto visi un tās bū;ba, daudzums un aprites temps saskaņā ar ekonomikas teoriju nosaka tautalma kopa
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saimniecības uzplaukumu vai pagrimumu, ražošanas un lauksaimniecības aHs;bu vai iznīkšanu, kā arī ienākumu taisnīgu vai netaisnīgu sadali sabiedrībā.
Cenšo es atrast jelkādu šādas komercbanku radītās bezskaidrās
naudas radīšanas privilēģiju legalitā , atrodam, ka elektroniskās
naudas emisiju un tās licencēšanu regulē Maksājumu pakalpojumu
un elektroniskās naudas likums (spēkā no 17.03.2011.). Šeit mēs uzzinām, ka naudas emisijas esības ir komercuzņēmumiem, kuri saņēmuši šādu licenci, un juridiskām personām, kurām nav nepieciešama šāda licence. Šāda nauda ek izmantota kā maksāšanas līdzeklis,
kuru pieņem ﬁziska un juridiska persona, kas nav elektroniskās naudas emitents.
Kā -eši komercbankas rada naudu? Izsniedzot kredītu, iegādājo es
ak;vus vai arī veicot inves;cijas, komercbanka izdara vairākus ierakstus savās grāmatās, šodien – datoros: gan bankas kontā, gan arī
klientu kontā. Klientu kontā ek ieraks;ta gan klienta kredītprasība
pret banku konta ak;vā, gan arī klienta kredītsais;ba pret banku
klienta bankas konta pasīva pusē. Jo klientam vienlaikus ir gan prasība pret banku iegūt saņemto kredītu, gan arī sais;ba atdot saņemto
kredītu.
Arī savos kontos bankas veic līdzīgus ierakstus: bankas prasības pret
klientu par kredītu atmaksāšanu bankas konta ak;vu pusē (ska;t
aEēlu), kā arī ieraksts bankas konta pasīvu pusē par kredītsais;bām
pret klientu. Jo bankai kredīts taču klientam vispirms ir jāizsniedz.
Kad klients atdod kredītu bankai, ek veik pretēja rakstura ieraks
gan bankas kontā, gan arī klienta bankas kontā. Tādējādi, izsniedzot
kredītus, veidojas vienīgi bilances pagarināšana, bet, dzēšot parādus, bankas bilance ek saīsināta. Šķietami vienkāršas un pašsaprotamas darbības bez jebkāda īpaša bankas ieguvuma tādā uzņēmējdarbībā. Tā gan gluži tas nav!
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Te vienmēr ir jāpatur prātā, ka kredītus bankas izsniedz uz procenem un procentus uz procen em. Izsniedzot kredītu uz 2–3 procenem gadā uz 60 gadiem, kredīta pamatsumma trīskāršojas vai pat
četrkāršojas. Pat kredīts uz vienu procentu gadā pēc 70 gadiem ir
divkāršojies.
No sākotnējiem paņem em kredītā 100 eiro pēc 70 gadiem kredītņēmējs kreditoram ir atdevis 194,8 eiro. Piemēra pēc aEēlā redzams, ka uz 3 procen em paņem 100 eiro pēc 25 gadiem ir jau
vairāk nekā 200 eiro. Šeit apska;tas situācijas, ja ņemtais kredīts
ek atdots kai kreditēšanas līguma beigās, nevis pa daļām ik mēnesi vai ik gadu.
Lai arī pa kredīta summa pēc kredīta dzēšanas šodienas bankas
bilancēšanas procesā ek dzēsta, procentos bankas iegūst brīnišķīgus augļus. Ir vēl viena interesanta šodienas bankas un kreditēšanas
sistēmas īpašība. Pro , kredī ek izsnieg pret drošību. Ja kredītņēmējs nespēj atdot kredītu, viņš zaudē savu drošību. Šī drošība paras ir kāda konkrēta vēr;ba, piemēram, kredītņēmēja zeme, māja,
alma kopa

24

I. Cēloņi, kādēļ nepieciešama monetārās sistēmas reforma

mašīna, darba līdzekļi un citas lietas. Bankas, veicot bankas kontos
ierakstus, rada naudu, neieguldot šajā radīšanas procesā prak ski
nekādas pūles. Tas ir vienīgi ieraksts datorā. Bet, ja kredītņēmējs
nespēj atdot kredītu, tad bankas par šīm savām “pūlēm” atņem kredītņēmējam viņa reālo īpašumu - kredīta drošību.
Kredīts ir patēriņa produkts, tāpat kā visas citas preces un pakalpojumi. Citas preces un pakalpojumus mēs pērkam par naudu, bet kredīta cena ir procen . Banku pamatprece, kuru mēs patērējam, ir
kredī . Tādēļ bankas reklamē savu preci eši tāpat, kā ci uzņēmumi reklamē savu preci gan televīzijā, gan radio, gan presē un cituviet. Gudrs patērētājs salīdzina preču un pakalpojumu cenas un iegādājas to preci vai pakalpojumu, kura kvalitāte un cena viņu apmierina. Gluži tāpat viņš salīdzina banku piedāvājumu, patērējot kredītus. (Kādam nolūkam kredīta patērētājs iztērēs savu kredītu, tas jau
ir cits jautājums un mūs neinteresē.)
Šeit būtu vietā atgādināt, ka vēl pirms pāris sim em gadu kris;gajā
pasaulē bija aizliegts aizdot naudu uz procen em, tas ir, uz augļiem.
To drīkstēja izņēmuma kārtā darīt kai ebreju jūdaisma pārstāvji, jo
viņu cība neaizliedz citu tautu pārstāvjiem aizdot naudu pret aug25
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ļiem. Par šo grēcīgo rīcību toreiz Eiropā ebrejus nedrīkstēja apglabāt
pilsētas kapos kopā ar kris;gajiem iedzīvotājiem. Pēdējo apmēram
300 gadu laikā kris;gā baznīca vairs nenosoda šo grēku, tādēļ tas arī
ir izpla;jies neiedomājamos apmēros. Islama vals;s vēl šodien augļošana ir aizliegta. Viņu bankas darbojas uz kooperācijas principa ar
uzņēmējiem: kopā dala līgumā norunāto peļņu un kopā sedz zaudējumus.

b)

Šodienas naudas un banku sistēma
ir nekontrolējama

Ne kai Latvijā privātām komercbankām pieder privilēģija emitēt
naudu. Eiropas Savienības valstu vidū 80–85 procen visas apgrozībā esošās naudas ir privātbanku emitēta nauda. Vidēji kai 15–20
procen publiskajā apgrozībā esošās naudas rada centrālās bankas.
Naudu bankas rada kredītu izsniegšanas momentā, iegādājo es
vērtspapīrus vai īpašumu. Tādējādi ir skaidrs, ka naudas apjoms sabiedrībā nav kontrolējams. Komercbankas rada tad naudu un k
daudz, cik tām ir izdevīgi savā uzņēmējdarbībā. Tās to dara neatkarīgi no centrālo banku pūliņiem s mulēt bankas kreditēt uzņēmējdarbību, samazinot bāzes procentu likmi. Centrālās bankas procentu
likmes ietekmē komercbanku peļņu, jo no tās ir atkarīga starpība
starp em procen em, kurus bankas ņem no saviem klien em kreditēšanas procesā, un em procen em, kurus tās maksā centrālajai
bankai par rezervi. Paralēli komercbankas pārmērīgi bieži iegulda
iegūtos ﬁnanšu līdzekļus Eiropas Centrālajā bankā ar mērķi spekulēt.
2014. gada 5. jūnijā Eiropas Centrālās bankas bāzes procentu likme
ka samazināta no 0,25 procen em uz 0,15 procen em, bet noguldījumu likme pazemināta no nulles procenta uz nega;vu mīnus 0,1
procentu. Tādējādi Eiropas Centrālā banka vēlas mazināt komercalma kopa
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banku ﬁnanšu kapitālu turēšanu Eiropas Centrālajā bankā un vienlaikus s mulēt banku reālās ekonomikas kreditēšanu.
Centrālās bankas īstermiņu procentu likmes šodien ir k zemas, ka
tās jebkādā ziņā apmierina komercbanku intereses. Šis instruments
nespēj reāli ietekmēt komercbanku bezskaidrās naudas emisiju, tātad kreditēšanu. Tas ietekmē kai un vienīgi komercbanku peļņu.
Komercbankas kā jebkurš privātais uzņēmums ir ieinteresēts maksimālā peļņā un minimālos izdevumos. Kredītus izdos kai tad, kad e
nesīs bankai vēlamo peļņu, tātad procentus. Savus iepirkumus ﬁnanšu rgos bankas veic arī kai aiz peļņas aprēķina, vado es pēc rgus
principiem. Bankai ir pilnīgi vienalga, vai sabiedrībā ir nepieciešams
veicināt uzņēmējdarbību kādā īpašā nozarē vai nav. Tāpat arī bankai
neinteresē nekādi valsts projek infrastruktūrā vai citur, ja banka
neparedzēs sev iedomātu peļņu no šāda projekta. Jebkādi valdības
un uzņēmēju asociāciju pūliņi pierunāt vai kaunināt bankas par uzņēmējdarbības nepie ekamo ﬁnansēšanu ir vel . Uzņēmumu nevar
pierunāt rīko es tam neekonomiski.
Reāli nekontrolējot naudas apjomu sabiedrībā, nav arī iespējams
novērst potenciālās monetārās krīzes. Šie instrumen vienkārši nedarbojas. Centrālās bankas procentu likmes nekādi neietekmē komercbanku kreditēšanas darbību.
Ir vēl ci- konkrē- centrālās bankas komercbanku naudas emisijas
kontroles instrumen-? Oﬁciāli par tādu ek uzska;ts arī rezervju
instruments. Centrālās bankas var ierobežot rezervju izsniegšanu,
var izsniegt papildus rezerves vai apturēt vispār rezervju izsniegšanu. Pa esībā, kā jau iepriekš ka raks;ts, šis instruments vairāk ir
teorē sks nekā prak sks. Jo rezervju daļa naudas emisijas procesā ir
ļo niecīga, turklāt centrālā banka ir pat ieinteresēta izsniegt rezerves kredītos komercbankām, jo tas rada centrālo banku peļņu. Bet
centrālo banku īpašnieki un akciju turētāji ir ieinteresē šajā peļņā.
Nepārprotami komercbankas nosaka ne kai to, kad, kam un uz kā27
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diem noteikumiem tās - privātpersonām, uzņēmumiem un vals j izdod un izdos komercbanku radīto bezskaidro naudu kredītos, bet
ne eši nosaka arī to, cik centrālās bankas naudu emitē un emitēs
centrālā banka. Centrālās bankas naudas pieprasījums ir atkarīgs no
komercbanku centrālās bankas naudas pieprasījuma. Ja komercbankas samazina savu uzņēmējdarbību, tai skaitā uzņēmējdarbības kreditēšanas funkcijas, tām ir nepieciešamas mazākas centrālās bankas
naudas rezerves centrālās bankas kontos. Tātad ek mazāk radīta
centrālās bankas nauda. Tā komercbankas ak;vi iesaistās frakcionārā reﬁnansējuma lēmumos. Tā galu galā tās nosaka pilnībā, par 100
procen em, naudas emisiju vals;.
Vai kaut kas tomēr spēj regulēt naudas apjomu sabiedrībā? Piemēram, nosacī to spēj ietekmēt valsts, privātpersonas un uzņēmumi
caur savu ak vitā kredītu ņemšanā. Ja šis publiskais sektors nevēlas
ņemt kredītus vai pēkšņi ņem daudz retāk un mazākus kredītus nekā
iepriekš, tas arī pēkšņi strauji samazina naudas apjoma pieaugumu
alma kopa
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saimnieciskajā apritē. Blakus šim publiskajam sektoram bankām atliek vien citu banku kreditēšana vai citu valstu un to privātpersonu
vai uzņēmumu kreditēšana. Alterna;vi bankas arvien vairāk pāriet
uz spekula;vo rgu darījumiem, samazinot reālās tautsaimniecības
kreditēšanas darījumus.
Eiropas Savienības vals s tādēļ meklē instrumentus, kā ierobežot
banku spekula;vos darījumus un panākt, lai bankas atkal pievērstos
reālās ekonomikas ﬁnansēšanai. Tādēļ rodas idejas, piemēram, nodalīt ar likuma spēku banku komercdarbību no banku inves;ciju darbības, kā tas bija jau pagājušā gadsimta sākumā. Šodien bankas
drīkst nedalī nodarbo es ar abiem uzņēmējdarbības veidiem. Šādas bankas sauc par universālām bankām. Tādējādi pakļaujot klientu
un uzņēmēju naudu spekula;vajiem inves;ciju riskiem, ek izraisītas plašas ﬁnanšu, valsts un sabiedrības krīzes.
Amerikas Savienotajās Vals;s pastāvēja nodalīta banku sistēma no
1933. gada līdz 1999. gadam. To regulēja tā dēvētais Glass-Steagall
29

alma kopa

I. Cēloņi, kādēļ nepieciešama monetārās sistēmas reforma

Act. Šo banku spekula vo darījumu iegrožojošo sistēmu atcēla Bila
Klintona valdība ar Gramm-Leach-Biley Act. Šī ﬁnanšu rgus liberalizēšana galu galā noveda pie Arābu pavasara 2010. gada beigās un
2011. gada sākumā, jo pamatpār kas preču cenas globālajās biržās
bija izaugušas vairākkārtēji tā, ka ļaudis Lībijā, Ēģiptē, Marokā, Alžīrijā un daudzās citās vals s vairs nespēja iegādā es graudaugus, rīsus,
soju vai degvielu. Iepriekš biržās nebija atļauts ar šiem produk em
spekulēt bez ierobežojumiem. Vairākas valdības ka gāztas, tautas ir
nonākušas nabadzībā un postā, nemieriem vēl nebeidzo es. Arābu
pavasaris, kam pamatā bija nevis poli ski mo vi, bet gluži vienkārša
vēlme pēc cilvēka cienīga pamatnodrošinājuma, no kumu gaitā pārvērtās poli skā kus bā un pārņēma visu Ziemeļāfriku un Arābu pussalu.
Šeit jāatgādina, ka Glass-Steagall Act ka ne nejauši ieviests 1933.
gadā pēc pasaules krīzes. Toreizējie krīzes izraisītāji Amerikas Savienotajās Vals s un to parlaments saprata, ka ir jāpieņem s ngri spekula vo darījumu kontroles un ierobežošanas noteikumi, lai neizraisītu jaunas pasaules ﬁnanšu krīzes. 1999. gada valdība diemžēl vai
nu gribēja apzinā un mērķ ecīgi a8eik es no šī regulējuma, vai arī
izrādījās pa esi tuvredzīga un nekompetenta. Ne viens, ne otrs iemesls to neatbrīvo no atbildības cilvēces priekšā.
Par Gramm-Leach-Biley Act ietekmi uz Arābu pavasari plaši apraks ts Le Monde diploma que speciālā izdevumā, citu starpā, Cola,
Reis & Heuschrecken.
Bankas var arī ierobežot, juridiski nosakot to pašu kapitāla nepieciešamo minimālo apjomu. Ierobežojoša spekula vo darījumu ietekme
ir pašu kapitāla palielināšanas normām.
Pašas komercbankas arī regulē naudas emisijas apjomus, nosakot
kreditēšanas nosacījumus, bonitātes kritērijus, vai kredītņēmējs vēlamajā laika periodā spēs atdot kredītu un izpildīt visas līgumā norādītās sais bas. Bankas nosaka vērtspapīru rei ngu, kvalitā , kā arī
alma kopa

30

I. Cēloņi, kādēļ nepieciešama monetārās sistēmas reforma

ﬁnanšu un reālās ekonomikas riskus.
Noteicošais komercbanku naudas radīšanas ierobežotājs ir banku
bilances līdzsvaro;ba. Lai banku sistēma turētos kaut cik stabili, ir
nepieciešams bezskaidro ak;vu, skaidrās naudas un rezervju plūsmu
– tātad ienākumu un izdevumu – līdzsvars visās bankās. Banku darbība ir cieši sais;ta savā starpā, problēmas vienā bankā var pārvērs es par problēmām otrā bankā.
Vado es kai pēc šiem minētajiem mehānismiem, ir jāsecina, ka
šodienas banku un naudas sistēmā nav iespējams kontrolēt naudas
pavairošanu un samazināšanu, kā arī piesais;t tās apjomu reālajam
iekšzemes kopproduktam (IKP). Komercbanku nekontrolējamība
īpaši pieauga 20. gadsimtā, arvien vairāk izplato es bezskaidrās naudas norēķiniem, izmantojot bezskaidrās naudas kontu, norēķino es
internetā, kā arī globalizējot naudas kapitāla plūsmu. Šāda sistēma
rada nestabilitā , nedrošību un krīzes sabiedrībā un tautsaimniecībā.
Ir arī vēl ci naudas poli kas instrumen , piemēram, diskonts, lombards un darījumi ar vērtspapīriem.

c)

Šodienas naudas un banku sistēma
ir atrāvusies no iekšzemes kopprodukta un
ir inﬂāciju veicinoša

Kā jebkurš komercuzņēmums, komercbankas orientējas uz peļņu un
maksimāli iespējamu izdevību savam uzņēmumam un tā īpašniekiem vai kapitāla turētājiem. To rīcība tādēļ ir procikliska. Procikliska
rīcība ir ar konjunktūru un biržu cikliem saskaņota rīcība. Izaugsmes
fāzēs tā ir eksplozīva un spekula;va, bet stagnācijas un depresijas
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fāzēs tā ir kontrak;va, tātad pasīva. Šāda cikliska uzvedība vēl jo
vairāk pas prina cikliskā nelīdzsvara fāzes. Tādu uzņēmējdarbības
poli ku sauc par prociklisku.
Kādēļ procikliska kredītu un inves>ciju poli-ka ir slikta? Tādēļ, ka no
tās ir atkarīga bezskaidrās naudas radīšana. Bezskaidrās naudas radīšana atbilst nevis iekšzemes kopproduktam, bet gan banku spekula;vās un uzņēmējdarbības untumiem.
Naudas un banku sistēma ek padarīta disfunkcionāla, ja nauda ek
radīta vienīgi kā kredīts. Tāda nauda vienlaikus ir arī parāds. Vēsturiski šāds naudas ekvivalents ir kai dažus simtus gadus pazīstams.
No tautsaimnieciskā viedokļa tam nav absolū nekāda pamata. Sabiedrībā ar veselīgu skatu uz lietu bū;bu naudai vajadzētu atbilst
produk vitātes apjomam sabiedrībā, bet ne parādu apjomam.
Procikliska naudas pavairošanas vai samazināšanas poli ka agri vai
vēlu noved jebkuru vals krīzē. Ar ekstrēmu inves;ciju poli ku spekula;vā burbuļa plīšanas laikā spekulants ātri nonāk bezpeļņas vai
pat zaudējumu situācijā. Dažkārt pat ek zaudē kapitāla īpašumi,
ak;vi, saglabājo es parādu apjomam. Mūsdienu likumdošanas ietvaros ir pat iespējams spekulēt uz kredīta. Tātad veikt spekula;vas
darbības ar aizņemtu un pat vēl īs neiegūtu naudu. Zaudējot plānotos ienākumus, parādi kļūst nesamaksājami un parādnieks nonāk
parādu slazdā. Maksātnespējas noved pie bankrota.
Pats jēdziens cikls sevī jau ietver cikla maiņu. Cikla svārs;bu amplitūda var būt dažāda. Jo svārs;bas lielākas, jo smagākas krīzes sagaidāmas. Krīze skar visus. Bankrotējot uzņēmumiem, darba ņēmēji
paliek bez darba un bez ienākumiem, mazinās iekšzemes kopprodukts, līdz ar to arī valsts ieņem mazāk nodokļos, bet ir spiesta vairāk izdot sociālajos pabalstos. Ārvalstu uzņēmumi ieņem bankrotējušo uzņēmumu nišu.
Radot naudu, vado es pēc banku uzņēmējdarbības izdevīguma, balsto es vienīgi uz gaidām, ek radīts vairāk naudas, nekā reālajā
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tautsaimniecībā nepieciešams. Tāds naudas pārpalikums rada inﬂāciju un mudina uzņēmējus uz papildu spekula;vām darbībām. Inﬂācija nozīmē naudas vēr;bas krišanos. Šāda veida inﬂācija naudas
emitētājiem, tātad komercbankām, ir kā papildu peļņa, kā slēpts
nodoklis, kuru iegūst komercbankas. Šo slēpto nodokli iekasē kai
un vienīgi naudas emitētājs, jo viņš zina pirmais, cik un kad nauda
emitēta, tātad zina arī, kāda un kad gaidāma inﬂācija. Par pašu radīto naudu tās iegādājas vērtspapīrus. Tai pašā laikā ci rgus dalībnieki - kuriem nav naudas emisijas privilēģijas un varas pār gaidāmo
inﬂācijas nodokli – zaudē. Iecerētos vērtspapīrus par savu iekrāto
naudu inﬂācijas dēļ e vairs nespēs nopirkt. Ekonomikas profesors J.
Hubers ir pierādījis, ka kopš 1980.-1990. gadiem ilgtermiņā vidēji trīs
ceturtdaļas visas naudas nonāk ﬁnanšu rgos.
Procikliska kredītu un inves;ciju poli ka izraisa arī ak;vu, naudas
ieguldījumu, ﬁnanšu papīru, nekustamo īpašumu, izejvielu, aizņēmumu, valsts obligāciju gan apjomu, gan cenu inﬂāciju. Cenu pieaugu33
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mu spekula;vās gaidās, radot papildu naudu šādam rgum, ek arvien intensīvāk spekulēts. Rodas dažādu ak;vu nepamatotas cenas,
kuras agrāk vai vēlāk noved pie cenu krituma, pēkšņas naudas apjoma samazināšanas, maksātnespējas, bankrota, uzņēmējdarbības
pārtraukšanas, bezdarba, nodokļu sarukuma, pie tautsaimniecības
paralizēšanas un galu galā – pie krīzes vals;.

d)

Šodienas naudas un banku sistēma
izraisa krīzes un noved parādu slazdā
“Kas gan ir bankas apzagšana
salīdzinājumā ar bankas dibināšanu?”
(Bertolds Brehts)
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Šodienas naudas un banku sistēma ir pārvērtusies par stabilu ne kumības un netaisnības izpla;tāju un pavairotāju visā pasaulē. Šī sistēma ienāk jebkurā pasaules vals;, kura tai brīvprā;gi vai piespiedu
kārtā atver savus “vārtus”, un pārņem šīs valsts likumdošanu, naudas poli ku un līdz ar to aHs;bas regulēšanu. Ienākot katrā jaunā
un vēl neizpos;tā vals;, šī banku sistēma rada mākslīgu pieprasījumu pēc kredī em visos tautas slāņos, visos saimnieciskajos etapos
un visos valsts struktūras līmeņos. Tiek lieto visi iespējamie instrumen , lai “uzspiestu” pēc iespējas vairāk kredītu. Sākumā kredī
ek do prak ski bez jebkādām drošām garan jām, bieži uz goda
vārdu un pret salīdzinoši zemiem procen em. Tā, lai ikkatrs, kurš
neņem kredītu, jūtas izslēgts no sabiedrības.
Ar šīs valsts likumu palīdzību ek uzpūsts pama;gs spekula;vais
burbulis un radīta labklājības ilūzija. Kad masveidā sabiedrība uzdzīvo uz kredītu rēķina un liela daļa vienkāršās tautas ir iesais;jusies
spekula;vajos darījumos, upur-valsts rgus un sabiedrība ir piesā nājušies ar kredī em, tad, pēc banku domām, ir pienācis “īstais”
brīdis un bankas mākslīgi izraisa krīzi. Tiek izņemta masveidā nauda
no saimnieciskās aprites, nosaucot to par pret spekula;vā burbuļa
un vēlāk pretkrīzes poli ku. Bankām rodas it kā nejauša izdevība un
pat “saprā;ga” nepieciešamība celt kredītu procentus. Naudas iztrūkums saimnieciskajā apritē rada milzīgas problēmas uzņēmējiem.
Maksātnespēja pieaug. Bankas, kuras līdzās visiem uz visu iespējamo
spekulēja, vēlas, lai vals s tām atlīdzinātu to spekula;vos darījumus.
Vals s ek piespiestas pārņemt banku un kapitāla spekulantu zaudējumus. Pēc tam, kad vals s ir padevušās, tām piespiež ņemt
Starptau skā Valūtas fonda aizdevumu uz neizdevīgiem procen em
un noteikumiem un ieviest bardzības poli ku pret tautu. Šajā etapā
banku izraisītā spekulāciju krīze ek pārdēvēta par ﬁnanšu un valsts
krīzi.
Rezultātā parādā ir visi: valsts, uzņēmumi un tauta. Banku mērķis ir
sasniegts. Valsts ir spiesta jaunajiem kreditoriem ieķīlāt vai pārdot
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valsts īpašumus, uzņēmumi zaudē savas mašīnas, instrumentus, materiālus un beigu beigās e bankrotē, tauta zaudē savus ieķīlātos
īpašumus un savu zemi. Beigās visi ir nokļuvuši banku slazdā. Darba
ņēmējiem privātajā sektorā darba vairs nav, jo uzņēmumi ir bankrotējuši. Bardzības poli kas rezultātā darbu vai daļu algas zaudē arī
valsts darbinieki. Valsts ek ūtrupēta, tauta – paverdzināta. Tā bankas prak ski iznīcināja desmi em jaunveidoto valstu 20. gadsimtā,
tai skaitā Latviju, kura pēc brīvības atgūšanas 1990. gadā bija bez
parādiem. Tā ek iznīcinātas pat aHs;tas vals s arī 21. gadsimtā, kā
Grieķija, Itālija, Spānija, Portugāle, Īrija un citas. Bankas uzdzīvo pat
uz tādu valstu rēķina kā Vācija un Amerikas Savienotās Vals s. Arī šīs
vals s ir glābušas bankrotējošas privātbankas ar iedzīvotāju nodokļu
naudām. Vācijā galvenokārt runa ir par Hypo Real Estate un WestLB,
kaut ieguvējas bija arī citas bankas, Amerikas Savienotajās Vals;s Goldman Sachs, Morgan Sanley un American Express un vēl ci em
uzņēmumiem, piemēram, apdrošināšanas un nekustamo īpašumu
lauciņā.
Eiropas Savienībā banku nekaunība ir k ļo izvērsusies, ka Eiropas
Komisija un Starptau skais Valūtas fonds piespieduši eiro zonas vals s izveidot īpašu Eiropas Stabilitātes mehānismu (ESM) no Eiropas
Savienības iedzīvotāju nodokļu naudas banku spekula;vo darījumu
glābšanai. Latvijas Saeima vienbalsīgi ra ﬁcēja šo līgumu 2012. gada
9. martā, tādējādi apsolot piecu gadu laikā no iestāšanās eiro zonā
ESM iemaksāt 221,2 miljonus eiro (221.200.000 eiro). Tie ir 44,24
miljoni eiro katru gadu. Uz pieprasījumu tā apsolījās iemaksāt kopā
1,9353 miljardus eiro (1.935.300.000 eiro). Pēc korekcijas perioda
e būs jau apsolī 2,8382 miljardi eiro (2.838.200.000 eiro). ESM
dalībvalstu iemaksājamais reģistrētais kopkapitāls ir apmēram 702
miljardi eiro. Visus šeit minētos skaitļus var atrast “Par Līgumu par
Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanas” dokumentā.
Šeit būtu vietā atgādināt, ka Latvijas valsts budžets 2013. gadā bija
6,6625 miljardi eiro. Tas nozīmē, ka Latvijas valdība garantē atlīdzībā
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spekulan em gandrīz vienu trešo daļu valsts gada budžeta.
Interesan ir tas, ka saskaņā ar līguma “Par Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu” 13. punktu Starptau skais Valūtas
fonds (SVF) prevalē pār (ir virs) ESM. ESM darbojas kā banka, kura,
tāpat kā visas citas bankas, ir ieinteresēta pārdot savus kredītus.
ESM aizdevumi, tāpat kā SVF aizdevumi, ir sais; ar īpašiem nosacījumiem, kuri sevī ietver makroekonomikas koriģēšanas instrumentus a^ecībā uz saņēmējvals un sīki izstrādātām pamatnostādnēm.
Pamatkapitālu šai bankai devušas eiro zonas valstu valdības, izņemot to no valstu budže em. Blakus valstu ieguldītajām daļām ESM
var aizņem es kapitāla rgos no bankām, ﬁnanšu iestādēm vai citām personām un iestādēm. Tas paver plašas iespējas peļņas ieguvei. Peļņu no kredī em dala atkarībā no ieguldītās daļas. Piemēram,
Vācijas daļa ir 27,0716 procen , bet Latvijas – 0,2757 procen no
kopējiem 100 procen em valstu daļām.
Agrāk vai vēlāk katram lasītājam rodas apjausma, kādēļ lielās vals s,
kā Vācija un Francija, ir ieinteresētas uzspiest mazajām vals;m ESM
kredītus: tas ir viņu papildu peļņas avots. Ļo izdevīga banku sistēma, kuru jau labi sen izmanto Rietumu vals s pret mazāk aHs;tām
vals;m. Vispirms piespiež citas vals s noslēgt dažādus neizdevīgus
bilaterālus un mul laterālus līgumus, piespiež tām pakļau es svešām normām un standar em, piespiež atvērt savu rgu, padara tās
atkarīgas no svešiem kredī em, iepludinot tajās gan dārgās Rietumu
preces, gan arī lētas Rietumos subsidētas preces, kas sagrauj vietējo
rgu; iepludina arī kredītus, par kuriem dārgās preces vietējiem
šķiet viegli patērējamas; tad izraisa mākslīgu krīzi, izsniedz vēl vairāk
kredītus, it kā glābjot „nabadziņus“, un par glābšanu arī vēl nopelna
savu daļu. Eiropas Stabilitātes mehānisms vadās pēc tādas pašas
poli kas ar īpašu pielāgojumu eiro zonas teritorijai.
Laikam jau arī eši šīs brīnišķīgās ﬁnanšu sistēmas iespējas deva Vācijai izdevību pēdējās ﬁnanšu krīzes laikā soli pa solim atbrīvo es no
kārtējās jaunu kredītu ņemšanas valsts budžetam. 2015. gadā pirmo
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reizi kopš 1969. gada Vācija neuzņems jaunus valsts parādus.
Eiropas Savienības ekonomikas un monetāro lietu komisārs Hoakins
Almunja (Joaquin Almunia, preses ziņojums 2010. g. 27. maijā) ziņoja, ka laikā no 2008. gada oktobra līdz 2010. gada martam bankām
ka izsniegta valsts palīdzība, galvenokārt valsts garan jas, četru
biljonu eiro (4.000.000.000.000) apjomā. Šai periodā bankas no piedāvātajiem četriem biljoniem reāli pieprasīja 994 miljardus eiro. 13
procentus sava iekšzemes kopprodukta Eiropas Savienības vals s
ieguldīja banku glābšanā.
Bankas kopā ar valstu centrālajām bankām pelna uz krīzes rēķina. Tā
divus gadus pēc ﬁnanšu krīzes izcelšanās Amerikas Savienotajās Vals;s to Federālās Rezerves Sistēma (FED), kas darbojas līdzīgi centrālai bankai, lielījās, ka, pateico es krīzei, spējusi palielināt savu peļņu
par 14 miljardiem dolāru. Nebūtu bijusi plaša banku glābšanas poli ka, nebūtu FED ieguvis šo papildu peļņu.
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Vēsture norāda uz to, ka šodienas naudas un banku sistēma ir dažādas krīzes izraisoša. Finanšu sektoru krīzes destabilizē tautsaimniecību un ek pārvērstas par valsts krīzēm. Valsts savukārt krīzes situācijā, pakļaujo es ﬁnanšu pasaules spiedienam, īsteno bardzības poli ku pret tautu – samazinot valsts ierēdņu skaitu, samazinot valsts
darbinieku algas, sociālo nodrošinājumu un pensijas, slēdzot skolas
un slimnīcas –, tādējādi radot vals; arī sabiedrības krīzi. Liela sabiedrības daļa nonāk nabadzībā un trūkumā. Nabadzība un posts savukārt veicina morālo degradāciju: noziedzību citam pret citu un pret
apkārtējo vidi.

e)

Šodienas naudas un banku sistēma
pārmērīgi palielina valsts parādu

Kredītus komercbankās var iegūt gandrīz ikkatrs. Tātad ikkatrs var
būt bankas parādnieks: privātpersona, uzņēmējs, valsts, citas bankas. Jo vairāk radīts kādā teritorijā bezskaidrās naudas, jo vairāk ir
parādnieku, jo vairāk ir savstarpējo parādsais;bu. Jo tuvāk sabiedrība ir nākamajai krīzei. Tieši tādēļ, ka visa nauda ir kāda parāds. Vado es pēc naudas bū;bas un tās rādītājiem, smagas naudas un banku krīzes no ek apmēram reizi sep ņdesmit gados. Par šo šodienas
naudas un banku sistēmas īpašību plaši raks;juši Bernds Zenfs
(Bernd Senf), Margarita Kenedija (Margrit Kennedy) un ci autori.
Pēc naudas reformas kādā vals; sākumā veidojas tautsaimnieciskais
uzplaukums, labklājības pieaugums. Bet tad, kad naudas ir radīts
vairāk, nekā ir tautsaimnieciskā potenciāla, kad parādu slogs un parādu procen arvien pieaug, tautsaimnieciskā izaugsme samazinās.
Tajā brīdī, kad parādi vairs nav atmaksājami, rodas smagas krīzes.
Tādēļ nevajadzētu brīnī es par Vācijas Federācijas uzplaukumu pēc
Otrā pasaules kara. Vācija bija viena no tām vals;m kapitālis skajā
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Eiropā, kurā pēc kara, pro , 1948. gadā, no ka naudas reforma. Likumu pieņēma 20. jūnijā, bet 21. jūnijā, tātad saulgriežos, tas stājās
spēkā. Tādēļ Vācijai, salīdzinot ar pārējām vals;m, bija ļo lielas izaugsmes priekšrocības. Tieši šis faktors ir nozīmīgs, nevis spekula;vi
pieņēmumi par īpašu ļaužu čaklumu vai talan;gumu. Pēc kara Vācijā
bija lielākais cilvēku, galvenokārt vīriešu, trūkums sabiedrībā kapitālis sko valstu vidū. Tādēļ Vācija bija spiesta aicināt viesstrādniekus
no vairākām citām vals;m. Un ne jau šie, visbiežāk neizglīto e viesstrādnieki, radīja “ekonomikas brīnumu” Federa;vajā Vācijā.
Kopš 20.gs. sep ņdesmitajiem gadiem lielākie parādnieki bankām ir
vals s. Vals s ņem kredītus vai pārdod valsts obligācijas gan labas
konjunktūras laikā, jo tā tās ek s mulētas veikt tās inves;cijas, kuras sliktas konjunktūras laikā nebija iespējams veikt. Bet sliktas konjunktūras laikā tās ir spiestas ņemt kredītus krīzi mazinošām inves;cijām un budžeta “cauruma lāpīšanai”. Vals;m bankas paras dod
priekšroku, jo vals;m pieder labākā drošība, pro , nodokļu maksātājs un likuma varas monopols.
Bet kādēļ gan vals-s ir atdevušas naudas emisijas privilēģijas monopolu komercbankām? Vai tas vienmēr tā ir bijis?
Nē, tā ir pavisam nesena vēsture. Pirmā no valsts naudas emisijas
monopola aEeicās Anglijas Karaliste 1694. gadā, kad ka dibināta
privātā Bank of England. Šeit arī no ka pirmā zināmā naudas nodalīšana no valsts. Ar vals šeit apzīmētas teritorijas, kuras vēsturiski un
ģeogrāﬁski varēja būt arī ﬁrstu, pāvestu, baznīcas, armijas varā, kā
arī dažāda veida pilsētvals s. Vēl savā grāmatā Querist (1735-1737)
Dienvidīrijas bīskaps, ﬁlozofs, matemā ķis un ekonoms Džordžs Berkelejs (George Berkeley, 1685-1753) norādīja uz to, ka bankām ir
jābūt valsts ins tūcijām un valsts kontrolē, kā tas bija, piemēram,
Venēcijā, Nīderlandē un Hamburgā, kad no naudas ieguva visa sabiedrība, nevis neliels privāto banku īpašnieku pulciņš, kas turklāt
pakļauj visu naudas sistēmu dažādiem riskiem. Bīskaps Berkelejs
savā grāmatā vērīgi deﬁnējis naudu: “Vai tā vara, no ci em darbu
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pieprasīt, nav īstā bagā;ba (..) un vai nauda nav pa esībā tā zīme vai
pilnvara nodot šo varu tālāk, un vai šī nav šo zīmju pa esā bū;ba?”,
35. jautājums.
19. gadsimtā daudzas vals s jau bija aEeikušās no naudas emisijas
peļņas. Šo peļņu sauc par seigniorage (seignorāžu). Seigniorage ir
starpība starp naudas nominālo vēr;bu un naudas produkcijas izmaksām. Šajā periodā radās divas pretēju uzskatu naudas un banku
sistēmas skolas. 1840. gadā virsroku ņēma tā dēvētā “Valūtas skola” (“Currency-Ansatz”). Saskaņā ar šīs skolas uzska em nauda ek
šķirta no kredīta. Naudas emisija ir valsts uzdevums un atrodas
valsts kontrolē, bet kreditēšana un inves;ciju vadīšana ir banku uzdevums. Bankas izmanto valsts emitētu naudu.
Pilnvēr;ga naudas emisijas kontrole nebija iespējama arī toreiz. Jo
jau tad viena trešā daļa visu norēķinu no ka bezskaidrā naudā. Šī
bezskaidrās naudas izmantošanas tendence, kā mēs zinām no vēstures, 20. gadsimtā turpinājās un pas prinājās. Tāda sistēma ir banku
41
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interesēs.
Šodien sabiedrībā valda tā dēvētā Banking-skolas izpratne par naudu. Saskaņā ar šīs skolas izpratni vals s nedrīkst emitēt naudu, jo tas
novedot pie inﬂācijas, bet privātbanku naudas emisija nenovedot
pie inﬂācijas. Tādēļ naudas emisijai esot jābūt privāto banku rokās.
To tad arī ir noteikuši sev gandrīz visu pasaules valstu parlamen .
Tas ir ieraks;ts arī Eiropas Savienības līgumos (Lisabonas līgumā,
Līgums par Eiropas Savienību un Līgums par Eiropas Savienības darbību, 123. pants (1)).
Bet pa esībā, pēc J. Hubera pē;jumiem, bankas izsniedz vals;m
vairāk kredītu, nekā vals s pašas sev būtu izsniegušas. Tā rodas valstu un banku savstarpējā atkarība, kad vals s ir atkarīgas no banku
radītās naudas, bet bankas ir atkarīgas no valsts kredīta dzēšanas.
Liktenīgi tas var būt krīzes laikā. Turklāt par saņemtajiem kredī em
valsts maksā bankām bagā;gus augļus (procentus) no nodokļu ienākumiem. Bet vai tādēļ valstu iedzīvotāji maksā nodokļus vals j, lai
e nonāktu bankās?

f)

Šodienas naudas un banku sistēma
ir nedroša

Bezskaidrās naudas apjoms saimnieciskajā apritē ir nestabils, jo naudas apjomu nosaka uz peļņu orientē komercuzņēmumi atkarībā no
konjunktūras. 91 procents naudas Latvijā atbilst naudas surogātam,
kurš ek izmantots kā skaidra nauda, kaut tā izcelsme un juridiskais
spēks ir atšķirīgs no skaidras naudas. Valsts un esas šai naudai pat
dod priekšroku nodokļu un nodevu iekasēšanā, kaut arī tā nav valsts
bankas emitēta nauda.
Turot naudu kontos, arī beztermiņa kontos bankās, ļaujot uz šiem
alma kopa
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kon em pārskai;t mūsu ienākumus – gan darba algas, gan sociālos
ienākumus vai pensijas – mēs kreditējam bankas. Šī mūsu nauda ir
jau reāli nopelnīta, tā nav kredīts vai solījums, kaut arī sākotnēji radīta kā kredīts.
Ja mēs šo naudu atstājam bankas kontā, tad bankai ir pilnas esības
ar šo naudu rīko es pēc savas pa kas. Par mūsu beztermiņa konta
naudas noguldījumiem, kurus bankas izmanto kā rezervi, bankas
mums nemaksā procentus. Vienīgās beztermiņa konta priekšrocības
ir iespēja jebkurā diennakts laikā izņemt skaidro naudu no šī konta
vai veikt bezskaidrās naudas pārskai;jumus.
Šodienas banku sistēma pieļauj to, ka klientu bezskaidrās naudas
kon saplūst ar kredītu un inves;ciju kon em. Turklāt klientam nav
izvēles iespējas, e nevar aizliegt bankai tādu rīcību. Bankas šo naudu izmanto kredī em un inves;cijām, neinformējot beztermiņa
konta klientus, tādējādi pakļaujot klientu naudu riskam.
Ja banka ir iepirkusi dažādus spekula;vus ﬁnanšu ak;vus, daļa no
kuriem ir izrādījusies bezvēr;ga, kurus šodien mēs saucam par toksiskiem banku ak;viem, no kuriem tā vairs ne ek vaļā, bet, iespējams, ir pat pirkusi tos uz kredīta, tad drīz vien banka var nonākt
problēmās, tas ir, kļūt maksātnespējīga. Ja šī bankas maksātnespējas informācija nonāk līdz medijiem un tālāk līdz plašajai publikai,
visi bankas klien uzreiz vēlēsies izņemt savu naudu un skries uz
banku (no angļu valodas vārda “bank-run”, skriešana uz banku, cēlies vārds “bankrots”). Bankrota situācijā bankā naudas būs kai k
daudz, cik tai ir rezervju. Skaidras naudas Latvijā 2013. gadā bija
kai 9 procen no visas naudas. Tas nozīmē, ka kai pirmie iegūs
savu naudu. Visi pārējie paliks “tukšā”. Jo bankas negarantē mums
mūsu nopelnītās naudas iegūšanu bankas bankrota gadījumā.
Tieši šī riska dēļ, jo banku un naudas sistēmas ir nedrošas, šodien
pastāv un ir nepieciešama banku noguldījumu apdrošināšana un
valsts drošības garan jas klien em. Lielu krīžu gadījumā arī šīs ga43
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ran jas tomēr neizslēdz noguldītāju naudas zaudēšanu.
Kamēr bankai uzņēmējdarbība sokas, kamēr spekulāciju burbulis
aug, kmēr bankas iekasē bagā;gu peļņu. Līdzko situācija paslik nās, spekula;vais burbulis sprāgst, kā tas bija ar nekustamā īpašuma
spekula;vo rgus burbuli Latvijā 2008. un 2009. gadā, ﬁnanšu rgi
un starptau skā sabiedrība piespiež vals s glābt bankas. Jo eši šī
pa starptau skā sabiedrība ir viens no ak;vākajiem ﬁnanšu spekulan em, kurš vēlas riskēt, bet nevēlas zaudēt. Diemžēl šai
“sabiedrībai” ir vara. Rezultātā bankas peļņa -ek priva-zēta, bet
bankas zaudējumi -ek socializē- vai nacionalizē-.
Latvijā tā ka glābtas Parex banka un zviedru bankas. Latvijas valsts
atlīdzināja bankām to spekula;vos zaudējumus. 2008. gada 10. novembrī ka nacionalizēta Parex banka. Par zviedru banku un kapitāla
turētāju glābšanu gan nav pieņemts oﬁciāli runāt. Par to ka daudz
raks;ts presē.
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Nacionalizēt kādu uzņēmumu nozīmē pārņemt visas tā sais;bas –
gan zaudējumus, gan peļņu. Bankrota gadījumā ir skaidrs, ka nekādas peļņas Parex bankai nebija. Lai glābtu privāto banku sektoru,
valsts aizņēmās no Starptau skā Valūtas fonda (SVF), Eiropas Komisijas (EK) un Pasaules Bankas (PB). Šos trīs globālos spēlmaņus sauc
arī par troiku.
Saskaņā ar Valsts kases un Centrālās sta s kas pārvaldes da em
Latvijas valsts parādi ﬁnanšu sektora glābšanas rezultātā pieauga
gandrīz par 7 miljardiem latu, apmēram no pusotra miljarda 2007.
gadā uz apmēram 8,1 miljardu 2012. gadā. Rēķinot uz iekšzemes
kopproduktu, valsts parāds pieauga no 7 procen em uz 38 procenem. Valsts kases 2008. gada pārskatā ek norādīts, ka saskaņā ar
valdības lēmumu iekšējais parāds palielinājies galvenokārt A/S
“Parex banka” ﬁnansējuma nodrošināšanas dēļ. Parāds izaudzis ne45
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vis valsts sektora neprasmīgas poli kas dēļ, bet gan svešu privātu
banku glābšanas dēļ. Vēl 2014. gada pirmajā ceturksnī Latvijas centrālās valdības parāds ir 8,1 miljards eiro, kas ir 32,8 procen no
iekšzemes kopprodukta. 84 procen no šīs summas ir ārējais parāds.
Vairāk nekā viena trešā daļa no kopējā parāda ir eiro obligācijas, 3
miljardi eiro ir aizņēmumi no ﬁnanšu ins tūcijām.
Lai iegūtu šo parādu, Valda Dombrovska valdība nolēma īstenot parāda devēju izvirzītās restrukturizācijas prasības. Šīs prasības ek
dēvētas arī par bardzības vai taupības poli ku. Strauji ka samazināts valsts kalpotāju skaits, ierēdņu algas ka samazinātas pat par
40 procen em, atstājot tūkstošiem ģimeņu bez ienākumiem. Pensiju
indeksācija ka iesaldēta no 2009. gada 1. janvāra līdz 2012. gada
31. decembrim. Vēlāk pensiju indeksācijas iesaldēšanas laiks ka
pagarināts vēl līdz 2014. gada rudenim.
Līdzekļi kompensējamiem medikamen em ka izņem no valsts
budžeta. Tika celts pievienotās vēr;bas nodoklis, akcīzes nodokļi,
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zemes un nekustamo īpašumu nodokļi. Tika veikta plaša liberalizācijas poli ka.
Viens no kreditoru nosacījumiem ir valsts īpašumu priva zācija. Tas
nozīmē to izpārdošanu, paras ārvalstu investoriem. Tādēļ arī ek
pārdota Parex banka un Liepājas metalurgs, kā arī ci valsts uzņēmumi. Vispirms vals piespiež glābt privātuzņēmumu spekula;vos
zaudējumus un vienlaicīgi glābšanas līgumā norāda, līdz kādam laikam šis piespiedu kārtā nacionalizētais uzņēmums ir par
“sviestmaizi” jāpriva zē. Mēdz būt, ka priva zācijas privilēģiju iegūst
kāda no līgumslēdzējpusēm.
Tāpat pāris gadus vēlāk radās nepieciešamība glābt 2011. gada novembrī bankrotējušās Latvijas Krājbankas klientu noguldījumus.
Vārds Latvija šajā nosaukumā nenorāda uz to, ka šī banka piederētu
Latvijai.
Parāds ir jāatdod tam, kurš to ņēmis, nevis tam, kurš spekulējis. Lat47
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vijas valsts aizņēmās naudu no troikas, lai ar to atlīdzinātu zviedru
banku un Parex bankas spekula;vās izdarības Latvijā. Zviedru banku
spekula;vajā burbulī ar viltu ka ierau gandrīz miljons Latvijas iedzīvotāju. Viņiem Latvijas valsts nepalīdzēja un nepalīdz vēl šodien
izkļūt no parādu bedres. Bet banku spekula;vo darījumu zaudējumus Latvijas valsts kompensē. Zviedru bankām nekad nebūs jāatdod
šī dāsnā dāvana. Nezinu pat, vai tās ir Latvijai un Latvijas sabiedrībai
par to glābšanu pateikušās. Parādu, kuru uzņēmās V. Dombrovska
valdība, atmaksā Latvijas nodokļu maksātājs. Valdība nepretojās
parādu uzspiedējiem. Tā pakalpīgi pieņēma parāda noteikumus, pakļāva savu tautu postam un vals iznīcībai.
Eiropas Komisijai pirmā parāda daļa, tas ir, viens miljards eiro, ka
atmaksāta 2014. gada 25. martā. Šī aizdevuma procentu likme bija
3,125 procen . Otro daļu, 1,2 miljardus eiro, Latvijai vēl jāatdod
2015. gada 1. janvārī. Lai atmaksātu pirmo daļu, Latvijas valsts 2014.
gada sākumā aizņēmās starptau skajos rgos vienu miljardu eiro.
Pa esībā tas nozīmē, ka parāds ka pārstrukturizēts (pārﬁnansēts),
no Eiropas Komisijas parāda tas pārtapa par parādu ci em kreditoriem. Tādēļ 2014. gadā paredzēts aizņem es vēl otru reizi. To nevar
nosaukt par parādu atdošanu, bet gan tā termiņa pagarināšanu –
paras uz neizdevīgākiem procen em parādniekam. 2015. gadā Latvijai jāatdod arī vēl 60,05 miljoni eiro Pasaules Bankai. Pasaules Bankas aizdevumu priekšlaicīgi atdot nav izdevīgi, jo tad Pasaules Banka
pieprasa no parādnieka nesamērīgu soda naudu. Tā savā 2012. gada
pārskatā spriež Valsts kase. Tāda ir pa esā Pasaules Bankas ﬁlozoﬁja.
Varbūt eši šo milzīgo parādu dēļ Finanšu ministrija ﬁnanšu ministra
Andra Vilka tēlā un arī vēl ci vadoši valsts darboņi uzsāka šā gada
jūnijā diskusijas par nepieciešamību celt nodokļus. Vals j trūkstot
naudas. Iztrūkumu varot veriﬁcēt 1 miljarda eiro apmērā.
Šeit gan godības labad jāpiezīmē, ja Latvijas valdība nebūtu pakļāvusies troikas diktātam, tad Latvijā būtu iniciēta valdības gāšana, kā
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tas, piemēram, no ka Grieķijā, Spānijā, Itālijā, Kiprā vai Islandē un
vēl citās vals;s. Ne kai Latviju troika piespieda uz privātbanku zaudējumu kompensāciju uz sabiedrības rēķina. Tieši tāpat ka piespiestas glābt to privātbankas Spānijas, Portugāles, Islandes, Īrijas,
Grieķijas, Kipras, arī Vācijas un citu valstu valdības, kuras bija pārmērīgi spekulējušas ar tā dēvētajiem toksiskajiem papīriem, bez- vai
mazvēr;giem nekustamiem īpašumiem un ci em spekula;viem ak;viem. Daudzām šo valstu sabiedrībām nācās un nākas vēl šodien
49
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piedzīvot eši tādu pašu bardzības poli ku, kādu piedzīvo Latvija.
Un eši tāpat kā Latvijas iedzīvotāji un valsts e ﬁnanšu sektora spekula;vā burbuļa pūšanā nav vainojami.
Latvijas valdība un tautas priekšstāvji sadarbojās ar bankām tajā ziņā, ka pieņēma bankām izdevīgus likumus. Šie likumi vēl šodien ļauj
bankām izmantot iedzīvotājus, uzņēmējus un vals un parazitēt uz
em. Parādos iedzīta tauta ir spiesta pamest dzimteni, lai svešumā
pelnītu bankas “nodevas”, uzņēmēji ir spies slēgt savus uzņēmumus, valsts spiesta uzņem es jaunus parādus. Valdība un priekšstāvji šeit nepārprotami nepilda tautas gribu, bet gan banku un kapitāla
turētāju gribu. Mazākums savu gribu vairākumam var uzspiest kai
ar uzpirkšanas instrumentu vai ieroču varu. Uzpirkšana un masu manipulācijas no ek arī caur masu medijiem. Latvijas gadījumā mēs
droši varam runāt par priekšstāvju un valdības uzpirkšanu. To sauc
arī par korupciju. Ja mazākums parazitē uz vairākuma rēķina, tad
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iekārtu vals; nevar saukt par demokrā sku mūsdienu šā vārda izpratnē.
Šādu banku sistēmu var nosaukt par ne kumīgu. Citus neprasmīgi
vadītus uzņēmumus valsts neglābj, bet bankas glābj. Tie ir neparas
nevienādi konkurences noteikumi brīvajā rgū. Jo īpaši tādēļ, ka
glābtas ek lielās bankas, kurām jau tā ir piešķirta bezskaidrās naudas emisijas privilēģija, uz citu uzņēmumu, it sevišķi mazo uzņēmumu un nodokļu maksātāju rēķina. Lai glābtu bankas, valsts aizņemas
no bankām. Paradoksāli, bet tā tas ir! Šis paradokss ir iespējams eši
tādēļ, ka bankām ir naudas emisijas instruments, vals;m tāda nav.
Bet nauda ir parāds, kurš kādam ir jāatdod. Turklāt šos kredītus sedz
un atdod no nodokļu maksātāju naudas. Nauda, kura bija domāta
valsts pārvaldes, labklājības, sociālā nodrošinājuma un infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai, nonāk bankrotējošu spekulantu rokās.
Šī sistēma rada nevienlīdzīgus pamatnosacījumus. Ci uzņēmumi, lai
veiktu inves;cijas, iegulda savus uzkrājumus vai ņem kredītus uz
procen em. Tai pašā laikā bankām nav tādas ﬁnansējuma izmaksas.
Tās izmanto noguldītāju naudu bez vai uz minimāliem procen em.
Bankas bauda arī privilēģiju naudas ieguvē no centrālās bankas par
simboliskiem procen em. Turklāt neaizmirsīsim, ka banku rokās ir
ne kai naudas emisijas instruments, bet arī naudas emisijas peļņa.
Tādējādi ek izkropļotas uzņēmēju savstarpējās a^ecības un grauta
uz cība tautsaimniecībai, ek radīta negodīga un mākslīga konkurence. Sabiedrības labklājība krītas. Tikumīgā sistēmā visiem rgus
dalībniekiem būtu jāatbild vienādi par savu nemākulīgo vai nelie;go
rīcību. Tāpat kā neveiksmīgs uzņēmējs bankrotē, vajadzētu bankrotēt arī neveiksmīgai bankai.
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Atkāpe
Par mākslīgo konkurenci un tās sekām
Par ko tad e puķu pārdevēji un frizieri konkurē?*
Viņi konkurē par puķu pircējiem vai frizē es gribētājiem, tātad par
patērētāju. TRŪKUMS pirmajā momentā, šķiet, ir patērētājs. Tādēļ mainstream ekonomi bieži saka – "mums jāceļ patēriņš".
Bet kādēļ gan TRŪKST PATĒRĒTĀJU? Cilvēki taču ir. Ziedus mīl gandrīz
visi. Jūs taču arī labprāt katru dienu savai sievai vai paši sev pirktu ziedus.
Iespējams, arī jūsu sieva labprāt katru rītu pirms darba ieskrietu frizētavā,
lai viņu smuki safrizē.
Kādēļ gan mēs katru dienu nepērkam ziedus un neieejam frizētavā?
Mums TRŪKST naudas! Un, tā kā naudu mēs gribam vairāk nopelnīt, lai
mums būtu mazāk TRŪKUMA, tad mēs strādājam vairāk. Tad mums sāk
TRŪKT arī laika!
Bet puķu pārdevējs un frizieris taču ir dibinājuši savus uzņēmumus.
Viņi vēlas savu preci un pakalpojumus pārdot. Tā ir uzņēmējdarbības jēga.
Viņiem un viņu darbiniekiem taču ir jānopelna, ir jādzīvo. Dibinot uzņēmumu, viņi ņēmuši kredītus bankās vai aizņēmušies naudu, pirkuši mašīnas,
iekārtas, materiālus, remontējuši telpas, iesais;jušies dažādās sais;bās,
pirkuši licences un patentus, slēguši apdrošināšanas līgumus. Pārdodamā
prece, iespējams, nav vēl nomaksāta. Kredī un parādi ir jāatdod! Ir jāatgūst arī ieguldītais darbā un, iespējams, jāsamaksā vēl kādam palīgam darba alga.
Ko darīt, ja nav pie ekams skaits pircēju, patērētāju? Te sākas KONKURENCE! Kā redzējām, tas nav dabisks process, bet gan iepriekš apraks;to
iemeslu radīts. Tātad MĀKSLĪGA KONKURENCE. Naudas TRŪKUMS izraisa
mākslīgu KONKURENCI. Uzņēmējs ir spiests konkurēt, jo viņam ir jāatdod
kredī , parādi, jāsamaksā darbiniekiem algas, jāatgūst viss ieguldītais un
galu galā jāpabaro pašam sava ģimene.
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Ko dara uzņēmumi, MĀKSLĪGĀ KONKURENCĒ dzī ?
Vispirms jau liek lietā krea vitā , ja spēj to apmaksāt. Izdomā visdīvaināko interjeru, izvēlas neparastākās krāsas. (Kāds restorāns Japānā ēdienus pasniedz saviem viesiem no īpaši izgatavo em tualetes podiem, jaunieši un ekso ķi rindā stāv.) Tas viss maksā naudu. Šī nauda arī ir jāatgūst no
patērētājiem. Jo galu galā visu taču nomaksā gala patērētājs. Dažkārt šāds
fantas sks krea;visms un daudzveidība pa esībā nemaz nav nepieciešams.
Ko vēl var uzņēmējs darīt, lai piesais;tu sev patērētāju? Viņš var piedāvāt īpaši labu kvalitā . Bet šāda kvalitāte arī maksā īpaši dārgi. Rīgā mēs,
protams, atradīsim pie ekoši daudz luksusa patērētāju, bet provincē uz
tādiem gaidīt būtu diezgan naivi. Tādēļ šis triks visur nedarbosies.
Ko vēl var darīt? Piedāvāt vislētāko preci un pakalpojumu savā apkārtnē. Tātad KONKURENCE par zemākajām cenām. Kā redzam, tā arī ir mākslīga! Jo kādēļ gan uzņēmējiem vajadzētu konkurēt par zemākajām cenām,
ja to mērķis ir maksimāla peļņa? Paši mēs zinām, ja makā naudas nav
daudz, pirksim to, kas ir lētāks. Kā uzņēmējam panākt zemākās cenas? Kādas ir iespējas?
Pirmkārt, iegādā es lētākas preces noliktavās, lētākas izejvielas. Dažs
uzņēmējs te sajūt pat tādu spiedienu (KONKURENCI), ka ir gatavs iepirkt
nelegālu preci, preci ar izbeigušos termiņu, gatavs apiet nodokļus (tātad
apzagt sabiedrību), vai preci, kuras ražošanā izmantots bērnu darbs vai
kai;gas vielas uE.
Otrs “labs” paņēmiens ir maksāt darbiniekam minimālu algu, algu
zem tarifa, apmānīt darbinieku, izmaksāt mazāk, nekā apsola, likt strādāt
vairāk, nekā līgumā norādīts, pieņemt darbā bez līguma, tātad bez jebkādas
drošības darbiniekam, maksāt aploksnēs, tātad nemaksāt nodokli (atkal
apzagt sabiedrību). Šeit, saprotams, uzņēmējs nodara ļaunumu kai pats
sev, jo darbinieks ir viņa un citu uzņēmēju potenciālais patērētājs. Ja puķu
pārdevējs šim darbiniekam izmaksā minimālu algu, tas noteik mēģinās
maksimāli novilcināt apmeklējumu pie friziera. Dabiskā situācijā uzņēmējs
to, protams, saska;tu un nekad tā nedarītu, bet MĀKSLĪGAS KONKUREN53
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CES situācijā viņš ir spiests tā rīko es, ja vēlas saglabāt savu uzņēmumu un
pabarot savu ģimeni. Galu galā uz viņa „kakla taču sēž bankas”, no kurām
viņš ņēmis kredītus.
Trešais paņēmiens ir iegādā es sliktas kvalitātes vai vecas mašīnas,
tehniku un instrumentus. Tas, protams, apgrū na darbu vai pat apdraud
darbinieku drošību. Bet tas samazina cenas. KONKURENCE taču piespiež!
Ceturtkārt, KONKURĒJOT piespiedu kārtā par zemākajām cenām, uzņēmēji dažkārt ir spies arī neievērot dabas aizsardzības normas un likumus.
Ja mums NETRŪKTU laika un naudas, tad mēs ziedus pirktu un frizieri
apmeklētu gandrīz katru dienu! Puķu veikalu un audzētāju, kā arī frizētavu
izrādītos par maz. Tiktu atvērtas jaunas frizētavas, jauni puķu veikali un
ziedu audzētavas, mazinātos bezdarbs, būtu vairāk ienākumu un mazākas
sociālās izmaksas vals j. Labklājība pieaugtu.
Visā KONKURENCES strīdā pa8esībā runa ir 8kai par naudu un tās
trūkumu, kā arī par naudas sadali sabiedrībā. Tā ir naudas un banku sistēma, kura nav mainījusies kopš viduslaikiem. Naudas sistēmu arī šodien, 21.
gadsimtā, nosaka bankas. Tās nosaka naudas apjomu katrā sabiedrībā
(vals;), tās aprites tempu, kā arī tās cenu a^ecībā pret citām valūtām
(naudām). Turklāt bankas ir ieinteresētas par tādu naudas sadalījumu sabiedrībā, kāds tas ir šodien, kad 80 procen naudas pieder 20 procen em
sabiedrības (tātad elitei), bet 80 procen em sabiedrības pieder 20 procen
visas naudas. (Šeit esmu ļo vispārinājusi procentus, bet a^ecības ir apmēram tādas, mazliet tās var atšķir es katrā vals;.) Bankas ļo seko, lai šī proporcija ktu ievērota. Tātad bankas un naudas kapitāla īpašnieki ir ļo ieinteresē uzturēt šo MĀKSLĪGO KONKURENCI: minimāls darba atalgojums,
minimālas izmaksas, minimāls ieguldījums dabas saglabāšanai un uzturēšanai, minimāla godīgu nodokļu maksāšana, minimālas sociālās izmaksas.
Nebūtu šī MĀKSLĪGĀ KONKURENCE, būtu mazāki to ienākumi!
KONKURENCE tātad ir gluži vienkārši ienākumu pārdale no lejas,
sabiedrības apakšslāņa, uz augšu, sabiedrības eli8. Šādas KONKURENCES
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uzturēšana ir arī brīvprā@ga sabiedrības aAeikšanās no labklājības.
Es ceru, ka man izdevās šo problēmu diezgan vienkārši un saprotami
izklās;t.

* Šī bija atbilde kādam cilvēkam uz šādu jautājumu:
"Vai varat man paskaidrot, kas ir mākslīga konkurence? Vai rgū starp puķu
sievām konkurence ir mākslīga? Vai novada centrā piecas tur esošās frizētavas konkurē mākslīgi? Tagad dabas resursus izmanto daudz prasmīgāk
nekā agrāk, arī vidi ražojot piesārņo mazāk nekā pirms kādiem 80 gadiem.
Vismaz Eiropā. Tikpat labi var teikt, ka birokrā izdomā visādas normas un
noteikumus, kas traucē ražošanas aHs;bu un labklājības pieaugumu."
Atkāpes beigas.

Cilvēki sāk neuz cē es valdībai. Valdība ek iden ﬁcēta ar vals . Tie
sāk ienīst visu, kas sais;ts ar vals , izvairās no nodokļu un nodevu
maksāšanas, karaklausības. Un arvien biežāk ar vieglu sirdi pamet
to, ko kādreiz sauca par dzimteni. Svešumā nonākuši, cenšas maksimāli ieﬁltrē es svešajā sabiedrībā, pārņemt tās kumus un uzvedību, pārstāj runāt dzimtajā valodā un kopt savu kultūru. Dažkārt pat
vairs negrib dzirdēt vārdu Latvija. Tik milzīga ir viņu vilšanās. Par
šiem zaudētajiem tau ešiem presē neziņo.

Atkāpe:
“Nevienlīdzība visiem”
Šādu nosaukumu (“Inequality for all”) devis savai dokumentālajai ﬁlmai Roberts Raihs (Robert Reich), Klintona valdības darba ministrs. Autors norāda uz to, ka
vidējie ienākumi 1978. gadā Amerikas Savienotajās Vals;s (ASV), izskaitot inﬂāciju,
bija 48.000 dolāri, bet šodien 34.000. Tā ir reālā pirktspēja. Tai pašā laikā bagātākā
viena procenta (no simts) sabiedrības vidējie ienākumi ir cēlušies no 393 tūkstošiem
dolāru uz 1,1 miljonu dolāru. Pēdējo piecu gadu laikā šis ienākumiem bagātākais
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viens procents sabiedrības ir iekasējis 90 procentus ASV iekšzemes kopprodukta
(IKP) pieauguma. Bet pārējos 10 procentus ASV iekšzemes kopprodukta pieauguma
saņēma atlikušie 99 procen sabiedrības. Ienākumu sadalījums ir acīmredzami
nevienlīdzīgs. Un tam ir nopietnas sekas uz visu tautsaimniecību kopumā. 400 bagātākās ģimenes nekad nespēs patērēt to, ko spētu patērēt 150 miljoni ASV pilsoņu,
tādēļ arī tautsaimniecība nīkst.
Avots: Le Monde diploma-que, Kostas Vergopoulos, 2014.g.III.

g)

Šodienas naudas un banku sistēma
ir poli ski nepareizi saprasta

Nauda un kredīts ir divas dažādas lietas. Sabiedrība visdrīzāk šīs lietas spēj atšķirt. Bet poli kā paras tās jau ir savijušās vienā. Tāpat
arī organizatoriski nauda un kredīts ir nevajadzīgi savītas kopā.
Naudas uzdevums ir veicināt preču un pakalpojumu raitu apmaiņu
dalītā darba sabiedrībā. Šodien mēs vairs neražojam katrs sev visu
nepieciešamo. Sabiedrībā pastāv detalizēta darba dalīšana. Šī iemesla dēļ ir nepieciešama nauda, kas atvieglo dalītā darbā saražoto produktu un pakalpojumu apmaiņu. Naudas apjomam ir jābūt stabilam
un tam jāpieaug vai jāsamazinās atkarībā no preču un pakalpojumu
apjoma sabiedrībā. Tāds naudas apjoms nodrošina veselīgu tautsaimniecību un tās aHs;bu. Ja naudas apjoms neatbilst tautsaimniecības apjomam, tad sabiedrībā ek traucēta dabiskā saimniekošana. Nauda sabiedrības organismā ir kā asinis cilvēka organismā.
Cilvēks nevar normāli dzīvot un aHs; es, ja tam nebūs nepieciešamā daudzumā asiņu. Tāpat arī sabiedriskais organisms nespēs normāli darbo es, ja tajā būs vai nu par daudz, vai par maz naudas.
Saimnieciskās ak vitātes dabiski līdzsvaro procesi ek grau , strauji un nepamato izņemot vai iepludinot kādā tautsaimniecībā naualma kopa
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du.
Jau Džons Lavs (Jon Law) 1720. gadā un Deivids Hjūms (David Hume) 1752. gadā norādīja uz naudas ak;vo iedarbību uz tautsaimniecību. Naudas pieaugums veicina tautsaimniecības pieaugumu, nevis
ceļ cenas. Saimnieciskā ak vitāte ceļas visos saimnieciskās darbības
posmos.
Pagājušā gadsimta sākuma Vācija vēl šodien kalpo kā brīnišķīgs aplamas naudas poli kas piemērs. Vācijā, kopš tās dibināšanas 1871.
gadā, apgrozībā bija zelta segta valūta. Līdzās citām vals;m, arī Vācijā zelta segums ka atcelts ar kara sākšanos. Pēc Pirmā pasaules
kara tai nācās maksāt, pēc daudzu tolaiku ekspertu uzska em, nesamērojami milzīgus reparācijas maksājumus karā uzvarējušajām vals;m. Valdība iedarbināja naudas drukas mašīnu. 1923. gadā tas noveda Vāciju pie hiperinﬂācijas. Tā paša gada 15. novembrī ka ieviesta jauna pagaidu nauda ar a^ecību pret iepriekšējo naudu 1:1
biljonu. Šīs naudas garan ja bija nekustamais īpašums un zeme vals;. No vienas puses, tas rada cību naudas stabilitātei un vēr;bai,
no otras puses, tas, protams, neļauj vals j saimnieciski aHs; es.
Tāda naudas piesaiste ir salīdzināma ar naudas piesais zeltam. Neskato es uz to, 1924. gadā pēc Amerikas Savienoto Valstu spiediena
Vācijas nauda atkal ka piesais;ta zeltam. Kādēļ tā?
Kā no vēstures ir zināms, Amerikas Savienotās Vals s Pirmajā pasaules karā oﬁciāli un publiski iesais;jās kai kara pašās beigās. Pirmos
kara gadus tās tajā iesais;jās kā rgoņi, izmantojot citu valstu toreizējo trūkumu un aizņem;bu karā. Tādā veidā, ļo izdevīgi rgojo es
ar ieročiem, resursiem un pār ku, tās uzkrāja pama;gas naudas un
zelta rezerves. To zelta rezerves toreiz bija vienas no lielākajām pasaulē. Bet, kā zināms, ne naudai, ne arī zeltam prak ski nav nekādas
pašvēr;bas: ne to apēst, ne no tā māju uzcelt.
Tādēļ bija nepieciešams izdomāt tādu sistēmu, kas ļautu Amerikas
Savienotajām Vals;m baudīt kaut kādu prieku no uzkrātās naudas
57

alma kopa

I. Cēloņi, kādēļ nepieciešama monetārās sistēmas reforma

un zelta. Vajadzēja panākt, lai zelts atkal spēlētu svarīgu lomu pasaulē. Tā Amerikas Savienotās Vals s izdomāja ar varu piespiest
visas pasaules vals s ieviest zelta standartu. Atgādināšu, ka pēdējo
divu tūkstošu gadu laikā zelts vai sudrabs vairākkārt ir spēlējis naudas lomu. Šie periodi iezīmējas ar sabiedrības noslāņošanos un visādā ziņā ar labklājības pagrimumu. Par to ļo plaši savā grāmatā
“Mīts par naudu” apraks;jis Stefens Zarlenga (Stephen Zarlenga Der Mythos vom Geld).
Tika izdomāts, ka nauda ir jāpiesaista diezgan lielām zelta rezervēm.
Tā kā daudzās vals;s vispār vairs nebija saglabājušies nekādi zelta
uzkrājumi, bet Amerikas Savienotajām Vals;m to bija vairāk nekā
nepieciešams, tās nonāca pama;gā atkarībā no Amerikas Savienotajām Vals;m. Tā Amerikas Savienotajām Vals;m ka radīta iespēja
un “nepieciešamība” aizdot citām vals;m zeltu, protams, uz kredīta
noteikumiem ar procen em un pret drošību.
Tā ka radīta vispasaules naudas sistēma, kad ASV dolāri ek iemainī pret zeltu, kurš ek deponēts atsevišķo valstu centrālajās bankās, kuras tad, balsto es uz šo zelta rezervi, drīkst drukāt noteiktu
savas naudas daudzumu. Lai iegūtu ASV dolārus, kaut kas ir jāpārdod vai jāiemaina. Vācijā toreiz papīra naudas kurss a^ecībā pret
zelta rezervi bija 3:1. Tas nozīmē, ka papīra naudas apgrozībā bija
trīs reizes vairāk nekā zelta rezerves centrālajā bankā. Kurss bija
ﬁksēts.
Pateico es šai brīnišķīgajai idejai, visas pasaules vals s bija atkarīgas no Amerikas Savienoto Valstu zelta rezervēm. Visas vals s bija
ieinteresētas pārdot Amerikas Savienotajām Vals;m preces, lai iegūtu dolārus, vienkārši uzpirkt ASV valūtu vai arī aizņem es dolārus
no Amerikas Savienotajām Vals;m, tādējādi ceļot dolāru cenu. Tas
radīja Amerikas Savienotajās Vals;s nepamatotu milzīgu uzplaukumu.
Amerikas Savienoto Valstu iedzīvotājiem šķita, ka iestājusies pa esi
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īsta paradīze. Gandrīz jebkurš bija ķēries pie spekula;viem darījumiem. Tie solīja drīzu un lielu peļņu. Gluži tāpat kā nesenās krīzes
laikā Latvijā, kad gandrīz jebkurš pieaugušais iedomājās, ka kļūs bagāts, ļaujot savai naudai strādāt, pašam guļot uz dīvāna, pērkot un
pēc gada pārdodot Ņ. Hruščova laikā celtos dzīvokļus.
Jebkurai spekula;vai darbībai kaut kad ir beigas. Kaut kad burbulis
vienmēr plīst. Jo nauda taču pa nestrādā. Neviens vēl nekad nav
redzējis, ka nauda raktu kartupeļus, sētu labību vai celtu māju. Vienīgie, kas strādā un rada jaunas vēr;bas, esam mēs – cilvēki. Pat
robotus un mašīnas apkalpo cilvēki, nevis nauda. Tie, kuri pelna,
gulēdami uz dīvāna, pa esībā atņem darba augļus em, kuri ir strādājuši.
Tā arī toreiz, 1929. gadā, spekulācijām pienāca melnais gals eši tur,
kur spekula;vā burbuļa pūšana ka uzsākta, kur tajā iesais;jās visvairāk neprā;go, pro , Amerikas Savienotajās Vals;s. Vairākums
spekula;vo darījumu ka veik uz kredītu principa. Tas nozīmē uz
naudu, kura spekulantam nemaz nepieder, kuru tas aizņemas, ar
cerību, ka vakarā, darījuma beigās, tas vienalga iegūs pama;gu peļņu, tā ka viegli atdos parādu ar visiem procen em. Bet tad, kad spekulan kolek;vi pamana, ka iegādātās vēr;bas īstenībā nav nemaz
ieguldītās naudas vērtas, vairs ne ek par iecerēto cenu pirktas, tad
no ek burbuļa sprādziens vai lavīnveidīgs cenu kritums, tas, ko vēlāk
nodēvēja par krešu (crash, latv. val. - avārija) vārdā “melnā piektdiena”.
Amerikas Savienotajām Vals;m to bankām, pēkšņi bija nepieciešama nauda un zelts, lai glābtu sevi. Vairākums zelta glabājās Eiropas
valstu centrālajās bankās kā naudas rezerve, kas ka ņemta kredītā
no Amerikas Savienotajām Vals;m. Tā negaidī Amerikas Savienoto
Valstu bankas saīsināja kredītu atdošanas termiņus vai lauza līgumus, nedeva jaunus kredītus, lai atgrieztu lielāko daļu zelta atpakaļ.
Ko tas nozīmēja Eiropai? Zelts, kas piespiedu kārtā kalpoja par nau59
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das rezervi, aizplūda no valsts. Līdz ar to Vācijā, piemēram, naudas
apjomu vajadzēja samazināt trīs reizes vairāk, nekā bija izvestā zelta
apjoms. Tādi bija toreiz starptau skie noteikumi un līgumi.
Visā Eiropā radās briesmīgs un pēkšņs naudas iztrūkums. Tas noved
jebkuru tautsaimniecību pie sabrukuma: deﬂācijas, uzņēmumu slēgšanas, bezdarba, nodokļu ienākumu straujas sarukšanas, nabadzības
un posta. Amerikas Savienoto Valstu ﬁnanšu krīze ka veiksmīgi eksportēta uz Eiropu un ci em pasaules reģioniem, izraisot pasaules
ﬁnanšu krīzi, lielo depresiju. Amerikas Savienoto Valstu izdomātā
zelta rezerves sistēma, izrādījās, eši noveda pie vispasaules krīzes.
Vācijas zelta rezerves piemēru labi izklāsta vācu ekonomikas profesors Bernds Zenfs savās grāmatās un videomateriālos.
Kāds cits pasaulē ļo iemīļots piemērs ir Džordžs Soross (īstā uzvārda (Schwartz) tulkojums latviešu valodā nozīmē “melns”) un viņa
valūtu poli ka. Viņu pat dēvē par valūtu „slepkavu”. Jā, kādas valsts
valūtu k ešām var sagraut vai noslepkavot. Dž. Soross ir spekulējis
ar Grieķijas, Apvienotās Lielbritānijas karalistes, Japānas, Singapūras
un citu valstu valūtām. 1992. gadā viņš spekulēja uz britu poundiem
(fun em) un tādējādi pama;gi iedragāja Apvienotās Lielbritānijas
karalistes ﬁnanses un tautsaimniecību.
Valstu valūtas ek iznīcinātas, pakļaujot tās pēkšņai spēcīgai uzpirkšanai vai pārdošanai. Tātad strauji iepludinot rgū lielas kādas valūtas summas vai izņemot tās no apgrozības. Savu pieredzi, ska;jumu,
teoriju un “varoņdarbus” Dž. Soross ir apraks;jis vairākās grāmatās.
Kredīta funkcijas ir ﬁnansēt uzņēmējdarbību vai inves;cijas. Inves;ciju fak skais mērķis arī ir ﬁnansēt uzņēmējdarbību, kaut arī pašu
investoru mērķis bieži ir pašu peļņa, nevis uzņēmējdarbība. Diemžēl
inves;ciju rgos nauda nere nemaz nenonāk līdz konkrētai uzņēmējdarbībai. Kad investors ir ieguvis savu spekula;vo peļņu, viņš
meklē citu peļņas avotu savam spekula;vajam kapitālam. Naudas
kapitāla turētājs orientējas vienīgi uz maksimālu peļņu. Tādēļ viņš
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vadās kai pēc buļļa un lāča principa, runājot biržas žargonā. Buma
(hausse) periodos ek investēts, cik k var, bet crash (kreša, baisse)
periodos nauda ek ieturēta. Vai arī otrādi atkarībā no spekulanta
stratēģijas.
Tādēļ naudas un kredīta funkciju apvienošana ir ne kai neloģiska,
bet pat kai;ga tautsaimniecībai un līdz ar to visai sabiedrībai. Tā ir
disfunkcionāla un rada nevajadzīgu nestabilitā .

h)

Varas piramīda un varas dalīšana vals;

Pamatojo es uz šodienas banku un ﬁnanšu sektora privilēģijām un
zinot, kāda nozīme mūsdienu sabiedrībā ir naudai, jo sevišķi, kad
valda patēriņa kults un gandrīz ikkatrs pieaugušais Latvijā ir banku
parādu gūstā, viegli saprast reālo varas piramīdu. Mēs i n viegli saprotam veco sakāmvārdu “Nauda valda pār pasauli”. Bet vai mums
vienmēr ienāk prātā arī pajautāt, kas gan valda pār naudu? Kas nosaka naudas bū;bu, tās apjomu, aprites tempu un sadalījumu sabiedrībā? Un ko gan tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka e, kuri valda un
nosaka naudu, nosaka arī ļo bū skas lietas mūsu ikdienā. Kas maksā, tas pasūta mūziku. Caur naudu e spēj nopirkt medijus, kuri naudas devējiem vēlami manipulēs ar pārējās sabiedrības uzska em un
rīcību.
Nevienam vairs nav palicis noslēpums, ka mediji ietekmē arī poli skos ak erus, kuri baidās gan no pa esas, gan nepa esas “slavas”
celšanas. Tieši tādēļ, ka poli skā klase ek manipulēta caur mediju
varu, to vairs nevar dēvēt par neatkarīgu un pašnoteiktu. Bet eši
šie poli skie ak eri pieņem likumus un normas, kuras jāievēro tautai. Tādējādi masu mediji pavisam vienkārši, izmantojot savus instrumentus, piespiež Saeimu pieņemt tādus likumus, kādus em diktē
neoﬁciālā ﬁnanšu vara. Bet esas, policija un armija rūpējas, lai šie
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likumi ktu ievēro un ne ktu pārkāp .
Tādējādi pasaulē, kur visu nosaka nauda, bet jo īpaši tās emitētājs,
varas piramīdas augšā stāv ﬁnanšu vara. Tauta, kas ir suverēns saskaņā ar mūsu pamatlikumu, ir piramīdas pašā apakšā. Mūsdienu
parlamentārās demokrā jas ietvaros tās suverēnā vara izpaužas pamatā kai reizi četros gados, ievēlot savus priekšstāvjus - tautas kalpus, deputātus - Saeimā vai pašvaldībās. Tautas nobalsošana referendumā kā ešās demokrā jas instruments kopš 2012. gada Latvijā
ir padarīts par fak ski neesošu. Sākot ar 2015. gada 1. janvāri, lai
virzītu tautas inicia;vu, ir jāievāc vienas desmitās daļas vēlētāju balsis, tātad apmēram 150.000 parakstu par iniciatoru un inicia;vas
atbals;tāju līdzekļiem. Salīdzinājumam Šveicē uz 8 miljoniem iedzīvotāju 2013. gadā un 5,1 miljonu vēlēt esīgiem pilsoņiem tautas
nobalsošanas inicia;va iepriekš ir jāparaksta 100.000 balss esīgajiem.
Šodien mums ir ieviesta demokrā ska vēlēšanu sistēma, kad katram
alma kopa

62

I. Cēloņi, kādēļ nepieciešama monetārās sistēmas reforma

pilsonim ir viena balss, ir ieviesta parlamentāra likumdevēja vara kā
pastarpināta vai deleģētā demokrā ja. (Turpinājumā daži citā no
Latvijas Republikas Satversmes.) “Valsts Prezidentu ievēlē Saeima uz
četriem gadiem.” “Ministru kabinetu sastāda persona, kuru uz to
aicina Valsts Prezidents.” “Ministru prezidentam un ministriem viņu
amata izpildīšanai ir nepieciešama Saeimas uz cība un viņi par savu
darbību ir atbildīgi Saeimas priekšā.” Ministri paras ek rekrutē
no demokrā ski vēlē em tautas priekšstāvjiem. Tāpat arī “Tiesnešus
aps prina Saeima, un viņi ir neatceļami.” “Tiesneši ir neatkarīgi un
vienīgi likumam pado .” Arī “Satversmes esas esnešus uz likumā
noteikto laiku aps prina Saeima”. Tāpat “Valsts kontrole ir neatkarīga koleģiāla iestāde.” Un “Valsts kontrolierus ieceļ un aps prina
amatā tādā pat kār;bā, kā esnešus, bet kai uz noteiktu laiku[..]”.
Tie ir dažādi izpildvaras elemen , kuros tomēr saglabājas kaut kāda
demokrā jas daļa.
Likumā „Par Latvijas Banku” ir norādīts, ka “Latvijas Bankas prezi63
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dentu pēc ne mazāk kā desmit deputātu ierosinājuma ievēlē amatā
Saeima”. “Bankas prezidenta vietnieku un padomes locekļus pēc
Latvijas Bankas prezidenta ierosinājuma aps prina amatā Saeima.”
Bet pašās naudas lietās mēs vēl esam palikuši viduslaiku aHs;bas
līmenī. Naudas emisija un naudas emisijas peļņa nav demokra zēta.
Kā jau iepriekš ka noskaidrots, Latvijas Bankas naudaszīmes Latvijā
ir kai 9 procen visas naudas. Arī ﬁnanšu instrumentārijs ir gaužām
neefek;vs. Naudas emisiju pilnībā nosaka privātās bankas, un privātās bankas ietur sev arī naudas emisijas peļņu.
Naudas emisijas varai ir jābūt valsts rokās. Tāpat kā likumdevēja vara, esu vara un izpildvara ir valsts rokās, tā arī monetārajai varai ir
jābūt valsts rokās. Mums taču prātā neienāktu padarīt esu vai policiju, kas rūpējas par kār;bu un likumu ievērošanu vals;, par privāem uzņēmumiem. Kādēļ tad mēs naudu, kas nosaka stabilu tautsaimniecības darbību un aHs;bu, esam atstājuši privāto banku rokās? 21. gadsimtā ir pienācis laiks noteikt demokrā sku naudas sisalma kopa
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tēmu, kur nauda kalpo visai sabiedrībai, ne kai komercbankām un
to īpašniekiem.
Demokrā skas naudas un banku sistēmas ietvaros valsts naudas
emitēšanas peļņai – seigniorage – vajadzētu pilnībā nonākt Valsts
kasē. Kā vēlāk ks precīzāk norādīts, 2013. gadā šī peļņa būtu bijusi
apmēram 387 miljoni latu. Tas ir naudas M1 apjoma gada pieaugums. Vidēji pēdējos četros gados Valsts kase būtu papildināta par
apmēram 559,9 miljoniem latu gadā.
Demokra zējot naudas emisijas varu, mēs arī pārvēr;sim šodienas
aktuālās varas piramīdu par demokrā skāku sabiedrības struktūru.
AEēlā ir piedāvāta tāda viena alterna;va, demokrā ska valsts varas
un pārvaldes uzbūve. Piedāvājumā mēs redzam, ka suverēnā vara
ešām nonāk suverēna rokās, kā tas ir norādīts mūsu valsts Satversmē. Suverēns ir tas, kam pieder augstākā vara kādā teritorijā.
Šajā grāmatā ieskicētais variants ir viena tāda iespēja. Blakus naudas
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un banku sistēmas reformai būtu nepieciešams demokra zēt un
izmainīt vēl veselu rindu valsts pārvaldes struktūru un ietekmes virzienu. Tā būtu nākamā aHs;bas pakāpe sabiedrības demokra zācijas virzienā, pāreja no parlamentārās un pastarpinātās demokrā jas
uz
ešo demokrā ju ar obligā em un tautas izvirzī em
(opcionāliem) regulāriem referendumiem. Tehniski šodienas modernajā pasaulē tādai ešai tautas demokrā jai vairs nav nekādu šķēršļu. Vajadzīga vienīgi tautas griba. Tiešā demokrā ja nozīmē ne kai
ešu un ak;vāku sabiedrības iesais;šanos varas dažādajos procesos:
likumdošanā, sabiedrības aHs;bas virziena noteikšanā un vadošo
amatpersonu aps prināšanā vai atlaišanā. Tāda demokrā ja nozīmē
arī pašas tautas lielāku atbildības uzņemšanos par dažādiem procesiem vals;. Sabiedrībai ir jābūt gatavai visaptveroši spriest par no kumiem vals; un sabiedrībā, uzņem es riskus un atbildību, nest arī
zaudējumus. Jāprot spriest likumsakarībās, eši saskatot iemeslus
un sekas. “Ko sēsi - to pļausi!” Vai Latvijas tauta ir gatava uz šo nākamo sabiedrības aHs;bas pakāpi? Gatavība nosakāma pēc sabiedrības šodienas spējas organizē es, vieno es un ak;vi iesais; es poliskajos procesos, kuri nosaka sabiedrības dzīvi. Konkurences vietā
nepieciešams no jauna atklāt sadarbības un kooperācijas spējas.
Nevis individuālismā ir tautas spēks, bet gan kopībā.

i)

Bretonvudsas sistēma

Laiku pa laikam cilvēces vadošās ﬁgūras domā par naudas un banku
sistēmu. Paras tas no ek krīžu un pēckrīžu laikos. Tā arī jau Otrā
pasaules kara laikā, 1941. gadā, ka uzsākts domāt par jaunu starptau sko monetāro sistēmu. 1944. gadā Bretonvudsā (BreQon
Wood) „Mount Washington” hotelī Apvienoto Nāciju Valūtas un ﬁnanšu konferences laikā ka dibināts Starptau skais Valūtas fonds
(SVF) un Pasaules Banka (PB). Abas jaunās starptau skās organizācialma kopa
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jas ka dibinātas it kā uz Apvienoto Nāciju hartas noteikumiem, bet
nekādi nepakļāvās Apvienotajām Nācijām. Pasaules Banku toreiz
gan nosauca par Starptau sko Rekonstrukcijas un aHs;bas banku.
Savu šodienas nosaukumu Pasaules Banka ieguva 1945. gadā. Sākotnēji bankas pamatmērķis bija Vācijas un Japānas atjaunošana pēc
Otrā pasaules kara. Vēlāk ka izvirzīts mērķis: nabadzības apkarošana visā pasaulē. Bet tas ir kai oﬁciālais lozungs. Pa esībā eši Pasaules Banka rada un vairo nabadzību un postu visā pasaulē. Par to
visspilgtāk ir uzraks;jis bijušais Pasaules Bankas galvenais ekonoms,
profesors ekonomikā, kā arī Bila Klintona valdības Ekonomikas padomes vadītājs Jozefs Š glics (Joseph Eugene S-glitz) savās daudzajās
grāmatās. Viņš ir arī 2001. gada Nobela prēmijas ieguvējs ekonomikā.
Bretonvudsas konferencē piedalījās 730 personas. Uz to laiku vara
starptau skajās ﬁnansēs jau bija Amerikas Savienoto Valstu (ASV)
Federālo Rezervju Sistēmas rokās. Pateico es abiem pasaules kariem, 60–70 procen , atkarībā no avota, Vakareiropas monetāro
zelta rezervju atradās ASV teritorijā. Zelta uzkrājumu ziņā ASV pa esi var konkurēt ar Va kānu. Bet zeltam toreiz nebija prak ski vairs
nekādas monetāras vēr;bas. Bet e, kuriem tas nu bija atliku likām,
gribējās šim metālam piedot jaunu vēr;bu un nozīmi. Turklāt gan
speciālistu vidū, gan arī sabiedrībā ka uzturēts mīts par zelta noderīgumu monetārajā poli kā. Tādēļ, kaut arī bija vismaz divi priekšlikumi, konferencē pieņemts ka amerikāņa Henrija Dekstera Vaita
(Henry Dexter White) izstrādātais priekšlikums ar īpašām priekšrocībām eši Amerikas Savienotajām Vals;m.
Pieņemtais H.D.Vaita plāns paredzēja ﬁksētu valūtas kursu ar piespiedu intervences uzdevumu valstu centrālajām bankām un īpašu
statusu ASV dolāram kā starptau ski vadošai un rezerves valūtai.
ASV īpašās priekšrocības Starptau skajā Valūtas fondā bija tādas, ka
ASV dolārs kā vienīgais ka toreiz piesais;ts zeltam, bet visas pārējās dalībvalstu valūtas ka piespiedu kārtā piesais;tas dolāram. Tas
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nozīmēja, ka vienīgi dolārs bija citu valstu obligātā rezerve. Tātad, lai
emitētu naudu, SVF dalībvals;m bija jāiegādājas dolāri kā valūtas
rezerve. Uz šīs rezerves vals s drīkstēja emitēt savas nacionālās valūtas. Lai iegūtu ASV dolārus, bija kaut kas jāpārdod. Bieži ka pārdo resursi. Vals;m, kurām nebija ko pārdot, nācās ņemt dolārus
kredītā. Tātad dalībvals s mākslīgi ar līguma un draudu varu ka
piespiestas pieprasīt ASV dolārus.
Tā kā dolārs vienīgais bija piesais;ts zeltam, tā funkcijas starptau skajos maksājumos nedaudz līdzinājās zelta funkcijām. Jo valūtu savstarpējie kursi ka noteik caur dolāru kā bāzes valūtu. Tiem, kuri
c naudas zelta seguma nepieciešamībai kā naudas stabilitātes garantam, šāda sistēma likās pieņemama. Šis varbūt bija arī viens no
iemesliem, kādēļ konferences dalībnieki piekrita šai asimetriskajai
pasaules naudas poli kas sistēmai.
Starptau skais Valūtas fonds savu darbību uzsāka 1946. gadā ar 29
dalībvals;m. Šodien Starptau skajā Valūtas fondā ir 188 dalībvals s.
Sākotnēji Padomju Sociālis sko Republiku Savienība, tāpat kā Šveice, nebija Starptau skā Valūtas fonda dalībnieces. Josifs Visarionovičs Staļins aEeicās iestā es Starptau skajā Valūtas fondā, uzska;dams, ka tas atņemtu Padomju Savienībai suverenitā . J. Staļina
valdība izveidoja savu zelta rubli, kuram ar laiku pievienojās daudzas
Eiropas, Āzijas un Āfrikas vals s. Zelta rubļa segums bija, piemēram,
naja, diman un iekšzemes kopprodukts. Un eši tas bija par iemeslu, kādēļ ka uzsākts aukstais karš pret Padomju Savienību. Ņikita Sergejevičs Hruščovs pārgāja uz grāmatvedības dolāru, bet Mihails Sergejevičs Gorbačovs iznīcināja pēdējās suverēnās naudas
sistēmas atliekas Padomju Savienībā. Zinot naudas nozīmi sabiedrībā un ņemot vērā vēsturisko pieredzi, var uzska;t, ka tas arī ir bijis
viens no bū skiem iemesliem Padomju Savienības sabrukumam.
Fiksētu valūtu kursu sistēmā, kā tas bija noteikts Bretonvudsas līgumā, kad Amerikas Savienoto Valstu Federālās Rezerves Sistēma piekopa inﬂācijas poli ku, emitējot nesegtu dolāru, pastāvēja ilglaicīgs
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nelegālā naudas rgus risks, kurā dolārus sāktu rgot par krietni
zemāku cenu. Lai noturētu mākslīgi veidotu ﬁksētu naudas kursu
Starptau skā Valūtas fonda dalībvals;m ar Amerikas Savienotajām
Vals;m, ka ieviests piespiedu pienākums valstu centrālajām bankām uzpirkt devīžu rgū nepieprasītos dolārus. Devīžu rgus (saukts
arī par valūtu rgu), ir tā vieta, kur rgojas ar valūtām. Tādējādi visas pasaules vals s mākslīgi uzturēja nedabīgi paaugs nātu dolāra
kursu. Tas bija piespiedu intervences pienākums. Tika radīts mākslīgs pieprasījums pēc dolāra un turēts ﬁksēts tā kurss. Tādējādi nebija nepieciešamības pēc nelegāla naudas rgus.
Sākotnēji līdzīgas privilēģijas bija paredzētas arī Lielbritānijas funtam
(sterliņu mārciņai), bet praksē šīs cerības ne ka īstenotas. Neviena
cita valsts Bretonvudsas sistēmā ne ka subsidēta, kā vienīgi Amerikas Savienotās Vals s. Tādēļ šo sistēmu sauc arī par asimetrisku sistēmu.
Saskaņā ar līgumu valstu centrālām bankām bija atļauts intervences
uzdevuma izpildei emitēt nacionālo valūtu tādā apjomā, lai uzpirktu
nepieprasītos dolārus devīžu rgos. Šī dalībvalstu nacionālā valūta
nonāca par nepelnī izdevīgu cenu Amerikas Savienoto Valstu rokās,
jo valūtu kurss, kā iepriekš noskaidrojām, ka uzturēts mākslīgi. Ar
šo lē iegūto citu valstu naudu Amerikas Savienotās Vals s uzpirka
šo valstu preces un pakalpojumus vai arī resursus. Tātad tās iegādājās ārpus konkurences citu valstu iekšzemes kopproduktu un resursus. Un ne kai! Amerikas Savienotās Vals s, šādi — uz subsīdiju
pamata — iegūstot citu valstu naudu, investēja to šajās vals;s eši
uzņēmumos vai iepirka dažādus vērtspapīrus vai īpašumus. Peļņu no
šādām inves;cijām izveda uz Amerikas Savienotajām Vals;m. Praksē
tas dažkārt nozīmēja iepirkšanos par puscenu vai dubultus procentus no dalības akciju sabiedrībās. Pa esībā tāds regulējums līgumā ir
vērtējams kā pastāvīga Amerikas Savienoto Valstu subsidēšana. Sistēmas dibinātāji gan neparedzēja, ka tas iznīcinās Amerikas Savienoto Valstu tautsaimniecību un radīs tur ne ar ko nepamatotu patēri69
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ņu.
Šāds intervences pienākums ietekmēja arī Starptau skā Valūtas fonda dalībvalstu ekonomiku, jo papildus emitētā nauda nonāca taču
pašu rgū, citur ar to iepirk es nevarēja. Tādējādi inﬂācija Amerikas
Savienotajās Vals;s ka eksportēta uz citām Starptau skā Valūtas
fonda dalībvals;m.
Starptau skais Valūtas fonds ka radīts Bretonvudsas sistēmas uzturēšanai. Situācijās, kad vals;m radās ārējās bilances deﬁcīts, inﬂacionāras naudas poli kas gadījumos šīs vals s varēja iegādā es devīžu
kredītus no Starptau skā Valūtas fonda. Kredī vienmēr bija cieši
sais; ar tā dēvēto taupības vai bardzības poli ku. Lai mazinātu šo
valstu parādu, palielināja nodokļus un samazināja valsts izdevumus
visās jomās. Tādēļ ir acīm redzams, ka Starptau skā Valūtas fonda
sākotnējie mērķi nebija atpalikušo valstu atbalsts ar aHs;bas kredīem, bet gan devīžu kredītu izsniegšana dalībvals;m ar ārējās bilances deﬁcītu inﬂacionāras naudas poli kas rezultātā.
Visbiežāk ārējās bilances deﬁcī Bretonvudsas dalībvals;s radās eši
tā iemesla dēļ, ka Amerikas Savienotās Vals s, pateico es šai sistēmai, nekontrolē emitēja ne ar ko nesegtus dolārus, radīja inﬂāciju
un nodeva to eši ar Bretonvudsas sistēmas starpniecību citām vals;m. Lai kaut nedaudz pretotos šim inﬂācijas importam, daudzas
vals s pašas sāka piekopt inﬂacionāru naudas poli ku. Bet, tā kā
Bretonvudsas sistēma ir asimetriska, piespiedu kārtā devīžu rgos
ek pirk kai Amerikas Savienoto Valstu dolāri, bet ne citu valstu
valūtas, tad eši un vienīgi šīs citas vals s nonāk devīžu kredītu atkarībā no Starptau skā Valūtas fonda. Fonds savukārt diktē šīm vals;m monetāro, ﬁskālo un sociālo poli ku.
Kā zināms, Amerikas Savienotajām Vals;m Starptau skajā Valūtas
fondā prak ski ir veto esības. Tās nosaka Starptau skā Valūtas fonda poli ku. Kad Otrā pasaules kara beigās šī starptau skā ins tūcija
ka dibināta, eši Amerikas Savienotās Vals s ekonomiski, ﬁnansiāli
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un militāri bija pa s prākā valsts pasaulē. Pārējās vals s bija guvušas smagus zaudējumus karā. Karš palīdzēja Amerikas Savienotajām
Vals;m iemantot pa esi ievērojamas pasaules zelta rezerves. Vēl
lielākas tās esot kai Va kānam. Tādēļ Amerikas Savienotās Vals s
Starptau skajā Valūtas fondā bauda 16,75 procentus balsu. Otrais
lielākais balsu skaits ir Japānai, kurai ir 6,23 procen balsu.
Par dolāra zelta segumu var runāt vienīgi nosacī . Pašās Amerikas
Savienotajās Vals;s neviena privātpersona vai uzņēmums nevarēja
iemainīt dolārus pret zeltu. Dolārus pret zeltu varēja teorē ski iemainīt kai valstu centrālās bankas — pret dolāru rezervēm, kuras
tās bija iegādājušās piespiedu devīžu rgos. Šim nolūkam bija noteikts konkrēts maiņas kurss: 35 ASV dolāri par vienu Trojas unci
zelta.
Piekopjot k vieglprā;gu inﬂacionāru naudas poli ku, Amerikas Savienotajām Vals;m vajadzēja zināt, ka citu valstu centrālajās bankās
ir pama;gi dolāru rezervju krājumi, kurus šīs vals s jebkurā brīdī
varētu palūgt apmainīt pret zeltu. Gadiem ritot Amerikas Savienoto
Valstu zelta rezervju krātuve Fort Knox bija kļuvusi diezgan tukša.
Kad 1969. gadā Francijas prezidents Šarls de Golls (Charles de Gaulle) vēlējās apmainīt visas Francijas dolāru rezerves pret zeltu, kā tas
bija noteikts Bretonvudsas līgumā, Amerikas Savienotās Vals s paziņoja par savu fak sko bankrotu. Francija gribēja atbrīvo es no ASV
ietekmes, veidoja savu atomāro poli ku, ieguva īpašas esības NATO un vēlējās īstenot savu suverēnu monetāro poli ku. Izrādījās, ka
Amerikas Savienotās Vals s nespēja apmierināt pat šīs vienas Francijas prasību pēc dolāru maiņas pret zeltu. Dolāru zelta rezerve ka
likvidēta 1971. gadā. Toreiz ASV prezidents R. M. Niksons (Richard
Milhous Nixon) vienpusēji lauza Bretonvudsas līgumu, paziņojot kādā televīzijas pārraidē par to, ka dolārs vairs ne ek segts ar zeltu. Jo
izrādījās ka ASV vienkārši zelta vairs nebija.
Pats interesantākais ir tas, ka neviena Bretonvudsas dalībvalsts šim
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vienpusējam paziņojumam neiebilda, kaut arī daudzas vals s eši
šīs asimetriskās sistēmas rezultātā bija spiestas ņemt Starptau skajā
Valūtas fondā devīžu kredītus uz procen em un pret bardzības poliku savās vals;s. Tas ir vienreizējs gadījums vēsturē. Ir pilnīgi neiedomājami, ka kāds uzņēmums, kurš aizņemas naudu pret vekseļiem,
vienkārši paziņotu visiem vekseļu turētājiem, ka neatdos garantēto
zeltu. Paras , ja kredī ne ek atdo , tad no kredītņēmēja ek iekasēta drošība, ek izsolī tā īpašumi, lai atlīdzinātu kreditoriem. Bet
no Amerikas Savienotajām Vals;m tā arī ne ka pieprasīta nekāda
zaudējumu atlīdzība. Parādzīmes ne ka atmaksātas, Amerikas Savienoto Valstu īpašumi ne ka apraks; , neviens nenonāca arī cietumā.
Ar to “vienkārši” arī beidzās zelta rezervju laiks.
Ja šodien kāda valsts pārietu uz zelta rezervi, tās zelta rezerve ktu
izlaupīta vienā mirklī, uzpērkot šīs valsts naudu un iemainot to pret
zeltu.
Pēc 1971. gada dolāra atsais;šanas no zelta sākās pama;gas spekualma kopa
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lantu ak vitātes ar valūtām. Spekulan vēlējās atbrīvo es no dolāriem. Tādējādi devīžu rgi ka vēl vairāk pārpludinā ar dolāriem,
bet saskaņā ar Bretonvudsas līgumu valstu centrālās bankas bija
spiestas uzpirkt jebkuru dolāru pārpalikumu devīžu rgos. Visvairāk
cieta Vācijas Federa;vās Republikas centrālā banka un vācu marka,
jo tā bija toreiz spēcīgākā valūta. Spekulēts ka gandrīz uz visām
valūtām, uzpērkot tās vairumā un pēc tam pēkšņi pārdodot. Situācija kļuva arvien nestabilāka, tādēļ 1973. gadā ka atcel ﬁksē e valūtas kursi, kā arī piespiedu dolāru uzpirkšana devīžu rgos.
Bretonvudsas ﬁksētu kursu sistēma daudzkārt pasauli novedusi krīzes situācijā. Šajā kontekstā var arī uzska;t, ka Starptau skā Valūtas
fonda dalībvals s caur Bretonvudsas sistēmu ﬁnansēja Amerikas
Savienoto Valstu karu Vjetnamā. Bez šī ﬁnanšu atbalsta Amerikas
Savienotās Vals s nebūtu bijušas spējīgas ﬁnansēt šo karu.
Starptau skā Valūtas fonda sākotnējās funkcijas un jēga pazuda.
Savas rezerves tas nu ieguldīja kredītos aHs;bas vals;s eši uz tādiem pašiem noteikumiem, uz kādiem iepriekš ka izsnieg devīžu
kredī industriāli aHs;tām vals;m: taupības jeb bardzības poli ka,
nodokļu celšana, sociālā budžeta samazināšana. Šādi paņēmieni un
noteikumi noved aHs;bas vals s parādu slazdos. Tā jau vājā tautsaimniecība ek grauta, inves;cijas samazinās, patēriņš sarūk, uzņēmumi ek slēg , pieaug bezdarbs, nabadzība un posts, slimības un
kriminalitāte.
Bretonvudsas un ﬁksētu valūtas kursu sistēmu labi savās grāmatās,
mācību un video materiālos izklāsta B. Zenfs. Šeit arī ka galvenokārt izmantotas šī ekonomikas profesora atziņas.
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j)

Pēc dolāra zelta rezervju garan jas
likvidēšanas

1969. gada 3. oktobrī Starptau skais Valūtas fonds ieviesa speciālās
aizņēmuma esības (SDR, Special Drawing Right). Par naudas drošību nosacī kļuva naja. Sākotnēji SDR ie lpa noteikts īpatsvars ASV
dolāru, Vācijas marku, Japānas jenu, Lielbritānijas sterliņu mārciņu,
Francijas franku. SDR sastāvu nosaka reizi piecos gados. Šobrīd, periodā no 2011. līdz 2015. gadam, tas sastāv no 41,9 procen em ASV
dolāru, 37,4 procen em eiro, 9,4 procen em Japānas jenu un 11,3
procen em Lielbritānijas sterliņu mārciņu. Šie svari atspoguļojot
spēcīgākās pasaules eksporta vals s. Pa esie lielākie ekspor eri pasaulē ir Ķīna (kopš 2009. gada pirmajā vietā) un Vācija. Starptau skais Valūtas fonds, turklāt katru dienu, paziņo SDR dienas vēr;bu
a^ecībā pret citām valūtām.
SDR ir arī kā īpaša veida nauda SVF kontos starp SVF dalībvals;m. Šo
bezskaidro mākslīgo naudu izmanto vienīgi centrālās bankas un globālie naudas ins tū SVF kontos kā grāmatvedības naudu. Katra
valsts var norēķinā es SDR ar citu vals , kā arī iegādā es ar SDR citu
valstu valūtas. 1969. gadā viens SDR atbilda vienam dolāram. Ar SDR
ne rgojas valūtu (devīžu) rgos.
1992. gada 19. maijā Latvija iestājās Starptau skajā Valūtas fondā.
1993. gada 5. martā ka ieviests lats. 1994. gadā lats ka piesais;ts
SDR valūtu grozam. No 2005. gada lats ka piesais;ts eiro, kura
svārs;bas bija ierobežotas +/- 1% robežās no piesaistes kursa
0,702804 eiro pret 1 latu. 2014. gada 1. janvārī Latvija aEeicās no
savas formālās nacionālās naudas – lata.
Naudas piesaiste kādai citai valūtai darbojas līdzīgi kā naudas piesaiste zeltam, kā tas bija apraks;ts iepriekš minētajā Vācijas piemēalma kopa
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rā. Tas nozīmē, ka Latvijas Banka drīkst emitēt k daudz latu, cik tā
iegādājas SDR (speciālās aizņēmuma esības). Turklāt speciālās aizņēmuma esības arī katrai vals j ir strik noteiktas. Pa valsts, precīzāk sakot, tās centrālā banka, jo valsts vispār neregulē naudas sistēmu vals;, nevar lemt, cik SDR tā iegādāsies. To lemj Starptau skais Valūtas fonds reizi piecos gados. Vals s iegādājas SDR no SVF kā
kredītu. Šeit arī var saprast, kādēļ SDR saucas “speciālās aizņēmuma
esības”. Tātad tās ir speciālas strik noteiktas esības katrai vals j
iegādā es SVF kredītus SDR naudā, kas tām savukārt dod esības
emitēt nacionālo valūtu; tās ir SVF noteiktās esības katrai vals j uz
aHs;bu vai iznīcību. Tiesības uz SDR nosaka valstu likme SVF. Un, kā
mēs zinām, no tautsaimniecības ir atkarīga arī tautas sabiedriskā
labklājība, aHs;ba vai pagrimums. Kam nav naudas, tam nav laika
garīgi aHs; es.
Latvijas likme saskaņā ar SVF mājaslapu uz 2014. gada 31. martu bija
142,1 miljons SDR. Tātad Latvijas Banka iegādājas SDR kā rezerves
frakcionārās sistēmas ietvaros, lai iegūtu atļauju drukāt pēc komercbanku pieprasījuma latus (tagad eiro).
Savas naudas piesaiste citai naudai vai aEeikšanās no savas naudas
ir aEeikšanās no valsts neatkarības. Pašnoteiktas un pašnodrošinātas valsts pazīmes ir sava vēr;bu sistēma un sava kultūra, sava nauda un līdz ar to pašregulēta tautsaimniecība, sava izglī;bas sistēma,
sava likumdošana un sava armija. No savas kultūras Latvija bija aEeikusies līdz ar formālās brīvības atgūšanu 1990. gadā, kad latviešu
kultūra ka nomainīta pret Rietumu surogātu kultūru un vēr;bām.
No savas izglī;bas sistēmas Latvija aEeicās, noslēdzot Boloņas līgumu; no savas naudas un savas tautsaimniecības Latvija aEeicās
1994. gadā, piesaistot latu svešai valūtai. No savas likumdošanas
Latvija vispirms aEeicās 1990. gada 4. maijā un pēc tam 2001. gada
janvārī, parakstot līgumu par gatavošanos iestā es Eiropas Savienībā. No šī brīža visa likumdošana ka eši pakļauta Eiropas Savienības likumiem. No savas armijas Latvija aEeicās, likvidējot obligāto
75

alma kopa

I. Cēloņi, kādēļ nepieciešama monetārās sistēmas reforma

karaklausību un iestājo es NATO. Šodien Latvijai atlikuši vairs vienīgi
neatkarīgas valsts simboli – karogs un himna.
Pēc Otrā pasaules kara, šķiet, mūsdienu cilvēks ir sapra s, ka ne jau
zelta segums naudai vēr;bu dod, bet gan naudas atbils;ba iekšzemes kopproduktam. Šī atziņa ļaudīm vēsturē ir bijusi vairākkārtēji, to
pat apraks;jis Aristotelis, bet tā vienmēr no jauna kusi slēpta. Jo
vienmēr ir bijuši cilvēki, kuri vēlējušies manipulēt gan ar cilvēkiem,
gan ar to īpašumiem caur naudu.
Interesan , kad gan modernais cilvēks sapra;s to, ka kādas valsts
naudas piesaiste citu valstu naudai bū;bā neatšķiras no naudas piesaistes zeltam. Tā ir kpat kai;ga, jo pilnībā paralizē aHs;bu un pakļauj šo vals ārējām krīzēm un citu valstu untumiem.
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Demokrā skā naudas un banku sistēmā
visu naudu emitē valsts

Lai izveidotu pilnvēr;gas naudas (monetāro) poli ku, ir nepieciešami a^ecīgi likumi. Nauda ir viens no sabiedrības un valsts aHs;bas
pamatnosacījumiem. Tā nosaka kumīgu ienākumu sadali, veido
savstarpējās a^ecības sabiedrībā, veicina vai iznīcina ražošanu. Šodienas naudu nosaka komercbankas pēc savām interesēm, sava kapitāla pavairošanai. Šādas naudas mērķis ir ienākumu ne kumīga
pārdale no sabiedrības nabadzīgākajiem slāņiem uz sabiedrības bagātākajiem slāņiem. Tāda nauda veicina spekula;vu uzņēmējdarbību un rada slēpto nodokli bankām. Šis nodoklis, pēc Helmuta Kreica
(Helmut Creutz) aprēķiniem, ir apmēram viena trešā daļa no visiem
ienākumiem. Tas nozīmē, ka jebkura pakalpojuma un jebkuras preces cenas vienu trešo daļu sastāda slēptais nodoklis bankām. Šis nodoklis ek iekasēts caur kredītu procen em bankām, pat tad, ja katram no mums atsevišķi nav kredī bankās. Jo kredītus ir ņēmuši gandrīz visi uzņēmumi visdažādākajos uzņēmējdarbības posmos, līdz
prece vai pakalpojums nonāk pie patērētāja. Kredītus ir ņēmusi arī
valsts.
Kā zināms, Eiropas Savienības pamatlozungs ir liberalizācija. Tā ir
pilnīga aEeikšanās no valsts uzņēmējdarbības un maksimāla priva zācija visās iedomājamās un neiedomājamās sfērās. Par valsts vienīgo ienākumu avotu kļūst nodokļi. Nepie ekoša budžeta gadījumā
valsts pakalpojumi sabiedrībai ek svītro vai priva zē , bet nodokļi
ek cel . Tas, protams, no otras puses, arī samazina sabiedrības ienākumus. Bieži ar to arī vairs nepie ek, jo īpaši, ja nauda iznīcina
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uzņēmējdarbību. Tad valsts ir spiesta ņemt kredītus bankās.
Šodienas nauda vairākkārtēji iznīcina uzņēmējdarbību. Pirmkārt, tā
rada mākslīgu konkurenci, kā dēļ sistemā ski bankrotē uzņēmumi.
Otrkārt, naudas piesaiste kādai citai valūtai ar s pru kursu, kā tas
bija Latvijā kopš 1994. gada, padara pašmāju produkciju dārgāku par
to valstu produkciju, kuru nauda ir lētāka. Tas noved pie tā, ka ne
kai eksportēt vairs nav iespējams, bet arī vietējā rgū pašmāju preci, kura ir dārgāka par importa preci, vairs neviens nevēlas un nespēj
pirkt.
Sabiedrības, tas ir, valsts vara pār naudu ir jāatjauno. Tādēļ J. Hubers
uzskata, ka apgrozībā esošo komercbanku radīto bezskaidro naudu
nepieciešams pārvērst par valsts centrālās bankas pilnvēr;gu naudu. Uz šīs idejas pamata Šveicē eši šogad, 2014. gadā, no ek parakstu vākšana tautas nobalsošanai par demokrā sku naudas un banku
sistēmu. Referendumam nepieciešams savākt 100.000 parakstu 18
mēnešu laikā. Termiņš beidzas 2015. gada 3. decembrī. 2014. gada
augustā jau ir savāk ap 70.000 parakstu pieteikumu. Pie referenduma inicia;vas strādājuši vairāki ievērojami ekonomikas speciālis .
Blakus jau minētajam J. Huberam nosaukšu arī Hansu Kristofu Binsvangeru (Hans Christoph Binswanger) un Filipu Mastronardi
(Philippe Mastronardi). Šim nolūkam autori ir izdevuši pat īpašu informa;vu grāma ņu, kā arī ir izveidotas vairākas interneta lapas.
Lielākā daļa informācijas eši par šo naudas un banku reformas piedāvājumu ņemta no minēto autoru grāmatām un viņu izstrādātās
informācijas internetā. Blakus šiem autoriem ir vesela rinda vēl citu
ekonomu, kuri pievērsušies šai svarīgajai tēmai un izdevuši savas
grāmatas, kā arī izveidojuši savas interneta lapas. Avotus un norādes
ska e es literatūras sarakstā grāmatas beigās.
Starptau skā Valūtas fonda ekonomi profesors Mihaels Kumhofs
(Michael Kumhof) un Jaromirs Benes (Jaromir Benes) 2012. gadā
izvērtēja savā pē;jumā “Cicago Plan revisited” pilnvēr;gas naudas
(100%-Money) I. Fišera piedāvājumu un atzina tā iespējamo pozi;vo
alma kopa
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ietekmi uz tautsaimniecību un sabiedrību. Abi autori uzskata, ka
naudas emisijai ir jābūt valsts privilēģijai.
Šveices avīze Zuericher Tageszeitung 2014. gada jūlijā ziņoja, ka saskaņā ar Tagesanzeiger (03.06.2014) aptaujas rezultā em, kurā piedalījās 1680 personas, 58 procen lasītāju iestājas par piedāvāto
naudas un banku sistēmas reformu. Ja parlaments inicia;vas likumprojektu nepieņems, tas, vis camāk, 2018. vai 2019. gadā ks nodots tautas nobalsošanai.
Ja runa ir par demokrā sku sabiedrību, tad monetārajai varai ir jābūt demokrā ska orgāna rokās. Valsts monetārās sistēmas ietvaros
naudas emisijas privilēģija ir kai un vienīgi valsts instruments.
Valsts nosaka likumīgo naudu vals; un ieņem naudas emisijas peļņu
(seigniorage). Neatkarīgas valsts centrālā banka emitē visu naudu,
orientējo es pēc iekšzemes kopprodukta un resursu potenciāla.
Tātad ne kai skaidro naudu, bet arī visu bezskaidro naudu.
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Tāpat kā likumdevēja vara, esu vara un izpildvara ir noteiktas Satversmē, tāpat arī Satversmē nosakāma demokrā ska naudas un
banku sistēma. Kaut arī Latvijas Bankas prezidentu ievēlē Saeima,
Latvijas Banka tomēr ir autonoma no Saeimas.
Valsts centrālajai bankai jābūt tādai pašai neatkarīgai valsts varai,
kāda ir esu vara. Tā pakļaujas un uzrauga (juridiski) sabiedrības
savstarpējās a^ecības pēc Saeimas pieņemtajiem likumiem Latvijas
sabiedrības interesēs. Tāpat jaunajai monetārajai varai ir jāregulē
sabiedrības saimniecisko a^ecību kumīga darbība, vado es pēc
Latvijas saimnieciskā potenciāla, Latvijas sabiedrības interesēs. Ekonomikas profesors Bernds Zenfs (Bernd Senf) šo ceturto neatkarīgo
valsts varu ir nosaucis par moneta;vo varu.
Atkarībā no tā, vai Latvija paliek Eiropas Savienībā vai izstājas no tās,
juridiski iespējami divi ceļi, kā īstenot demokrā sku naudas un banku sistēmu. Izstājo es no Eiropas Savienības, realizēt reformas būs
daudz vieglāk un ātrāk. Jo tad visu lemj vienīgi Latvijas Republikas
alma kopa
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suverēns. Ja Latvija paliek Eiropas Savienības dalībvalsts, tad ir nepieciešams izmainīt Eiropas Savienības Lisabonas līgumus (dēvē arī
par ES kons tūciju). Latvija diemžēl ar saviem 9 (1,2%, periodā 2009
-2014; 8 personas aktuālajā periodā) parlamentāriešiem 766 Eiropas
Parlamenta pārstāvju vidū it neko nevar panākt. Tādēļ ir nepieciešams gūt ļo daudzu valstu atbalstu. Kaut arī jau šodien daudzās ES
vals;s no ek līdzīgas ak vitātes par demokrā sku naudas un banku
sistēmu, panākt vajadzīgo vienošanos būs ļo grū .
Ja Latvija nolemj kļūt par neatkarīgu un suverēnu, pa esi demokrāsku vals , tad nepieciešams ieraks;t Satversmē pantus par demokrā sku naudas un banku sistēmu. Tādējādi mūsu valsts un sabiedrības savstarpējo a^ecību pamatlikums būtu jāpapildina ar IX nodaļu.
Šeit nebūtu lieki atgādināt, ka citu valstu pamatlikumā, tātad kons tūcijā, ir punk - pamatnoteikumi par naudu un valsts centrālo banku, piemēram, Šveices kons tūcijā.
Par paraugu ņemot Šveices naudas un banku sistēmas reformas iniciatoru idejas, Satversmē īpašā nodaļā būtu iekļaujami papildus šādi
punk :
1. pants. Valsts uzdevums ir nodrošināt sabiedrību un visas
saimnieciskās ak-vitātes vals> ar naudu un ﬁnanšu pakalpojumiem. Valsts uzdevums ir sakārtot un uzraudzīt ﬁnanšu -rgu.
2. pants. Saeima pieņem visus likumus par bankām, biržām un
ci-em ﬁnanšu pakalpojumu sniedzējiem; nosaka to pilnvaras
un darbības robežas. Saeima nosaka to uzdevumus visas sabiedrības interesēs.
3. pants. Citu vai jaunu naudu vals> drīkst ieviest -kai tautas
nobalsošanas kār>bā, ja balsotāju skaits ir vismaz puse no
pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita un ja
vairākums ir balsojis par likumprojekta pieņemšanu par nau81
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das maiņu.
4. pants. Likumus par naudu un valūtu lemj demokrā-ski ievēlēta Saeima. Naudas emisija ir valsts privilēģija. Saeima nosaka likumīgo naudu vals>: monētas, papīra naudu un bezskaidro naudu.
5. pants. Latvijas Valsts Centrālā Banka ir neatkarīga valsts
vara, kura īsteno Latvijā profesionālu naudas un valūtas poli-ku visas Latvijas interesēs. Tās pārvaldi ievēlē Saeima. Latvijas
Centrālā Banka pakļaujas visiem valsts likumiem.
6. pants. Valsts Centrālā Banka profesionāli nosaka nepieciešamo naudas apjomu vals> un regulē tās apgrozības tempu
saskaņā ar tautsaimniecības un resursu potenciālu, ievērojot
s-ngru cenu stabilitā-. Valsts Centrālā Banka emitē naudu,
ieskaitot to Valsts kasē bez procen-em un ne kā parādu.
7. pants. Valsts Centrālā Banka drīkst ieskai>t emitēto naudu
pilsoņu kontos bez procen-em un ne kā parādu, ja Saeima
noteikusi tādu naudas nonākšanu publiskajā apgrozībā.
8. pants. Valsts Centrālā Banka drīkst emitēt naudu kā kredītu
privātbankām vai ci-em privātuzņēmumiem uz procen-em
vai bez procen-em, ja Saeima noteikusi tādu naudas nonākšanu publiskajā apgrozībā.
9. pants. Valsts Centrālā Banka nosaka visus minimālos ﬁnanšu noguldījumu termiņus.
10. pants. Ne mazāk kā divas trešdaļas Valsts Centrālās Bankas peļņa -ek pārskai>ta Valsts kasē.
11. pants. Pārejas periodos no vienas naudas uz citu Valsts
Centrālā Banka rūpējas par to, lai nerastos naudas iztrūkums
vai naudas pārpalikums.
Nepieciešams arī mainīt likumu par valsts banku. Šodienas likums
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Par Latvijas Banku ir k ļo piesā nāts ar Eiropas Savienības un
Eiropas Centrālās bankas terminoloģiju, likumiem, ak em un normām, ka vieglāk būtu uzraks;t jaunu Likumu par Valsts Centrālo
Banku. Tāpat nepieciešams lemt, vai pārveidot Latvijas Banku par
Valsts Centrālo Banku vai dibināt pilnīgi jaunu neatkarīgu Valsts Centrālo Banku.
Ja mēģinātu labot likumu “Par Latvijas Banku”, tad būtu jāmaina
gandrīz katrs pants un punkts. Šeit minēšu kai dažus pantus: 2., 3.,
4., 7., 9., 12., 13., 14., 15., 18., 19., 26., 34.(!), 36., 38., 43., piemēram,
“2. pants. Latvijas Banku dibina ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu.
Latvijas Banka ir Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniece.
Latvijas Banka savā darbībā ievēro likumus, Līgumu par Eiropas Savienības darbību (turpmāk — Līgums), kā arī citus valstu centrālo banku darbību regulējošos -esību aktus atbilstoši
Līgumam un tā 4. protokolam "Par Eiropas Centrālo banku
sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statū-em" (turpmāk —
Statū-).”
“3. pants. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir saglabāt cenu
stabilitā-. Nekaitējot galvenajam mērķim, Latvijas Banka atbalsta Eiropas Savienības vispārējo ekonomikas poli-ku atbilstoši Līguma 127.panta 1.punktam.
Latvijas Banka piedalās Eiropas Centrālo banku sistēmas uzdevumu izpildē atbilstoši Līgumam un Statū-em.”
“4. pants. Latvijas Banka, ievērojot Līguma, Statūtu un šā likuma normas, ir -esīga: [..] 5) emitēt eiro banknotes un monētas, tās apstrādāt, mainīt, izņemt no apgrozības, kā arī izsniegt un pieņemt tās no kredī-estādēm;”
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Šī banka tātad atbalsta Eiropas Savienības vispārējo ekonomikas
poli ku atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību, bet nevienā vietā nav norādīts, ka tā atbals;tu Latvijas Republikas ekonomisko poli ku, nemaz nerunājot par tautsaimniecību. Ekonomika un
tautsaimniecība ir divas pavisam dažādas lietas. Viena veicina un
nodarbojas ar ekonomēšanu, tātad taupīšanu, bet otra ar tautas
saimniekošanu un tās regulēšanu.
Piemēra pēc šodienas likumā “Par Latvijas Banku” 4. panta 5. punktu es ieteiktu labot šādi:
“Valsts Centrālā Banka (VCB) emitē Latvijas valsts likumīgos
norēķinu līdzekļus (latus): banknotes, monētas un bezskaidro
naudu norēķinu kontos un mobilajos naudas nesējos. VCB ir
-esības apstrādāt, mainīt un izņemt no apgrozības valsts norēķinu līdzekļus. Šie ir vienīgie valsts likumīgie norēķinu līdzekļi.”
Ar noteiktu konkrētu dienu Valsts Centrālā Banka iegūst esības
līdzās papīra naudai, emitēt arī visu bezskaidro naudu. Ar šo dienu
bezskaidrā nauda bez ierobežojumiem ek atzīta par likumīgu Valsts
Centrālās Bankas emitētu naudu, pilnvēr;gu norēķinu instrumentu.
Līdz ar to Valsts Centrālā Banka iegūst ceturtās varas tulu vals; moneta;vā vara: neatkarīga augstākā bankas un valūtas iestāde ar
likumīgas skaidrās un bezskaidrās naudas emitēšanas monopolu
sabiedrības interesēs un naudas apjoma un apgrozības tempa kontroli.

b)

Demokrā skā naudas un banku sistēmā
naudu nedrīkst piesais;t ar ﬁksētu kursu!

Jebkurai saražotai precei vai sniegtam pakalpojumam ir vēr;ba, šo
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vēr;bu izsaka naudaszīmēs. Cik ir saražotu vēr;bu kādā sabiedrībā,
k arī jābūt šajā sabiedrībā naudai. Saražotās vēr;bas lielumu norāda ar uzrakstu uz papīra zīmes (naudas nomināls). Tātad saražotā
prece vai snieg e pakalpojumi ir ekvivalentā (līdzvēr;gā) apjomā ar
naudaszīmju nominālu. Cik saražots, k ir arī naudas un k arī var
nopirkt vai patērēt. Tas nozīmē, ka visas kādā teritorijā saražotās
preces un visus sniegtos pakalpojumus var nopirkt šīs teritorijas
saražoto preču un pakalpojumu darba augļu ieguvēji. Tas ir līdzsvars, kas nerada inﬂāciju - cenu celšanos - vai naudas vēr;bas samazināšanos.
Turpinājumā parādīšu ar dažiem piemēriem, kādēļ naudas kursu
nedrīkst ﬁksēt - kādēļ naudu nedrīkst piesais;t citai naudai. Naudas
maiņas kursa bū;bas izskaidrošanas nolūkos šeit apska; e piemēri
ir ļo vienkāršo , ﬁk;vi un neatbilst realitātei.
Pieņemot, ka kaimiņvals;s viena maizes klaipa izcepšanai ek patērēts vienāds daudzums enerģijas, resursu un laika, var pieņemt, ka
abās vals;s maizes klaips maksās vienādi, piemēram, vienu naudas
vienību. Ciemojo es vienam pie otra, mēs mainīsim naudas vienības viens pret vienu (1:1), tā ka gan mājās, gan kaimiņos varēsim
iegādā es vienu maizes klaipu.
Kas no-ek, ja mūsu kaimiņvalsts pēkšņi izdomā divkāršot naudas
apjomu, nedivkāršojot tai pašā laikā maizes klaipu skaitu? Varētu
iztēlo es situāciju, ka saglabājas vecās cenas, bet pēkšņi papildus
emitētā nauda paliek lieka un neizmantota, jo tai pre; nestāv preces un pakalpojumi. Bet realitātē tas nozīmē, ka kaimiņos ar šo dienu viens maizes klaips maksā divas naudas vienības. Kaimiņu naudas vienība zaudē savu vēr;bu uz pusi. Par vienu naudas vienību
tagad tur var nopirkt kai pusi maizes klaipa. Divkāršojot naudas
apjomu, divkāršojas arī cenas, tas nozīmē 100 procentu inﬂāciju. Ja
visi rgus dalībnieki, visi ienākumu ieguvēji, gan darba devēji, gan
darba ņēmēji vienlaikus neiegūst arī divkāršotus ienākumus, bet
mazākus, tad viņi pēkšņi nespēj iegādā es tādu preču un pakalpoju85
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mu apjomu, kādu e spēja iegādā es iepriekš. Tādēļ šādu vienpusēju naudas apjoma palielināšanu (inﬂāciju), vienlaicīgi a^ecīgi nepalielinot preču un pakalpojumu skaitu, uzskata par slēptu nodokli
naudas emitētājam vai arī par īpašumu pārdali no sabiedrības apakšslāņiem uz sabiedrības augšējiem slāņiem. Jo tas, kura ienākumi divkāršojās vai pat vēl vairāk pieauga kai uz šā naudas apjoma pieauguma, spēj iegādā es vairāk preču, nekā iepriekš. Bet tas, kura ienākumi vienlaikus nepieaug, pieauga vēlāk vai pieauga mazāk nekā
naudas apjoma pieaugums sabiedrībā, varēs iegādā es mazāk saražoto preču un sniegto pakalpojumu, nekā spēja to iepriekš.
Vai ir iespējams iedomā es, ka mēs tagad mainītu savas naudas vienības pret kaimiņu naudas vienībām ar kursu 1:1? Mums taču ne ka
divkāršots naudas apjoms. Pie mums par vienu naudas vienību vēl
joprojām var iegādā es vienu maizes klaipu. Mēs, protams, vienu
mūsu naudas vienību mainīsim pret divām kaimiņu naudas vienībām
(kurss 1:2). Pēc šāda maiņas kursa mēs varam iegādā es par divām
viņu naudas vienībām vienu viņu maizes klaipu un viņi var iegādā es
par vienu mūsu naudas vienību arī vienu mūsu maizes klaipu. Šķiet,
godīgi, vai ne tā? Bet kā gan mēs justos, ja naudas kurss izrādītos
kāda likuma dēļ ﬁksēts? Un tā tas ešām arī ir. Latvijas lats no paša
sākuma bija pieﬁksēts valūtu grozam, kurā ie lpst ASV dolārs, kas
nemi;gi ek nepamato emitēts. Latvijas lata emisija gan ek ierobežota. Turklāt Latvijai saskaņā ar banku līgumu jāievēro stabilizējoša naudas poli ka.
Kas no-ek, ja starp divām vals>m ir ﬁksē- valūtas maiņas kursi, kā
tas bija pēc Bretonvudsas sistēmas līdz 1973. gadam un kā tas bija
Latvijā kopš 1994. gada, piesaistot latu valūtu grozam un iestājo es
Eiropas Savienībā, piesaistot latu pie eiro kopš 2005. gada.
Ja mūsu valsts nauda ir piesais;ta kaimiņu naudai, tad, neskato es
uz monetārās poli kas izmaiņām kaimiņos, valūtas maiņas kurss saglabājas. Turpinot iepriekš uzsākto piemēru, naudas vienības pēc
līguma jāmaina 1:1. Mūsu kaimiņi pie mums var iegādā es veselu
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maizes klaipu par vienu iemainīto naudas vienību, bet mēs pie kaimiņiem varam iegādā es kai pusi maizes klaipa. Tātad mēs paliekam zaudētājos. Kaut arī saražojuši esam veselu maizes klaipu, ciemojo es nopirkt varam kai pusi. Kad kaimiņš uztvers šo savu izdevību, viņš katru dienu pirks pie mums veselus, bet mums būs jāpērk
viņa atlikušie pus maizes klaipi. Tāda piesais;tu naudu sistēma ir
izdevīga em kaimiņiem, kuri drīkst pavairot savu naudu pēc pašu
pa kas, bet citu valstu centrālās bankas to nedrīkst darīt, turot ﬁksētu maiņas kursu. Tādējādi šie kaimiņi iegādājas mūsu iekšzemes
kopproduktu par puscenu. Bet mums par viņu produktu ir jāmaksā
divkārši.
Tieši tāds efekts bija Bretonvudsas sistēmai. Visām dalībvals;m
Starptau skajā Valūtas fondā bija ﬁksēts valūtas kurss ar Amerikas
Savienotajām Vals;m. Tikai Amerikas Savienotajām Vals;m, palielinot dolāru apjomu, bija privilēģija iegādā es nepelnītu citu valstu
iekšzemes kopprodukta daļu. Gadu desmi em, līdz 1973. gadam,
Amerikas Savienotās Vals s netraucē saņēma tādējādi slēptu aHs;bas palīdzību no visām pārējām Starptau skā Valūtas fonda vals;m. Kopš 1994. gada arī Latvija piedalījās Starptau skā Valūtas fonda SDR valstu (ASV, Vācijas, Francijas, Japānas un Lielbritānijas)
aHs;bā. Otrs baļķis Latvijas tautsaimniecības spieķos bija augstais
lata kurss, kas gluži vienkārši noveda pie Latvijas tautsaimniecības
likvidēšanas.
Pirms uzņēmējs iegādājas vai importē kaimiņu valsts preces, viņam
nepieciešama šī kaimiņu valsts nauda, valūta. Pirms Otrā pasaules
kara importētājs devīžu rgū vispirms iegādājās zeltu un tad to kaimiņu teritorijā iemainīja pret kaimiņu naudu, lai iepirktu tur preci
ievešanai savā zemē. Pēc Otrā pasaules kara “mūsu” uzņēmējs dodas uz devīžu rgu vai arī kādu citu ﬁnanšu ins tūtu, kurš nodarbojas ar devīžu rdzniecību, un iegādājas tur kaimiņvalsts naudu, pre;
dodot savas valsts naudu. Tātad ek pieprasīta kaimiņvalsts nauda.
Pieprasījums pēc šīs naudas ir atkarīgs no kaimiņu valsts preču kvali87

alma kopa

II. Demokrātiskas naudas un banku sistēmas reforma (praktiski, juridiski un tehniski)

tātes un cenas, kā arī no naudas maiņas kursa. Jo dārgāka būs kaimiņu nauda, tas nozīmē, jo augstāks tās maiņas kurss, jo mazāks būs
pieprasījums pēc tās. Lats no paša tā atkārtotā ieviešanas sākuma ir
bijusi ļo dārga nauda. Tā to 90-to gadu sākumā pēc Rietumu padomnieku ieteikumiem nolēma toreizējais Ministru prezidents Ivars
Godmanis un jaundibinātās Latvijas Bankas prezidents Einārs Repše.
Tāda lēmuma pieņemšana liecina par absolūtu naudas bū;bas neizpratni vai arī apzinātu (iespējams, arī piespiedu) samierināšanos vai
pat vēlmi iznīcināt Latviju.
No kurienes rodas eiro zonas pieprasījums devīžu rgos pēc lata?
Tas rodas tad, ja eiro zonas vals s vēlas iepirkt Latvijā preci. Lai iegādātos latus, tās piedāvā eiro. Tātad mūsu eksports ir viņu eiro piedāvājums. Eiro zonas vals s būs ieinteresētas Latvijā tad iepirk es, kad
eiro cena pret latu būs augstāka. Un, jo lētāks būs eiro pret latu, jo
mazāk eiro zonas vals s Latvijā iepirksies. Tas nozīmē, jo dārgāks
lats, jo mazāk tas ks pieprasīts.
Pirms krīzes Latvijā ka piekopta strauja inﬂācijas poli ka. 2008. gadā inﬂācija sasniedza pat 16 procentus (patēriņa cenu pārmaiņas
vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem, saskaņā ar Centrālās sta s kas pārvaldes da em). Tai pašā laikā eiro zonas inﬂācija
bija apmēram 3,5 procen , bet Eiropas Savienībā — 3,8 procen .
Latvijas inﬂācija pārsniedza vairāk nekā četras reizes Eiropas Savienības inﬂāciju! Lata vēr;bai brīvā rgus situācijā vajadzēja krietni krises: apmēram uz kursu 1 lats pret 0,3 eiro. Ne vienā dienā, bet vairāku mēnešu laikā. Kādas sekas būtu bijušas uz tautsaimniecību, ja
naudas kurss nebūtu bijis piesais;ts? Tas līdzsvarotu situāciju tā, ka
Latvijas preces kļūtu lētākas, tās kļūtu interesantākas citu valstu importētājiem, palielinātos produkcija, mazinātos bezdarbs.
Realitātē kurss bija piesais;ts un ne ka veikta arī plānota lata devalvācija (jauna ﬁksēta maiņas kursa noteikšana, pielāgojot to inﬂācijai). Inﬂācijas ietekmē Latvijā cenas pieauga, bet lata augstā cena
saglabājās, tādēļ iepirkt Latvijas preces eiro zonai kļuva arvien neizalma kopa
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devīgāk. Pieprasījums pēc la em samazinājās. Tai pašā laikā, ja eiro
zonā cenas ir stabilas, tad Latvijas pieprasījums pēc eiro zonas precēm pieaug. Latvija tātad ir ieinteresēta vairāk importēt. Devīžu rgū pieaug latu piedāvājums.
Valūtas kursu ietekmē vēl ci faktori. Piemēram, procentu likmju vai
produk vitātes atšķirīga aHs;ba dažādās vals;s. Kā ietekmētu mūsu valūtu kursu ar kaimiņiem strauja produk-vitātes a`s>ba kaimiņos?
Atcerēsimies mūsu piemēru ar maizes klaipiem, kuru ražošanā mēs
un mūsu kaimiņi patērēja vienādu daudzumu enerģijas, resursu un
laika. Iedomāsimies, ka kaimiņos kādā laika periodā tā aHstās maizes cepšanas tehnoloģija, ka viņi spēj saražot divkāršu klaipu skaitu
ar em pašiem resursiem, enerģiju un laiku. Pie mums saglabājas
vecās tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka kaimiņos viena klaipa ražošanas
izmaksas ir uz pusi samazinājušās. Pieņemot, ka produkta izmaksas
atspoguļojas arī tā patēriņa cenā, sanāk, ka viens klaips viņiem maksā ne vairs vienu naudas vienību kā iepriekš, bet pusi naudas vienības. Cenas samazināšanos, pateico es produk vitātes pieaugumam,
nesauc par deﬂāciju. Pie brīva valūtas kursa kaimiņu valūtas kurss
pret mūsu valūtas kursu pieaugs no 1:1 uz 1:2. Par mūsu divām naudas vienībām kaimiņi pie mums spēs iegādā es divus maizes klaipus,
tāpat kā mēs par vienu viņu iemainīto naudas vienību spēsim iegādā es arī divus viņu maizes klaipus. Salīdzinot ar mūsu naudu, kaimiņu naudai tagad ir divas reizes lielāka pirktspēja. Apmaiņa ar iekšzemes kopproduk em pie brīva valūtu kursa saglabājas godīga. Neviens nevienu neapzog, pat ja vienas valsts aHs;bas līmenis tehnoloģiju ziņā ir divas reizes zemāks par otras valsts aHs;bas līmeni.
Tādēļ produk vitātes ziņā zemāk aHs;tu valstu naudas kursi būs
zemāki, to nauda mazvēr;gāka. Zemai produk vitātei ir tātad līdzīga
ietekme uz naudas maiņas kursu kā augstai inﬂācijai.
Divkāršojot produk vitā un nemainot naudas apjomu sabiedrībā,
89
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divkāršojas arī naudas vēr;ba. Par to pašu naudaszīmi iespējams
nopirkt divas reizes vairāk preču. Tieši šādi arī izskaidrojama pastāvīga cenu krišanās pēckara Padomju Savienībā. Uzlabojot tehnoloģijas, toreiz ka s ngri ievērots tas, ka izmaksu samazināšanās atspoguļotos samazinātās cenās.
Kas no-ek, ja vals-s apvienojas un izveido vienotu universālu naudu? Ja šajās vals;s produktu, resursu un darba izmaksas ir vienādas,
ja produktu un pakalpojumu cenas ir vienādas un ja darba devēju un
darba ņēmēju ienākumi ir vienādi, tad universālā nauda darbojas
eši tāpat, kā valstu individuālā nauda darbojas vienas valsts teritorijā. Valstu iekšzemes kopprodukts ne ek netaisnīgi pārdalīts no
vienas valsts uz otru. Tad universāla naudas sistēma atvieglo preču
un pakalpojumu apmaiņas procesu starp šīm vals;m un to iedzīvotājiem.
Ja viens no nosauktajiem lielumiem atšķiras, tad rodas nelīdzsvars
un nevienāda labklājība. Ja, piemēram, vienā vals; vidējie iedzīvotāju ienākumi ir krietni zemāki par otras universālās naudas sistēmas
valsts iedzīvotāju vidējiem ienākumiem, pie līdzīgiem pārējiem lielumiem, piemēram, produk vitātes un patēriņa preču cenām, un ja
preču un pakalpojumu rgus arī ir vienots, tad sabiedrība ar zemākiem ienākumiem nespēj patērēt to pašu daudzumu saražotās preces, kādu spēj patērēt otras valsts iedzīvotāji. Šādā situācijā veidojas
cenu deﬂācija visā universālajā rgū. Ieguvēji ir tās valsts iedzīvotāji,
kuru ienākumi ir augstāki, jo viņi spēj vairāk patērēt, nekā ir paši
saražojuši. Valsts ar zemākajiem ienākumiem atdāvina daļu sava
kopprodukta otrai vals j.
Līdzīgi ir gadījumos, ja līgumu iespaidā vienas valsts cenas un tariﬁ
ek pēkšņi pielāgo otras valsts cenām un tariﬁem, nepielāgojot
tādā pašā apmērā ienākumus. Pēc paaugs nātajām cenām un tariﬁem nav vairs iespējams iegādā es to pašu preču un pakalpojumu
apjomu. Ja daļai preču un pakalpojumu ne ek atrasts jauns noieta
rgus, tad a^ecīgi ek slēg uzņēmumi. Nepieciešamības gadījumā
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iepriekšējās preces un pakalpojumi ek aizvieto ar ci em, mazāk
kvalita;viem vai subsidē em.
Kas no-ek, ja universālas naudas sistēmas ietvaros pieprasījums pēc
kaimiņu produk-em un pakalpojumiem ir lielāks, piemēram, divas
reizes, nekā pēc pašmāju produk-em un pakalpojumiem? Kaimiņi
var pacelt savu preču un pakalpojumu cenas, pro , mūsu piemērā,
divas reizes, bet pašmāju preču un pakalpojumu sniedzējiem preču
un pakalpojumu cenas ir a^ecīgi divas reizes jāsamazina, lai viņi
varētu pārdot arī savas preces un pakalpojumus. Jo citādi taču nav
naudas, par ko tās pirkt. Nauda mūsu piemērā atbilst iekšzemes
kopproduktam, saražotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem.
Cik preču un pakalpojumu, k arī naudas. Ja kaimiņu preces pēkšņi
maksā divas reizes vairāk un mēs tās tomēr pieprasām, tad vienkārši
neatliek vairs naudas nopirkt pašmāju preces.
Kaimiņiem pieaug peļņa, mums peļņa par tādu pašu summu samazinās. Veidojas nega;va ārējā bilance. Mūsu nauda, kura emitēta mūsu preču un pakalpojumu iegādei, vairo kaimiņu peļņu, bet mazina
mūsu uzņēmumu peļņu un tādēļ ilgtermiņā iznīcina mūsu uzņēmējdarbību. Universālas naudas sistēmas ietvaros lielu nozīmi spēlē dažādi cenu poli kas instrumen . Prasmīgi tos izmantojot, ir iespējams
iznīcināt kaimiņu tautsaimniecību.
Kas no-ktu, ja mūsu kaimiņi universālas naudas sistēmas ietvaros
izdomātu vienkārši palielināt naudas apjomu? Kā mēs iepriekš redzējām, naudas apjoma kontrole šodienas naudas un banku sistēmas ietvaros prak ski nav iespējama. Iedomāsimies, ka mūsu kaimiņi pēkšņi divkāršo naudas apjomu, bet nedivkāršo preču un pakalpojumu piedāvājumu. Cik maizes klaipu ka cepts, k arī cep. Tādējādi
mūsu kaimiņi var divreiz vairāk iegādā es kā savas valsts maizes
klaipus, tā arī mūsu vals; izcepto maizī . Tas radītu inﬂāciju kā pie
viņiem, tā arī pie mums. Mūsu kaimiņiem tas īpašas problēmas nesagādā, jo viņiem jau ir divkāršs naudas apjoms, bet mēs vairs nevarētu iegādā es to skaitu maizes klaipu ne savās mājās, ne pie kaimi91
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ņiem, ko mēs spējām iegādā es iepriekš. Jo mums naudas apjoms
ne ka palielināts. No tādas vienpusējas universālās naudas pavairošanas kaimiņos ieguvēji ir kaimiņi uz mūsu rēķina. Universālā naudas
sistēmā nav iespējama netaisnības korekcija caur valūtu kursu izmaiņām. Tieši tāpat kā piesais;tu maiņas kursu situācijā. Tā ka tos,
kuri inﬂāciju ir izraisījuši, pirmkārt, ir grū iden ﬁcēt, ja valstu apvienībā ir vairāk nekā divas vals s, kā arī nav iespējams viņus sodīt ar
a^ecīgu valūtas kursu.
Kas būtu jādara, lai kādā valstu savienībā neno-ktu ne-kumīga īpašumu pārdale no vienas savienības dalībvalsts sabiedrības uz otras
dalībvalsts sabiedrību? A^ecībā uz naudas poli ku ir divas iespējas:
•

•

noteikt s ngrus universālus noteikumus un kontroli universālās
naudas emisijai vai
radīt vienu universālo centrālo banku visā savienībā, kura emitē
un kontrolē visu universālo naudu valstu savienībā.

Katrai vals-j nepieciešams atbilstošs naudas daudzums. Kā izmērīt
šo atbils>bu? Literatūrā ek diskutēts par dažādiem kritērijiem, pēc
kuriem iespējams noteikt nepieciešamo naudas apjomu katrā vals;.
Par to lasiet arī zemāk.

c)

Demokrā skā naudas un banku sistēmā
naudas kon un oﬁciāla bezskaidra valsts
nauda

Tehniski reforma ir pavisam vienkārši veicama. Norēķinu (tekošie)
kon ek pārvērs par naudas kon em. Visa apgrozībā esošā bezskaidrā nauda ek pārvērsta par valsts oﬁciālo naudu. Jaunu bezskaidro naudu vairs neemitē komercbankas, bet gan vienīgi valsts
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centrālā banka. Šodienas bezskaidrās naudas grāmatvedības un bilansēšanas prakse saglabājas. Vienīgā bū skā izmaiņa ir tā, ka bankām ek liegts mul plika;vais naudas pavairošanas instruments
kreditēšanas procesā, balsto es vienīgi uz nelielu naudas frakciju.
Bankām saglabājas klientu termiņnoguldījumu kon , ja klien to
vēlas. Klientu beztermiņa noguldījumu kon ek izņem no banku
bilances. Klientu likvīdie naudas noguldījumi ek šķir no pašas bankas līdzekļiem un banku parādiem kreditoriem. Tas padara neiespējamu banku naudas radīšanu kreditēšanas procesā. Klientu beztermiņa kon em pēc reformas ir tāds pats statuss kā klientu naudai to
makos.
Turpmāk bankas veiks visu kreditēšanu un savus iepirkumus, piemēram, vērtspapīru, nekustamo īpašumu, kai ar pilnvēr;gu un likumīgu valsts centrālās bankas naudu. Šim nolūkam bankas var izmantot
kai klientu termiņnoguldījumu naudu, savus iekrājumus vai pašas
aizņem es no citām bankām.
Pārejas procesu varētu paskaidrot ar šādiem punk em:
•

•

•

•

Kontu transformācijai ir jāno ek vienā dienā.
Beztermiņa kon ar bezskaidru naudu ek pārvērs legālas bezskaidras naudas kontos, kuros atrodas valsts centrālās bankas
emitēta nauda.
Bankām vairs nav bezrezerves parādu kreditoriem.
Banku šodienas bezskaidras naudas parādi kreditoriem transformācijas dienā pārvēršas par banku parādiem pret valsts centrālo
banku, tātad valsts centrālās bankas prasību (prasījumu no debitoriem) pret bankām par bezskaidrās naudas krājumu dzēšanu,
kuri pastāv transformācijas dienā kontā «pārejas laika parāds
VCB», tā, it kā šo naudu no paša sākuma valsts centrālā banka
būtu bijusi aizdevusi komercbankām.
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•

•

•

•

Transformācijas procesa atvieglošanas nolūkos pārejas kredīts
bankām ne ek aplikts ar procen em.
Pārejas perioda kredīta dzēšana komercbankām ir primāra.
Pilnvēr;gas naudas sistēmā nauda vienmēr ir likvīds ak;vs
(simtprocen;gi likumīga nauda).
Ne komercbankas, ne valsts centrālās bankas kontos nauda vairs
nav parāds pret kreditoriem.

Šīs ir bū skas atšķirības. Jo šodien visa radītā nauda ir radusies kreditēšanas procesā, tātad visa radītā nauda ir kāda parāds. Pēc reformas nauda vairs nav parāds. Tā atbilst produk vitātei un tās potenciālam vals;. Tādējādi naudai ek atgriezta naudas pamarunkcija,
tas ir, būt par preču un pakalpojumu ekvivalentu (ekvivalents nozīmē atbilstošs). Cik ek radīts preču un pakalpojumu, k arī apgrozībā ir naudas. Spekula;vajiem darījumiem nauda vairs ne ek radīta.
Šāda nauda ir arī likvīda. Naudas likviditāte nozīmē iespēju ar to tūlīt
norēķinā es bez kaut kādu termiņu un nosacījumu ierobežojumiem.
Līdz šim, dzēšot klienta kredītu bankas kontā, ka dzēsts naudas
ieraksts bankas kontā. Jo nauda ka radīta vienīgi uz frakcijas
(niecīgas rezerves) pamata. Pēc reformas naudas ieraksts vairs neek dzēsts, bet gan pāriet no kredītņēmēja konta uz kreditora kontu, tas ir, uz bankas saimniecisko kontu vai bankas pašu kapitāla
kontu, jo šī nauda tagad ir pilnvēr;ga ar pilnu segumu.
Pirmajā nodaļā ka aEēlota vienkāršota bankas bilance, norādot uz
bilances pagarināšanu vai saīsināšanu kreditēšanas vai inves;ciju,
kredītu dzēšanas vai inves;ciju pārdošanas rezultātā. Šajā nodaļā
redzama vienkāršota bankas bilance pēc naudas un bankas sistēmas
reformas bez bilances “pagarinājuma”. Atgādināšu, ka šodienas bilancēšanas instruments izskatās vienīgi pēc bilances saīsināšanas vai
pagarināšanas. Pa esībā uz šādas grāmatvedības pamata bankas
iegūst milzīgu peļņu iekasēto procentu un procentu uz procen em
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vai peļņas ieguves veidā.
Tieši tādēļ, lai bankām nerastos neparedzē ienākumi, it kā tās būtu
sadrukājušas sev legālu naudu, transformācijas periodā nepieciešams komercbanku radīto bezskaidro naudu transformēt par komercbanku kredītsais;bu pret valsts centrālo banku. Tādēļ e vecie
kredītu līdzekļi, kurus klien dzēš komercbankās, ek pārskai;
valsts centrālajā bankā kā naudas vienīgajam emitentam. Tur e ek
dzēs un vienlaicīgi, atkarībā no nepieciešamības, ek emitēta jauna
pilnvēr;ga legāla nauda ar pamata seigniorage.
Alterna;vi, nepieciešamības gadījumā, valsts centrālā banka var
dzēst šo kredītu bankai un vienlaikus izsniegt tai jaunu kredītu uz
procen em. Tādā gadījumā nauda paliek bankā, mainās kai līgums.
Svarīgi ir neatstāt komercbankai nevienu iespēju radīt bezskaidru
naudu kreditēšanas procesa ietvaros.
Transformācijas process ilgst k ilgi, kamēr visa vecā bezskaidrā nauda, kura reformas dienā atradās komercbanku bezskaidrās naudas
kontos un kura reformas dienā ek pārvērsta par pārejas perioda
banku sais;bām pret valsts centrālo banku, ks aizstāta ar jaunu
95
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pilnvēr;gu valsts centrālās bankas bezskaidro naudu. Līdz ar to pārejas perioda komercbanku sais;bas pret valsts centrālo banku ir
beigušās. Ar šo arī beidzas transformācijas periods.
Paralēli šajā transformācijas periodā bankām ir iespējams iegūt k
daudz pašu kapitālu, cik tām nepieciešams komercdarbībā, lai turpmāk kredītdarbību veiktu nevis uz frakcionāras sistēmas bāzes, bet
gan pilnvēr;gas valsts centrālās bankas naudas pamata ar pilnu ﬁnansējumu.
Ir iespējami vismaz trīs varian , kā atdalīt klientu tekošos kontus no
bankas bilances. Pārcelt visus klientu bezskaidrās naudas kontus uz
Valsts Centrālās Bankas (VCB) kon em. Šodien sabiedriskajam sektoram, tas ir, privātpersonām un uzņēmumiem, nav norēķinu kontu
centrālajā bankā. Tāda Latvijas Bankas funkcija nav paredzēta likumā “Par Latvijas Banku”. Nav nekādu apsvērumu, kas aEurētu pieļaut a^ecīgu iespēju jaunajā likumā par valsts centrālo banku. Ir arī
iespējams iekļaut visus klientu bezskaidrās naudas kontus apvieno
alma kopa
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valsts centrālajā bankā. Šādu apvienotu kontu darbību sauc par kontokorentu. Pēc trešā varianta, klientu bezskaidrās naudas kon paliek komercbankās (KB), bet ek izņem no komercbanku bilances.
Tādējādi izzūd jēdziena «banku rezerves» jēga, jo pilnvēr;gai legālai
valsts centrālās bankas naudai nav nepieciešama rezerve. Pilnvēr;ga
nauda ir iden ska ar 100 procentu rezervi. Visos banku kontos atrodas legāla pilnvēr;ga valsts centrālās bankas emitēta nauda, nevis
naudas garan jas. Visos banku darījumos (starp bankām, starp
klien em, kā arī starp bankām un klien em) plūst kai valsts centrālās bankas pilnvēr;ga legālā nauda.
AEēlos ieskicēta naudas grāmatošana kontos atkarībā no tā, kā ek
nodalī klientu bezskaidrās naudas beztermiņa noguldījumu kon
no bankas bilances pēc naudas un banku sistēmas reformas.

d)

Demokrā skā naudas un banku sistēmā
pilnvēr;gas naudas nonākšana apgrozībā

Bū sks moments visā naudas sistēmā ir naudas nonākšana apgrozībā. Kā mēs noskaidrojām, šodienas sistēmā visa nauda apgrozībā
nonāk kā kredīts, arī skaidrā nauda. Šajā sistēmā tātad visa nauda ir
parāds! Cik gan kumīga var būt tāda nauda? Turklāt kredīts ek
vienmēr izsniegts uz procen em un drošību. Tātad bankas rada naudu, kura kredītņēmējam pēc tam ir jāatdod bankām ar procen em
(augļiem). Lai atdotu šo kredītu, kredītņēmējam ir kaut kur šī nauda
jāiegūst, vai nu strādājot, atdodot savus darba augļus bankām, vai
arī spekulējot, tādējādi ļaujot ci em strādāt, bet pašam iekasēt peļņu. Ja kredītņēmējs nespēj atdot kredītu un procentus, viņš zaudē
bankā ieķīlāto drošību. Drošība atšķirībā no bankas radītās bezskaidrās elektroniskās naudas ir reāla vēr;ba, kuru bankas iegūst legāli
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kreditēšanas procesā, ne stundu par to nestrādājot, neko neradot,
izņemot naudas ierakstu datorā. Vai tā ir kumīga naudas un banku
sistēma?
Tikumīgā naudas un bankas sistēmā naudu rada nevis privātbankas,
bet gan valsts centrālā banka. Apgrozībā tā var nonākt trejādi. Pirmkārt, visu radīto valsts centrālās bankas naudu tā ieskaita Valsts kases kontā kā oriģinālo seigniorage (šis termins ka jau iepriekš paskaidrots). Valsts savukārt apgrozībā šo naudu laiž kā valsts izdevumus, piemēram, valsts inves;ciju un sociālajos projektos, kā arī
valsts darbinieku atalgojumā. Tātad nauda apgrozībā nonāk nevis kā
kredīts, bet kā nauda, kura atbilst padarītajam darbam un radītajām
vēr;bām.
Šādu naudu var izmantot visiem sabiedriskajiem mērķiem. Tie ir:
− izglī;ba un audzināšana,
− zinātne, pētniecība un tehnoloģiju aHs;ba,
− infrastruktūra,
− dabas aizsardzība,
− sociālais nodrošinājums,
− aizsardzība,
− valsts parāda dzēšana,
− nodokļu mazināšana.
Tādējādi nauda ātri grozās tautas saimnieciskajā apritē un nonāk arī
bankās, kuras to savukārt var investēt uzņēmējdarbībā.
Otrkārt, naudu nepieciešamības gadījumā var radīt arī ar mērķi izsniegt to bankām kredītā uz vai bez procen em. No šādas naudas
laišanas apgrozībā gan vajadzētu pēc iespējas izvairī es, jo šeit sistēmā saglabājas kreditēšanas nega;vie efek uz tautsaimniecību, piemēram, augļošanas princips un nauda kā parāds. No šīs naudas emisijas valsts kase iegūst procentu seigniorage.
Procentu seigniorage ir tas, ko labākajā gadījumā šodienas naudas
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un banku sistēmā iegūst valsts. Tie ir e procen , uz kuriem valsts
centrālā banka izdod komercbankām kredītus. Tātad sabiedrībai no
šādā veidā izpla;tas naudas ir niecīgs labums.
Trešais veids, kā nauda var nonākt apgrozībā, ir caur nacionālo dividendi uz iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka visu naudu, kura viena gada
laikā ek pavairota, izdala uz iedzīvotāju skaitu un izmaksā katram
uz rokas vai iemaksā viņa bankas kontā. Tādēļ ka naudas apjoms
pieaug kai tad, kad pieaug iekšzemes kopprodukts, šo jaunradīto
naudu var saukt arī par dividendi.
Profesors Hubers ir aprēķinājis, ka Vācijā e būtu 500 eiro gadā uz
personu. Latvijā 2013. gadā e būtu bijuši 193,66 la vai 275,55 eiro
uz cilvēku (ja rēķina uz 2 milj. iedzīvotāju).
Kā ceturto naudas nonākšanas iespēju sabiedriskajā apritē varētu
pieļaut arī ešo valsts kreditēšanu. Kā tas, piemēram, ir bijis Amerikas Savienoto Valstu vēsturē, kad mērķ ecīgi ka izsnieg bezpro101
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centu kredī jaunām mājsaimniecībām privātmāju celšanai.
Naudu, protams, nevar pavairot patvaļīgi. Naudas apjomu nosaka
pēc reālā iekšzemes kopprodukta (IKP) potenciāla, ievērojot resursu
un noslogo;bas kapacitā vals;. Pēc profesora Hubera un viņa domubiedru priekšsta em, valsts centrālās bankas padome regulāri,
apmēram reizi 2 nedēļās, lemj par emitējamās naudas apjomu un
tās laišanu apgrozībā. Savos apsvērumos tā vadās pēc aktuālās situācijas (direkcionāri) gan īstermiņā, gan ilgtermiņā un orientējas pēc
reālā un nominālā iekšzemes kopprodukta (IKP), produkcijas potenciāla, kā arī ievēro saimnieciskās un resursu rezerves iespējas. Šādu
naudas poli ku sauc par potenciāla orientētu naudas apjoma poli ku. Pilnas naudas režīmā šāda poli ka ir efek;va.
Ja tautsaimniecības apjoms pieaug, jāpieaug arī naudas apjomam. Ja
tautsaimniecības apjoms nepieaug, naudas apjomu nepaplašina. Ja
IKP nepieaug, bet ir brīva resursu kapacitāte, palielinot naudas apjomu, pie atbilstošas regulējošas likumdošanas ir iespējams veicināt
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reālā IKP pieaugumu. Bet, pieaugot IKP pie izsmeltas resursu kapacitātes, naudas apjoma palielināšanu samazina. Ja IKP krītas, tad, lai
nerastos inﬂācija, ar laiku arī jāizņem nauda no saimnieciskās aprites, pārskaitot daļu valsts ienākumu valsts centrālajā bankā. Tāda
naudas poli ka neļauj ras es inﬂācijai vai deﬂācijai.
Šādas reformas ietekmē valsts centrālā banka iegūst pilnīgu kontroli
pār naudu, tās apjomu un apgrozības tempu. Naudas emisijas peļņu
bauda visa sabiedrība, nevis komercbanku īpašnieki. Oriģinālā un
procentu seigniorage ek pārskai;ta valsts kasē. Vienīgi valsts centrālā banka emitē naudu. Tādējādi ir iespējams arī veicināt un regulēt tautsaimniecības aHs;bu. Šādas sistēmas ietvaros mazinās piespiedu ekonomiskā izaugsme, kas savukārt mazina piespiedu mākslīgo konkurenci.
Šeit piedāvāto naudas un banku sistēmas reformu nevajadzētu jaukt
ar 1935. gadā Irvina Fišera (Irving Fisher) popularizēto 100%-money.
I. Fišera naudai bija paredzētas 100 procentu rezerves. Tātad bezalma kopa
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skaidrā nauda nav pilnvēr;ga, bet ir ar 100% naudas rezervi milzīgās
naudas rezerves krātuvēs - visai bezskaidrai naudai atbilstoši kaut
kur ek novietota sadrukāta skaidrā nauda. Kā mēs redzējām iepriekš piedāvātajā gadījumā, kad visa nauda ir pilnvēr;ga
(simtprocen;ga) valsts centrālās bankas radīta nauda, nav nepieciešamas rezerves.
Pēdējo simts gadu laikā ir bijušas dažādas idejas šodienas nedemokrā sko un ne kumīgo naudas un banku sistēmu nomainīt. Naudas
un banku sistēmas problemā kā ir iedziļinājušies arī daudzi mainstream (sistēmu pārstāvošie, “pamatplūsmas”) ekonomi, kaut arī e
savas pārdomas un pē;jumus šajā jautājumā ne vienmēr ir plaši
publicējuši.
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a)

Reformas ietekme un sekas uz
naudu

Visa nauda apgrozībā ir brīvi radīta, demokrā ska, likumīga un pilnvēr;ga nauda. Visa naudas radīšanas peļņa nonāk valsts kasē un
tādējādi kalpo visas sabiedrības labklājībai. Pilnvēr;gas naudas segums ir iekšzemes kopprodukts, tā ir dabas, cilvēku, mašīnu un materiālu produk vitāte. Nauda vairs nav prece, kā tas bija senos laikos, kad nauda bija zelts, sudrabs, graudi vai lopi. Ierobežotu dārgmetālu, kā sudraba un zelta, naudas segums ir vēsture. Nauda ir
pakalpojumu un preču savstarpējo norēķinu līdzeklis. Naudas piesaiste zeltam vai sudrabam, kuri vispasaules mērogā sastopami ļo
ierobežotā apjomā, nevajadzīgi ierobežo produk vitā vals;. Katrs
saprot, ka uzņēmējdarbībā ir nepieciešama nauda. Ja naudas pietrūkst, tad nav iespējams paplašināt uzņēmumu. Ierobežojot naudas apjomu vai piesaistot to citām valūtām, ek ierobežota uzņēmējdarbība. Turklāt naudas piesaiste retajiem dārgmetāliem dažādas vals s nostāda nevienlīdzīgas konkurences stāvoklī, jo ne visās
vals;s pieejami vienādi zelta vai sudraba ieguves avo , raktuves. Ir
pat vals s, kurās vispār nav tādu dārgmetālu ieguves iespējas. Tādēļ
naudas piesaiste retam dārgmetālam no tautsaimnieciskā viedokļa
ir nesaprā;ga.
Parlamentārā demokrā skā iekārtā likumus vals; lemj tautas vēlēts
parlaments. Ar īpašām esībām tos var izdot arī ministru kabinets.
Tiešajā demokrā jā likumus pieņem pa tauta tautas nobalsošanā.
Arī policija un esas ir valsts uzraudzībā, tās nav privāto uzņēmumu
peļņas avots. Šodien mēs nespējam iztēlo es situāciju, kur parlaments, esas, policija vai armija būtu privā uzņēmumi. Tas ir pretalma kopa
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runā ar demokrā jas izpratni. Jo šīs ins tūcijas pilda sabiedrībai nozīmīgus uzdevumus visas valsts un sabiedrības interesēs.
Tāpat arī nauda ir visas tautsaimnieciskās ak vitātes pamatnosacījums un pamatnoteicējs. Kā asinis, to sastāvs, daudzums un netraucēta cirkulācija cilvēka organismā nosaka cilvēka stāvokli un spēju
dzīvot, tā nauda, tās bū;ba un apjoms, netraucēta cirkulācija nosaka
visas sabiedrības savstarpējās a^ecības, spēju saimniekot, ražot un
rgo es. Nauda nosaka arī ienākumu sadali sabiedrībā. Ja naudas
bū;ba ir kumīga, ja tā ir demokrā ska, ja tā ne ek radīta kā parāds, ja ne ek s mulēta augļošana, tad naudas sadalījums sabiedrībā ir godīgs. Tad nav ne kumīgas naudas pārdales no sabiedrības
nabadzīgākajiem slāņiem uz sabiedrības bagātākajiem slāņiem. Šodienas naudas un banku sistēma rūpējas par to, lai ik mirkli nauda
ek pārdalīta no sabiedrības nabadzīgākajiem 80 procen em uz sabiedrības bagātākajiem 20 procen em iedzīvotāju. Šo mūsdienu
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naudas bū;bas fenomenu ir izpē;jis H. Kreics savā grāmatā „Naudas
sindroms” (H. Creutz „Das Geldsyndrom”).
Vai Jūs vēlētos dzīvot, pastāvīgi pieslēgts pie sistēmas? Lai kur Jūs
ietu, Jums visu laiku būtu līdzi jāvadā sistēma; visu laiku jāstaigā ar
eksterno (ārējo) asinsri nodrošinošo sistēmu smagā čemodānā.
Noteik nē! Tad kādēļ gan visam sabiedrības organismam būtu jāpieslēdzas tādai ārējai naudas sistēmai, svešai naudai? Sabiedriskajam organismam tas ir kpat traucējoši kā cilvēka organismam. Tas
nedod brīvību. Neļauj pilnvēr;gi aHs; es.
Pēc reformas ks atdalīta nauda no kredīta. Nauda vairs ne ks radīta un laista apgrozībā kā kredīts. Naudu emitēs valsts centrālā banka, neatkarīga valsts ceturtā vara – moneta;vā vara. Nepieciešamības gadījumā, lai veicinātu raitu naudas apgrozījumu, valsts centrālā
banka veiks arī tautsaimniecības bezprocentu kreditēšanu. Bankas
turpinās nodarbo es ar uzņēmējdarbības kreditēšanu. Tādējādi nau-
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da ek atdalīta no kredīta. Jo nauda un kredīts pēc savas bū;bas ir
dažādas lietas.

b)

Reformas ietekme un sekas uz
naudas izmantošanu, beztermiņa un
termiņnoguldījumu kon em

Noguldījumu un parādu apjoms nemainās. Tāpat arī privātpersonām, uzņēmumiem, vals j a^ecībā uz kon em prak ski nekas nemainās. Reformu tauta nemaz nemanītu, ja tā ne ktu izziņota tautai. Valūtas jautājumi ne ek skar . Klientu beztermiņa noguldījumu
kon ek ar likumu pārdeklarē par patstāvīgiem naudas kon em
ārpus banku bilances. Pēc reformas dienas šajos kontos vairs neat109
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rodas privāto banku radīta bezskaidra klientu nauda, bet gan pilnvēr;ga likumīga valsts centrālās bankas radīta nauda.
Klientu kontu nodalīšanai no banku bilances, tas nozīmē liegt bankām naudas pavairošanas instrumentu uz klientu beztermiņa noguldījumu rēķina, ir vairāki pozi;vi efek . Tā, piemēram, krīzes gadījumā klientu kon un bezskaidrā nauda tajos ir droši, klien em nav arī
jāapdrošina savi bezskaidrās naudas noguldījumi bankās pret krīzēm, vals j nav jāgarantē klientu bezskaidrās naudas drošība bankās, jo ar klientu naudu ne ek spekulēts bez klientu ziņas.
No otras puses, klien arī neiegūst nekādus procentus no saviem
noguldījumiem. Šodien naudas un banku sistēmā visbiežāk klien
nemaz nezina, ka ar viņu beztermiņa noguldījumiem bankas spekulē
un rada peļņu. Tādēļ paras klientam par to arī ne ek izmaksā
procen . Pēc naudas un banku reformas klien iegūst kai tad procentus no saviem noguldījumiem, ja viņi tos pārved uz bankas invesalma kopa
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;ciju kon em. Izsniedzot kredītus, bankas šo inves;ciju naudu pilnībā pārskaita kredītņēmēja kontā. Ne ek radīta jauna komercbanku
nauda uz rezervju pamata, tādēļ rezerves nav nepieciešamas. Visa
nauda saimnieciskajā apritē ir pilnvēr;ga.

c)

Reformas ietekme un sekas uz
banku funkcijām

Banku pamarunkcijas saglabājas. Bankas turpina savu uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības kreditēšanu, inves;ciju veikšanu un klientu
kontu apkalpošanu. Bankas zaudē naudas emisijas priekšrocības. Šīs
priekšrocības bankām izkropļo uzņēmējdarbības konkurenci. Neizprotamā kārtā bankām šodienas sistēmā ir dota privilēģija emitēt
naudu, bet ci em uzņēmumiem un privātpersonām tādu priekšrocību nav. Lai veiktu inves;cijas, bankas rada naudu pašas sev. Bet uzņēmumiem vai privātpersonām, lai veiktu vai uzsāktu uzņēmējdarbību vai inves;cijas, jāaizņemas nauda no bankām uz procen em.
Bankām nav ﬁnansēšanas izmaksu, bet visiem pārējiem rgus dalībniekiem ir. Tādējādi visiem rgus dalībniekiem nav vienādas pozīcijas. Tas izkropļo konkurenci.
Pēc tam kad klientu beztermiņa kon ek izņem no banku bilances, nauda šajos kontos pieder vienīgi pašiem klien em. Un kai
paši klien lemj, ko un kad ar šo naudu darīt. Bankas ne ek nacionalizētas. Banku īpašniekiem nav ne mazākā pamata bažām par savu
pašu kapitālu. Pēc reformas bankas (vairs) neietekmē naudas apjomu vals;.
Kreditēšanas procesā jebkura inves;cija ek simtprocen;gi ﬁnansēta, nevis kai vairs tās frakcija ( = daļa). Banka var investēt savus
līdzekļus, peļņu (ieņēmumus) vai uzņem es kredītsais;bas a^ecībā
pret klien em, citām bankām vai valsts centrālo banku. Tas uzlabos
111
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kredītu bonitā (uz camību), jo bankas būs ieinteresētas akurātāk
pārbaudīt kredītņēmēju maksātspēju un inves;ciju riskus un vēr;bu.
Tā kā naudas apjoms saimnieciskajā apritē pilnībā saglabājas, nav arī
pamata baidī es par naudas vai kapitāla trūkumu. Pilnvēr;gas naudas sistēmā procentu likmes mazināsies, jo nauda ir stabilāka un
drošāka, jo tā ne ek radīta spekula;vi pēc konjunktūras ciklu svārs;bām uz parādu principa. Nerodas papildu izmaksas. Jo bankas arī
šodien maksā procentus klien em par inves;ciju kon em.
Bankām nerodas jauni papildu uzdevumi vai pūles. Drīzāk tās atbrīvojas no daļas klientu kontu apkalpošanas, ja klien nevēlēsies saglabāt savus kontus komercbankās.
Pēc naudas un banku sistēmas reformas pa-esībā no-ek tas, ko šodien daudzi cilvēki domā, kā tas no-ek, ka bankas aizdod -kai bankās jau esošu naudu. Reforma tātad nostāda lietas savās vietās.
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Arī nākotnē bankas saglabā savu intermediatora lomu, kā saimniecisko ak vitāšu ﬁnansētājs, starpnieks starp naudas kreditoriem un
kredītņēmējiem.

d)

Reformas ietekme un sekas uz
Valsts Centrālās Bankas funkcijām un
poli ku

Visa nauda vals; kļūst par valsts naudu: papīra nauda, monētas un
bezskaidrā nauda. Nav vairs trīs cirkulācijas loki, bet gan kai viens
naudas cirkulācijas loks. Nepastāv vairs frakcionāra rezervju sistēma
un daudzkārtēja naudas pavairošana. Nepastāv nepieciešamība naudu iedalīt M1, M2, M3, M4 naudā, jo ir kai viena nauda M – vienkārši saprotama un lietojama.
Pēc naudas un banku sistēmas reformas valsts centrālā banka iegūst
jaunu statusu. Līdzās jau trim esošajām valsts varām valsts varu dalīšanas sistēmā valsts centrālā banka iegūst ceturtās neatkarīgās varas nozīmi. Līdz šim modernajā demokrā jas iekārtā pastāv likumdevēja vara, tas ir, suverēna vēlēts parlaments, kura pamatuzdevums
un suverēna dotas pilnvaras ir likumdošana vals;. Otrā valsts vara ir
izpildvara. Tā ir valdība un valsts pārvalde. Valdību pieņem demokrā ski ievēlēts parlaments. Tādēļ arī šai varai ir suverēna dota pastarpināta leģi mitāte. Valdība savukārt veido valsts pārvaldes galvu. Izpildvaras uzdevums ir pildīt un ieviest dzīvē parlamenta pieņemtos likumus. Trešā vara demokrā skā sistēmā ir esu vara. Tiesu
varas uzdevums ir lemt godīgu un neatkarīgu esu, nepakļaujo es
savos lēmumos parlamentam, tas ir, likumdevēja varai un valdībai,
tas ir, izpildvarai. Gan izpildvara, gan esu vara pastarpinā un nosacī pakļaujas suverēnam. Vairāk par šo ka raks;ts pirmajā daļā.
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Pēc reformas beidzot arī valsts centrālā banka kā vienīgā un legālā
naudas emitētāja iegūst ceturtās varas nozīmi. Šo varu sauc par neatkarīgu moneta;vo varu, jo tā īsteno neatkarīgu monetāro poli ku.
No monetārās poli kas vals; ir atkarīga valsts suverenitāte, spēja
pašnoteik es un pašnodrošinā es, tātad arī spēja regulēt un s mulēt tautas saimniecību. Valsts centrālās bankas prezidentu un tā vietniekus izvirza Finanšu ministrija un aps prina parlaments. Tādējādi
valsts centrālā banka kā ceturtā vara vals; arī iegūst suverēna leģi mitā . Valsts centrālā banka īsteno neatkarīgu monetāro poli ku,
naudas apjoma un aprites tempa regulēšanu un kontroli, balsto es
uz savām neatkarīgām analīzēm, pakļaujo es parlamenta pieņemtajam likumam par valsts centrālo banku. Valsts centrālās bankas galvenais mērķis ir stabilas pašnoteiktas un pašnodrošinātas tautsaimniecības aHs;ba vals;, saskaņā ar iekšējo produkcijas potenciālu un
resursu kapacitā . Otrs kpat svarīgs mērķis ir cenu stabilitāte.
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Valsts centrālās bankas poli ka ir vērsta vienīgi uz Latvijas valsts un
Latvijas tautas interesēm. Tā nepakļaujas nekādām citām bankām,
ne supranacionālām, ne starptau skām. Tāpat valsts centrālā banka
savos lēmumos ir neatkarīga no uzņēmumiem, uzņēmumu apvienībām, arodbiedrībām, nevals skām organizācijām, parlamenta vai
valdības. Tā pakļaujas vienīgi likumam un vadās savā rīcībā pēc profesionālām zināšanām, rgus, produkcijas un potenciāla analīzēm un
pieredzes.
Valsts centrālā banka nav banku banka. Tās uzdevumos ie lpst naudas apjoma noteikšana, emitētās naudas ieskai;šana valsts kasē kā
oriģinālo seigniorage. Nauda tātad nonāk valsts kasē ne kā kredīts
uz procen em, bet gan kā valsts naudas emisijas peļņa. Valsts centrālajai bankai ir pienākums jebkurā brīdī atbildēt parlamenta un
valdības priekšā par jebkuru savu lēmumu. Tāpat valsts centrālā
banka pakļaujas Valsts kontroles un KNAB pārbaudēm likumā par
valsts centrālo banku noteiktajā kār;bā.
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Valsts centrālā banka realizē uz aktuālo situāciju un tās potenciālu
orientētu (diskrecionāru) poli ku. Tā vadās tātad pēc īsā, vidējā un
ilgā termiņa tautsaimniecības reālā iekšzemes kopprodukta. Tie ir
konjunktūras, eksporta-importa līdzsvara, valsts budžeta, naudas un
kapitāla rgus un procentu izmaiņu rādītāji. Prociklisms konjunktūras galējos punktos koriģējams ar kontra (pret) ciklisku naudas poliku.
Naudas apjoma regulēšanā valsts centrālajai bankai ir vairāki instrumen . Pirmkārt, tā ir ilgtermiņa naudas emisija, kad oriģinālā naudas peļņa (seigniorage) eši nonāk valsts kasē. Īstermiņā iespējama
arī naudas emisija, izsniedzot naudu bankām uz vai bez procen em.
Šajā gadījumā rodas procentu seigniorage, kuru arī uzreiz pārskaita
valsts kasē. Šis instruments lietojams kai izņēmuma gadījumā, jo
tādējādi nauda ek emitēta kā parāds. Otrkārt, valsts centrālā banka
arī var turpināt vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu atvērtajā rgū.
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Treškārt, ir iespējams izmantot līdz šim vēl neizmantotu noguldījumu termiņu poli ku kā monetāro instrumentu.

e)

Reformas ietekme un sekas uz
cenu inﬂāciju un
ﬁnanšu noguldījumu inﬂāciju

Valsts, kura pa kontrolē savu naudu, kontrolē arī cenu svārs;bas,
tātad inﬂāciju vai deﬂāciju savā teritorijā. Valsts mērķim ir jābūt cenu stabilitātei. Lai panāktu cenu stabilitā , nepieciešama arī stabila
naudas apjoma un cirkulācijas tempa poli ka.
Pēc naudas un banku reformas mazināsies spekula;vā rgus potenciāls. Jo bankas vairs neemitēs naudu, vado es pēc spekula;vās
konjunktūras izredzēm. Bankas vairs nebūs esīgas radīt naudu. Investēt un kreditēt tās varēs kai ar jau esošu naudu. Tātad spekula;vo burbuļu laikā neradīsies papildu spekula;vā nauda. Spekula;vo
cenu veidošanās ks bremzēta. Spekula;vie burbuļi vairs nebūs k
milzīgi, nebūs arī k graujošas to sekas, mazāk cie;s sabiedrība.

f)

Reformas ietekme un sekas uz
procentu likmju regulēšanu ﬁnanšu rgos

Augļošana vai banku procentu sistēma ir vēl viena milzīga naudas un
banku sistēmas problēma. Procen ir eši tas instruments, kas ik
mirkli pārdala ienākumus no nabadzīgākās, strādājošās sabiedrības
daļas uz bagātāko, nestrādājošo sabiedrības daļu. No em, kuri
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maksā bagā;gus procentus, em, kuri iegūst un pat dzīvo no procen em. Šeit parādās šodienas modernās pasaules tas fenomens,
ka ne jau čaklums vai prasmes nosaka cilvēka ienākumus un labklājību, bet gan viņa naudas un īpašumu kapitāls. Ja viņa kapitāls ir pieekami liels, tad viņam vairs nav jāstrādā, viņa vietā strādā ci ,
maksā procentus, un viņš no šiem procen em dzīvo pēc savas pa kas. Tādēļ šodien uz pasaules jau ir diezgan daudz cilvēku, kuriem
nav jāstrādā vai kuri nekad nav strādājuši, bet kuriem ir milzīgi ienākumi bez jebkādām pūlēm, bez darba. Un eši šādai banku un naudas sistēmai šie cilvēki ir pateicīgi. Jo kai tā garantē viņiem šo bezbēdīgo un bezpiepūļu dzīvi. Šādu sistēmu var nosaukt vienīgi par
ne kumīgu.
Naudas un banku sistēmas poli ka, kas mazinātu šādu ne kumīgu
īpašumu un ienākumu pārdali, kalpotu sabiedrības labā. Ja nauda
apritē prak ski vairs nenonāk kā kredīts, bet gan kā inves;cija, procentu loma mazinās. Mazinās vispārējais procentos nomaksājamais
naudas apjoms bankām, kas pa esībā darbojas kā slēpts nodoklis
bankām. Jo mazāk darījumu tautsaimniecībā, par kuriem maksājami
procen , jo mazāk nepieciešams tos arī regulēt.
Procentu likmju regulēšana saglabājas banku kreditēšanas procesā
un inves;ciju rgos. Šeit var noteikt īpašus procentu likmju griestus
atsevišķām nozarēm, piemēram, lauksaimniecībā vai jaunu ražotņu
dibināšanā. Jau šodien ir procentu likmju griestu robežas studiju
kredī em vai hipotekārajiem kredī em ģimeņu atbalsta poli kā.
Var arī aizliegt procentus, bet atļaut bankām iekasēt pakalpojuma
nodevu par kreditēšanu vai veicināt banku dalību uzņēmējdarbībā.
Tāda banku darbības poli ka jau ilgi darbojas gan arābu vals;s, gan
arī Japānā. Islams aizliedz augļošanu. Kris;gā baznīca senāk arī aizliedza augļošanu. Gadsim em ilgi ka ievērots šis aizliegums.
Tāpat ir arī iespējams nesamērīgi augstu procentu likmju laikos noteikt valsts centrālās bankas uzņēmējdarbības bezprocentu kreditēšanu, tādējādi stabilizējot (samazinot) procentu likmes brīvajā kredī119
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tu rgū. Šeit valsts centrālā banka varētu īpaši s mulēt kādus izvēlētus tautsaimniecības sektorus. Mērķis ir valsts maksimāla pašnodrošināšanās un pašnoteikšanās. Tādēļ ar valsts bezprocentu kredī em
atbalstāmas īpaši stratēģiski svarīgas nozares un tās nozares, kurās
grūtāk iesais; es privātajiem uzņēmējiem.

g)

Reformas ietekme un sekas uz
valsts budžetu un seigniorage

Valsts kase iegūst pilnu oriģinālo un procentu seigniorage. Oriģinālā
seigniorage gadā būtu apmēram skaidrās un bezskaidrās (M1) naudas gada pieauguma apjomā. Vidēji pēdējos četros gados tā varētu
būt bijusi apmēram 559 miljoni latu gadā. 2013. gadā tā būtu bijusi
387 miljoni latu. Pēc J. Hubera aprēķiniem, Eiropas valstu vidū ir iealma kopa
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spējams budžeta papildinājums par apmēram 1–7 procen em katru
gadu.
Skaidra nauda ir tā nauda, kuru ir emitējusi Latvijas Banka. Tātad no
visas kopējās naudas (M1) kai 9 procentus ir emitējusi Latvijas Banka, bet 91 procentu naudas ir emitējušas privātās komercbankas.
Tās arī ieguvušas naudas emisijas peļņu, visu oriģinālo seigniorage.
Šodienas sistēmā šo seigniorage neiegūst valsts un līdz ar to visa
sabiedrība, bet gan kai bankas, galvenokārt privātās bankas.
Ko tas nozīmē? Vispirms jau to, ka ne kai pats naudas emisijas instruments ir privāto banku rokās, bet arī to, ka šīs naudas radīšanas
peļņa (seigniorage) arī ir privāto banku rokās. Pat tos 9 procentus
naudas, tas ir 469,3 miljonus latu, kurus emitējusi Latvijas Banka,
oriģinālo seigniorage nav saņēmusi valsts. Tie nav nonākuši sabiedrības rīcībā. Šī peļņa ir palikusi Latvijas Bankas kontos un, vis camāk,
devusi tai iespējas ar to spekulēt. Valsts kasē saskaņā ar likumu Par
Latvijas Banku ek pārskai;ta kai procentu seigniorage un kai
tādā gadījumā, ja Latvijas Banka neparedz nekādus papildu izdevumus. Procentu seigniorage ek aprēķināta pēc em procen em, pēc
kuriem Latvijas Banka izdod kredītos naudu privātajām bankām. Tātad tā ir ļo niecīga naudas emisijas peļņas daļa.
Grāmatas pirmajā daļā jau ka norādīts uz to, ka šāds niecīgs skaidrās naudas īpatsvars rezervju sistēmā bankas bankrota gadījumā
paras izraisa nopietnas problēmas visiem konkrētās bankas klienem. Jo, vis camāk, savu naudu vai noguldījumus, e pilnībā neatgūs. Turklāt šodien bankas ir cieši sais;tas savā starpā, tādēļ problēmas vienā bankā viegli izplatās uz citām bankām.
Bet, tā kā šo nestabilo banku un naudas sistēmu atbalsta vals s, tad
ir izveidotas valstu garan jas par daļu noguldītāju naudas. Sliktākajā
gadījumā šīs garan jas ek maksātas no iedzīvotāju nodokļu naudas. Vai tas vienmēr ir kumīgi, jāspriež katram pašam. Un, ja tas
mums nešķiet kumīgi, tad kas eši mums šajā sistēmā nešķiet ku121
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mīgs? It kā mēs visi vēlamies banku drošību. Vēlamies, lai tā naudiņa, mūsu darba ienākumi, kurus mēs bieži esam spies turēt bankas
kontā, būtu drošībā. Lai tā nepazustu, lai ar to ne ktu spekulēts, lai
mēs un kai mēs ar to varētu rīko es. Bet, kā mēs zinām, kamēr
mēs guļam un domājam, ka mūsu naudiņa ir drošībā, bankas ar šo
naudiņu spekulē, eši vai pastarpinā , izmantojot to kā rezervi vai
drošību.
Kad spekulāciju burbulis ir piepū es pie ekoši liels, tas sprāgst. Pēc
sprādziena izrādās, ka nav ne naudas, ne arī kādas pa esas vēr;bas.
Pāri paliek kai toksiski un bezvēr;gi „vērtspapīri”. Tā tas bija ar
Parex banku 2008. gada beigās, tā tas bija arī ar Latvijas Krājbanku
2011. gada novembrī. Vals j nācās uzņem es glābēja lomu. Ar nodokļu naudām galvenokārt ek atlīdzinā spekulantu zaudējumi.
Krīze labi atspoguļojas demogrāﬁjas rādītājos. Tā 2008. gadā Latviju
pameta vairāk nekā 22 tūkstoši cilvēku, 2009. gadā – vairāk nekā 34
tūkstoši cilvēku, bet 2010. gadā – vairāk nekā 35 tūkstoši cilvēku.
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Tas ir migrācijas saldo rādītājs, kurā ir izskai; Latvijā iebraukušie.
Tas nozīmē, ka Latviju īstenībā pameta vairāk cilvēku, bet bija iedzīvotāji, kuri atgriezās. Kā mēs zinām, visvairāk cieta lauku reģioni, kur
tradicionāli vairāk dzīvo eši latvieši, tādēļ var droši teikt, ka eši
latvieši bija spies pamest dzimteni. Galvenokārt strādāt spējīgie un
gribošie un viņu ģimenes. Pēdējo gadu laikā no Latvijas kartes oﬁciāli
ka dzēstas sim em iepriekš apdzīvotas vietas. Dzīve tur vienkārši
vairs nebija iespējama, tādēļ cilvēki pameta savas mājas un savu
dzimto zemi. Un šo apstākli iepriekšējais valsts premjerministrs Valdis Dombrovskis sauc par “veiksmes stāstu”. To arī pauž viņa grāmata “Kā Latvija pārvarēja ﬁnanšu krīzi” kopā ar zviedru baņķieri Andersu Aslundu (Anders Aslund). Premjerministre Laimdota Straujuma
turpina eši tāpat uzska;t.
Kad nauda būs pilnvēr;ga, tad ar to vairs k vieglprā;gi nespekulēs.
Un, ja klientu beztermiņa kon ks nodalī no banku bilances, tad
nebūs nepieciešams ne šo naudu apdrošināt, ne arī ar valsts nodokļu
naudu garantēt banku spekula;vos zaudējumus.
Valsts centrālās bankas atbildīga poli ka rūpējas par to, lai nerastos
inﬂācija vai deﬂācija. Tādēļ tā naudas apjomu pielāgo reālā iekšzemes kopprodukta apjomam. Tādu valsts centrālās bankas poli ku
sauc par potenciāla orientētu naudas poli ku. Piemēram, ja tautsaimniecība gadā pieaug par vienu procentu, tad par vienu procentu
palielina arī naudas apjomu. Ja naudas apjoms ne ktu palielināts,
tad rastos cenu kritums (deﬂācija), jo saražotā prece būtu jāpārdod.
Tādējādi uzņēmējiem rastos zaudējumi, daudzi nonāktu maksātnespējā (bankrotā). Uzņēmumu bankrota gadījumā ek likvidētas arī
darba vietas un samazinās valsts budžets, jo nodokļos ek iekasēts
mazāk.
Ja naudas apjomu palielinātu vairāk nekā par vienu procentu, tad
naudas vēr;ba kristos, cenas pieaugtu (rastos inﬂācija). Šādā gadījumā zaudētāji paras ir patērētāji, jo to ienākumi – algas, pensijas,
s pendijas – nepielāgojas uzreiz naudas vēr;bas kritumam. Tie ne123
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spēj par savu nopelnīto naudu iegādā es tādu pašu patēriņa grozu,
kādu e iegādājās iepriekš. Inﬂācija ir kā slēpts nodoklis, kurš ir izdevīgs naudas emitētājam un arī vals j, jo arī valsts nodokļu ienākumi
palielinās, paaugs not preču un pakalpojumu cenas.
Ja Latvijā 2013. gadā iekšzemes kopprodukts būtu pieaudzis par vienu procentu, tad naudas apjoms būtu bijis jāpalielina par 52,2 miljoniem latu. Tas būtu paaugs nājis valsts budžetu par 1,1 procentu.
Pa esībā Latvijas iekšzemes kopprodukts 2013. gadā pieauga par
4,6 procen em. Tādēļ naudas apjomu arī vajadzētu paaugs nāt par
4,6 procen em. Tie būtu bijuši 240 miljoni latu. Valsts budžets būtu
palielinājies par 5,1 procentu. Bet mēs jau zinām, ka 2013. gadā
naudas apjoms reāli Latvijā pieauga par 387 miljoniem latu. Tas nozīmē to, ka 2014. gadā mēs varam rēķinā es ar visai augstu inﬂāciju.
Jo tā vietā, lai naudas apjomu arī palielinātu par 4,6 procen em, tas
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ka palielināts par 7,4 procen em. Par avotu budžeta da em šeit
kalpoja likums «Par valsts budžetu 2013. gadam», bet naudas rādītājs (M1) ņemts no Latvijas Bankas datu bāzes (monetārie rādītāji un
to sastāvdaļas (saskaņā ar ECB metodoloģiju), 4. tabula;
18.04.2014.) ar autores aprēķiniem. Papildu informācija apkopota
aEēlā. Da par Šveici ņem no J. Hubera, www.vollgeld.de
(31.01.2014.).
Tātad naudas apjoms 2013. gadā Latvijā pieauga par 387 miljoniem
latu. Ja šo naudas emisijas peļņu būtu ieguvusi valsts, nevis privātbankas, kā tas no ek šodien, valsts budžets pieaugtu par 7,6 procen em un būtu bijis 4.682,4 miljonu vietā 5069,7 miljoni latu. Šo
naudu varētu izmantot, piemēram, lai samazinātu nodokļus, palielinātu sociālās izmaksas (bērnu naudu, māmiņu naudu u.c.), ieguldītu
infrastruktūrā, palielinātu valsts personāla algas (skolotāju, policistu
u.c.), dzēstu valsts parādu.
Ar šo naudu vien būtu, piemēram, iespējams pacelt bērnu naudu
2013. gadā no 11,38 eiro (8 la ) uz vismaz 117 (82 la ) eiro katru
mēnesi katram bērnam vecumā līdz 20 gadiem. Varētu arī ne visu
naudas peļņu izsniegt bērnu naudā. Daļu varētu izmantot arī citām
vajadzībām, piemēram, skolu remontam vai māmiņu naudas paaugs nāšanai.
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Ja tautsaimniecība aHstās, tad naudas apjoms ne ek iznīcināts un
tas pieaug katru gadu. 2014. gadā atkal būs līdzīga naudas emisijas
peļņa, kura, vis camāk, atkal nenonāks Valsts kasē. Jo likumi mums
ir vēl vecie, nedemokrā skie.
Salīdzinājumam – Vācijā viena procenta iekšzemes kopprodukta pieauguma gadījumā naudas apjoms būtu jāpalielina par 25 miljardiem
eiro, Šveicē – par 3,8 miljardiem. Interesan ir tas, ka Šveicē dzīvo
kai nepilnas četras reizes vairāk iedzīvotāju (7,8 miljoni) nekā Latvijā, bet naudas apjoms tur ir 50 reizes lielāks, IKP 20 reizes lielāks,
bet budžets 23 reizes lielāks nekā Latvijā. Tas norāda uz ļo op missku ainavu Latvijā nākotnē. Mums ir, kur augt, mums ir, uz kurieni
virzī es.
Pa esībā naudas apjoms sabiedrībā ir plašāks, nekā iepriekš ka
vienkāršo norādīts. Iekļaujot visas naudas emisijas pozīcijas, naudas emisijas peļņa vals j būtu krietni augstāka.
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Stabilā, pašnoteiktā un pašnodrošinātā vals; naudas apjoms tautas
saimniekošanā gadu no gada pieaug nebū ski. Tādā situācijā naudas
emisijas peļņa ir kai maza valsts budžeta sastāvdaļa. Tādēļ ir vajadzīgi vēl ci instrumen budžeta nodrošinājumam, gan jau pazīstamie, kā nodokļi, gan arī jauni. Vals;, kura kai vēlas iziet no pilnīgas
tautsaimnieciskās atkarības no citām vals;m, kura līdz šim prak ski
nav sevi nodrošinājusi, ir milzīgs iekšzemes kopprodukta un resursu
potenciāls. Tādā vals; iekšzemes kopprodukts pieaugtu strauji. Arī
naudas masa pieaugtu kpat strauji. Šajā situācijā naudas emisijas
peļņas īpatsvars budžetā būtu liels.
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h)

Reformas ietekme un sekas uz
valsts parāda samazināšanu un
vienreizējo pārejas seigniorage

Pārejas periodā no banku bezskaidrās naudas uz legālo valsts centrālās bankas bezskaidro naudu ir iespējams dzēst valsts parādu caur
vienreizējo pārejas seigniorage. Reformas rezultātā banku radītā
bezskaidrā nauda ka ar likumu pārvērsta par legālu un pilnvēr;gu
valsts centrālās bankas naudu (subs tūcijas seigniorage). Rodas
vienreizēja liela seigniorage
•

visas iepriekš radītās un apgrozībā esošās bezskaidrās naudas
apjomā

•

visu banku kredītu apjomā Centrālajā bankā pārejas momentā

•

interbanku darījumu parādu apjomā.

J. Hubers ir aprēķinājis, ka eiro zonas 17 vals;s caurmērā tas ļautu
valsts kredītu dzēst par 60 procen em, Austrijā pat par 80 procenem. Tā ir vienreizēja izdevība dažu gadu laikā pilnībā atbrīvo es no
valsts vecajiem parādiem.

i)

Reformas ietekme un sekas uz
naudas darījumiem ar ārvals;m

Darījumos ar ārvals;m prak ski nekas nemainās. Pilnvēr;gu naudu
starptau skos norēķinos izmanto tāpat kā frakcionāru naudu. Starptau skajos darījumos saglabājas ierastās grāmatvedības un pārskai;jumu metodes. Klien un ārzemju partneri paši reformu nemaz
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neizjūt. Jo viņiem nekas nemainās. Ja par šo reformu ne ktu ziņots,
tad ne klien , ne arī ārzemju partneri par to pat neuzzinātu. Saglabājas arī ierastā valūtas konvertācija. Nav nepieciešamas starptauskās kapitāla plūsmas un ārējās rdzniecības kontroles. Reforma
neietekmē devīžu un kapitāla plūsmas poli ku.
Noslēgumā šodienas un nākotnes naudas un banku sistēmu salīdzinājums.
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Noslēgums
Šajā grāma ņā ka apska;ta šodienas naudas un banku sistēma. Šī
sistēma ir novecojusi, tā neatbilst modernas demokrā jas prasībām.
Tā ir ne kumīga un rada nevienlīdzību. Šī sistēma rada situāciju, kad
bagā e paliek arvien bagātāki, bet nabagie – arvien nabagāki. To
pieļauj mūsdienu likumdošana. Tā rada arī kai;gu konkurenci uzņēmēju vidū. Mākslīgā konkurence noved pie ne kumīgām darba algām, resursu nesaudzīgu izšķērdēšanu, dabas piesārņošanu, likumu
neievērošanu, cenu mākslīgu manipulāciju, uzņēmumu bankro em,
bezdarba, nodokļu zaudēšanas, labklājības zaudēšanas un galu galā
pie nabadzības un posta.
Gadu tūkstošu ritējumā vienmēr ir bijuši gudri un drosmīgi cilvēki,
kuri ir apraks;juši šādas sistēmas vai to daļu trūkumus. Ir bijuši valdnieki, kuri ieviesuši kumīgu naudu, un gari periodi vēsturē, kad darbojusies pavisam cita naudas un banku sistēma. Tāda naudas un
banku sistēma, kas naudai dod naudas vēr;bu, nevis uzkrājamu pašvēr;bu, bet bankām starpnieka un uzņēmējdarbības atbals;tāja
lomu, nevis naudas pavairotāja un spekulanta lomu.
Nu ir pienācis pēdējais laiks demokra zēt naudas un banku sistēmu.
Šodien, kad ir piedzīvotas neskaitāmas smagas ﬁnanšu krīzes visur
pasaulē, lielākā daļa ekonomu un ﬁnansistu uzskata, ka ir nepieciešamas steidzamas reformas. Kādas eši reformas, par to dažkārt
uzska atšķiras. Ir arī tādi, kuri vēlas kai fasādi “uzfrišināt”, seku
smagumu mazināt, neko bū sku nemainot. Bet ir arī nopietni eksper visā pasaulē, kuri iestājas par pašas naudas un banku sistēmas
maiņu.
Šajā grāma ņā galvenokārt ka izmantota literatūra vācu valodā.
Īpašs akcents ka likts uz Šveicē izveidoto inicia;vu par naudas un
banku sistēmas reformu. Šveices inicia;va balstās uz Jozefa Hubera
un viņa domu biedru izstrādātajām idejām, kuras šeit diezgan izvēr-
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s ka apska;tas. No otras puses, ka mēģināts parādīt, vai arī Latvijā tāda reforma ir iespējama un ko tā dotu.
Naudas un banku sistēmas reforma Latvijā ne kai ir iespējama, tā ir
steidzami nepieciešama. Latvija šodien ir katastrofālā atkarības stāvoklī no kreditoriem un to kredī em, kurus tā nekad nespēs atmaksāt. Jo Latvija, pasludinot sevi par mazu un atvērtu ekonomiku, ir
liegusi iespējas atbals;t savu uzņēmējdarbību, savu pašnodrošināšanos. Vals j bez savas tautsaimniecības nav izredžu atmaksāt parādus, lai arī kā ktu cel nodokļi. Krīzē uzsāktā bardzības poli ka pret
tautu ne ek atcelta. Gluži otrādi, presē parādās jauni bardzības
draudi tautai. Dēļ dalības Eiropas Savienībā ir zaudēta Latvijas pašnoteikšanās. Visa likumdošana, normas un standar ir pakļau Eiropas Savienības milzu uzņēmumu untumiem un iegribām. Jo Eiropas
Savienības dibināšanas mērķis, kas arī norādīts Eiropas Savienības
kons tūcijā (Lisabonas līgumos), ir liberāla poli ka kapitāla interesēs. Ar savām šodienas iespējām šajā kailajā pakļau;bā mēs nespējam konkurēt ražojumos un pakalpojumos ar Eiropas Savienības vals;m. Vienīgais, ko mēs vēl spējam pārdot Eiropas Savienības rgum
negodīgās konkurences sistēmā ir mūsu resursi, kas sevī ietver arī
izglītoto, čaklo un pakļāvīgo darbaspēku un mūsu bērnus un mazbērnus.
Tādēļ es ļo ceru, ka – līdzīgi kā Šveicē – arī Latvijā tauta reiz modīsies un izveidos inicia;vu tautas nobalsošanai par demokrā skas
naudas un banku sistēmas reformu. Vai mēs esam sliktāki par šveiciešiem? Vai mēs esam mazāk gudri? Vai mēs neprotam strādāt? Vai
mēs esam slinkāki? Vai mums zeme sliktāka? Kas mums varbūt
trūkst, – tā ir pašapziņa un drosme rīko es suverēni savas tautas un
valsts interesēs.
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Šī grāma ņa paskaidro šodienas naudas un banku sistēmu, naudas bū bu un
radīšanu, kā arī apraksta alterna vu demokrā sku naudas un banku sistēmu,
kādu eši šogad, 2014. gadā, tautas nobalsošanā Šveicē piedāvā ekonomi un
eksper naudas lietās. Uz Šveices referenduma iniciatoru ideju pamata šeit ek
apska ta konkrēta iespēja īstenot līdzīgu reformu arī Latvijā.
Naudas sistēma ir viens no galvenajiem elemen em, kas nosaka tautas saimniecības a*s bu un līdz ar to arī sabiedrības labklājību. Naudas sistēma ir kā infrastruktūra tautas saimnieciskajā apritē, jo tā ir preču un pakalpojumu raitas maiņas palīginstruments un garants.
Bez saviem ceļiem būs apgrū nāta mūsu sa ksme.
•
Bez savas telekomunikācijas būs apgrū nāta droša savstarpējā komunikācija.
•
Bez savas naudas nav iespējams a*s t tautsaimniecību.
•
Bez savas tautsaimniecības nav iespējams nodrošināt labklājību vals .
Kas nenosaka savu naudu, tas nespēj arī noteikt un ﬁnansēt savu drošību, savu
tautas saimniekošanu, izglī bu, kultūru, infrastruktūru, veselības un vecuma
aprūpi, iekšējo un ārējo poli ku.
•

Šodienas naudas un banku sistēma nav kusi reformēta kopš feodālisma laikiem. Tādēļ beidzot ir pienācis laiks demokra zēt naudas un banku sistēmu, pakļaujot to visas tautas interesēm, ne vairs banku un kapitāla turētāju interesēm.
Nauda ir atdalāma no kredīta, un naudas radīšanas peļņai ir jāvairo visas sabiedrības labklājība. Sava demokrā ska nauda ir viens no suverēnas valsts eksistences pamatnosacījumiem.
Grāma ņa ir uzraks ta jebkuram viegli saprotamā valodā ar daudziem ātri uztveramiem vizuāliem palīgelemen em. Šeit atradīsiet paskaidrojumus par Bretonvudsas sistēmu, par ﬁksētu naudas kursu ietekmi uz tautsaimniecību, par
naudas radīšanu un kredītu procentu ietekmi uz sabiedrību.
Grāma ņai ir Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Dr. oec.,
prof. Daina Šķiltere atsauce.
ISBN 978-9934-14-274-1

