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Izmantotās literatūras saraksts
Kooperācijas rašanās un panākumi pasaulē
3.1. Kooperācijas pionieri
Grāmatas sākumā jau aprakstīta patērētāju kooperācijas rašanās Anglijā. “Ročdeilas
Godīgo pionieru” izstrādātie principi kalpoja par pamatu kooperācijas kustības attīstībai
visā pasaulē, taču citiem kooperācijas veidiem tos praktiski piemēroja citur. Sāksim ar
visizplatītāko un universālāko kopdarbības veidu – kredītkooperāciju.
3.1.1. Kredītkooperācijas dzimšana Vācijā
Daudzi Eiropas teorētiķi un reformatori piedāvāja dažādas shēmas vienkāršo
cilvēku dzīves uzlabošanai. Sākot no mērķa „atjaunot godīga darba nozīmi sabiedrībā” un
mazināt industriālās revolūcijas un monopolizācijas izraisītās ciešanas līdz centieniem
pārveidot kapitālismu par pavisam citu sistēmu. Tomēr ar praktisku nozīmi

kredītkooperatīvu un tautas banku attīstība sākās Vācijā. Lai gan pieņemts kā pirmos
minēt Fridriha Vilhelma Raifaizena un Hermaņa Šulces-Deliča dibinātos kooperatīvus,
vēl agrāk liela nozīme bija Viktora Hubera (Victor Aime Huber) pūliņiem veidot
„kristīgu sabiedrisko dzīvi, kas balstītos uz ekonomiskām reformām un kristīgās
mīlestības garu”. Sākot ar 1844. gadu šis dedzīgais luterānis kļuva par „kooperācijas
evaņģēlistu”. Hubers publicēja neskaitāmus rakstus, kuros analizēja Anglijā un Francijā
cirkulējošās kooperācijas idejas un notiekošos eksperimentus. 1861. gadā viņš publicēja
„Sociālo problēmu risināšanas lekcijas”, starp kurām izceļamas „Ko var paveikt aizdevu
sabiedrības” un „Kredītbiedrības un aizdevu sabiedrības”. Hubers uzskatīja, ka viss
ļaunums pasaulē ceļas no rakstura trūkumiem, kuru pamatā ir „pazemojošais nabadzības
spiediens”. Nabadzības pārvarēšana iespējama ar kooperatīvām organizācijām. „Ja
cilvēki strādā kopējam labumam, nevis tikai sev, viņu apvārsnis paplašinās un uzlabojas
raksturs,” rakstīja Hubers.
Lai gan par noteicošajiem apsvērumiem Hubers uzskatīja ētiskos un reliģiskos, viņš
neticēja, ka sabiedrības problēmas var atrisināt filantropiski žēlsirdības pasākumi, jo tie
nerosina pašpalīdzību un pašcieņu. Turpretī kooperācijas kustība rada pašpalīdzības
sistēmu, kas likvidē nabadzību, uzlabo cilvēku raksturu un novērš ļaunumu. Lai arī
kredītkooperatīvi domāti nabadzības likvidēšanai, no dalības tajos nav jāatstumj neviens,
arī bagāti cilvēki. Hubers neatzina šķiru pretrunas un dalīšanos. Pats gan viņš bija vairāk
teorētiķis un nodibināja tikai divas apvienības. Lielākais viņa nopelns – kredītkooperatīvu
idejas popularizēšana Vācijā.
3.1.1.1. Šulces-Deliča krājaizdevu sabiedrības
Pirmo kredītsabiedrību Vācijā 1850. gadā nodibināja Hermanis Šulce-Deličs. Viņš
dzima turīgā ģimenē 1808. gadā. Dzimšanas vieta – Deličas ciems – drīz vien tika
iekļauta Prūsijas sastāvā. Mācības Hermanis Šulce sāka Leipcigā, bet turpināja Halles
juridiskajā skolā. 1830. gadā pēc skolas beigšanas sāka strādāt tiesā. 1834. gadā pēc
papildu eksāmenu nokārtošanas kļuva par tiesneša palīgu. Pēc tam tēva slimības dēļ bija
spiests atgriezties Deličā, kur viņa tēvs kalpoja par miertiesnesi. Līdz 1838. gadam
Hermanis palīdzēja tēvam, līdz nokārtoja pēdējo eksāmenu, kas ļāva ieņemt miertiesneša
posteni blakus pagastā. Tur viņš nostrādāja līdz 1849. gadam.
1846. gadā Vāciju piemeklēja liela neraža un bads. Šulce savā pagastā nodibināja
vietējo komiteju, kas iznomāja dzirnavas un maizes ceptuvi, iepirka vairumā graudus, lai
ar maizi apgādātu trūkumcietējus. Pēc neražas sākās neparasti auksta ziema, kas cilvēku
ciešanas palielināja un noveda līdz politiskiem nemieriem. Pēc Berlīnes revolūcijas
ķeizars izsludināja parlamenta vēlēšanas. Šulce tajās piedalījās un tika ievēlēts par
deputātu no sava apgabala. Tā kā parlamentā bija vairāki deputāti ar uzvārdu Šulce, viņš
pieņēma uzvārdu Šulce-Deličs. Drīz vien viņš pieslējās liberālo deputātu blokam, kas
pieprasīja konstitūciju un tālejošas reformas. Par šādu politisko nostāju viņu 1850. gadā
tiesāja par valsts nodevību, taču attaisnoja. Tikmēr viņš zaudēja arī miertiesneša vietu.
Pēc vietas zaudēšanas valdībā un gaidot tiesu, Šulce-Deličs nodibināja „Draugu
biedrību” amatniekiem, kas bija apdrošināšanas kooperatīvs pret slimībām un nāvi. Tūlīt
pēc tam viņš nodibināja kurpniekmeistaru kooperatīvu, lai par vairumtirdzniecības cenām
iepirktu ādas. Abos gadījumos šīs biedrības, lai uzsāktu darbību, bija spiestas aizņemties
naudu, tāpēc Šulce sāka izprast kooperatīvā kredīta nepieciešamību sīkiem amatniekiem
un tirgotājiem. Tas savukārt noveda pie pirmā kredītkooperatīva dibināšanas 1850. gadā.
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Viņš uzskatīja, ka iepirkšanas kooperatīva funkcijas nedrīkst sapludināt ar
kredītkooperatīva funkcijām. Tāpēc dibināja aizņēmumu apvienību, kurā savus līdzekļus
ieguldīja vairāki Šulces draugi. Atšķirībā no parastām žēlsirdības biedrībām, kādas
darbojās jau iepriekš, Šulces apvienībā aizņēmējiem pašiem vajadzēja iestāties
kooperatīvā un katru mēnesi iemaksāt zināmu summu biedrības kapitālā.
Pēc attaisnošanas tiesā Šulce-Deličs ieņēma tiesneša posteni nelielā poļu ciematā,
bet nesaskaņas ar valdību lika viņam šo posteni atstāt jau nākamajā gadā. Tas ļāva vairāk
laika veltīt kooperācijas jautājumiem. Šulce atklāja, ka viņa prombūtnes laikā dibinātie
kredītkooperatīvi bija bankrotējuši. Pēc vairākiem neveiksmīgiem aizdevumiem bagātie
dibinātāji bija izņēmuši savu kapitālu. Bet vairākas līdzīgas apvienības, kuras bija
dibinājuši Šulces draugi Eilenburgas apkaimē, darbojās veiksmīgi. Šulce-Deličs secināja,
ka šo biedrību panākumi izskaidrojami ar divām īpatnībām: atteikšanos no bagātiem
patroniem un noteikumu, ka visiem aizņēmējiem jāiegulda savs kapitāls kooperatīvā. Tā
kā biedru mazie ieguldījumi nenodrošināja pietiekamu kapitālu aizņēmumu izsniegšanai,
sabiedrības naudu aizņēmās pēc „neierobežotas atbildības” principa, kas nozīmēja, ka visi
sabiedrības biedri bija atbildīgi par kredītkooperatīva parādiem.
Lai atdzīvinātu savas aizņēmumu apvienības, Šulce vispirms centās saņemt
pašvaldības palīdzību, tās pārstāvjiem solot teikšanas tiesības apvienības pārvaldē. Kad
šis lūgums tika noraidīts, Šulce savas biedrības pārkārtoja pēc Eilenburgas principiem.
Pārkārtojumi turpinājās līdz 1852. gadam, kad apvienības biedru skaits pieauga no 30 līdz
150, un šo biedru pietika, lai aizņemtos pēc neierobežotas atbildības principa. Vācijā
Šulces-Deliča tipa kredītkooperatīvus pieņemts saukt par krājaizdevu sabiedrībām, ar ko
tās atšķīra no vēlākajām Raifaizena kredītsabiedrībām.
Turpmāk Šulce-Deličs pieturējās pie šādiem principiem, kuri, viņaprāt, nodrošināja
kredītkooperatīva drošību. Katram biedram bija jāiemaksā 2,5 markas iestāšanās nauda
un jāpierāda, ka viņš ar iemaksām spēj nopirkt vienu akciju 12 marku vērtībā. Savus
iekrājumus biedriem bija jāiegulda sabiedrībā, lai nodrošinātu darbības kapitālu. Par
ieguldījumiem biedri saņēma zināmas, ne pārāk lielas dividendes. Ja sabiedrībai bija
nepieciešams papildkapitāls kredītu izsniegšanai, to aizņēmās citās finanšu institūcijās uz
neierobežotas atbildības pamata. Šulces-Deliča iemīļotais teiciens bija: „Visi par vienu –
viens par visiem.” Bez tam biedrības izsniedza kredītus tikai produktīviem mērķiem, bet
ne patēriņam.
Neviens kredīts, uzsvēra Šulce, nedrīkst līdzināties dāvanai vai labdarībai. Lēmums
izsniegt kredītu jābalsta vispirms uz aizņēmēja raksturu („jūsu personība un raksturs
veidos kredītu”), nevis ieķīlāšanas spēju. Parasti aizdevumu ar savu autoritāti atbalstīja
divi kooperatīva biedri un atmaksas termiņš nedrīkstēja pārsniegt trīs mēnešus. Otrs
pamatprincips bija atvērtība visiem cienīgiem kredīta meklētājiem, neatkarīgi no amata
vai sociālās piederības. „Apvienība, kas atbilst šiem kritērijiem, kļūst par tautas banku jeb
krājbanku, kuru pārvalda tās noguldītāji,” rakstīja Deličs.
Tikpat noteikti Šulce-Deličs uzsvēra demokrātisku krājaizdevu sabiedrības
kontroli. Augstākais lēmējs bija biedru kopsapulce, kurā katrs neatkarīgi no paju skaita
balsoja ar vienu balsi. Lai biedros ieaudzinātu atbildību un tos izglītotu, pirmajos
darbības mēnešos Šulce uzstāja, lai visi biedri piedalītos pat ikdienas lēmumu
pieņemšanā. Visiem bija jāparaksta norēķinu grāmatiņas un parādzīmes (saistību raksti).
Vienlaikus tika veidotas apakškomitejas. Ģenerālkomiteju (Aufsichsrath) ievēlēja reizi
gadā; tajā ietilpa prezidents, kasieris, sekretārs un deviņi locekļi. 1853. gadā pieņemtie
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statūti paredzēja, ka visi prasījumi un ierosinājumi rakstiski jāiesniedz ģenerālkomitejai,
kura savās sapulcēs lems jautājumus, nodrošinot nepieciešamo kapitālu, kredītu atmaksu
iekasēšanu un nevainojamu kārtību saimnieciskos jautājumos. Ģenerālkomiteja savukārt
no sava vidus izvirzīja izpildkomiteju, kura ar laiku pārņēma visus ikdienas darbus,
kamēr ģenerālkomitejai palika vispārējās uzraudzības un pārbaudes funkcijas.
Atšķirībā no Viktora Hubera un Raifaizena, Šulcem-Deličam neesot bijis nodomu
morāli atveseļot visu cilvēci, nedz uzcelt darbaļaužu paradīzi zemes virsū. Viņš necentās
moralizēt vai iejaukties cilvēku personīgajā dzīvē. Viņš pat esot apsmējis kristīgo
sociālistu centienus gādāt par ļaužu morālo labklājību, bet uzsvēris tikai ekonomiskas
likumsakarības. Nekapitālista pirmais uzdevums, uzsvēra Šulce, ir kļūt par kapitālistu.
Taču ekonomikai jābūt veselīgai, balstītai uz pašpalīdzību, ražošanu un taupību.
Varbūt tieši pēdējais faktors pēc pirmajiem panākumiem Šulci-Deliču noveda
pretrunās ar dažiem paša praktiski izstrādātajiem principiem, un viņš atteicās no
neierobežotas atbildības principa, sāka lielāku vērību piešķirt kredīta materiālajam
nodrošinājumam, pieļāva patēriņa kreditēšanu, vairāk uzsvēra tādu kredītkooperatīva
mērķi kā peļņa, kas savukārt noveda līdz sabiedrību teritoriālai ekspansijai un darbības
principu komercializācijai.
1853. gadā Šulce-Deličs sāka apceļot Vācijas pilsētas, aģitējot par krājaizdevu
sabiedrību dibināšanu. Viņam piemita iespaidīga, pārliecinoša personība, neatvairāms
entuziasms, kas Šulci padarīja par ideālu propagandistu. Kur vien viņš devās, dibinājās
jaunas krājaizdevu sabiedrības. Līdz 1859. gadam tādu bija jau 183, kas apvienoja 18
tūkstošus biedru, pārsvarā Pozenā un Saksijā.
Nākamais solis bija sadarbības veidošana pašu kooperatīvu vidū. Kopš 1854. gada
Šulce-Deličs sāka publicēt regulārus ievadrakstus žurnālā Deutsche Gewerbe Zeitung,
izskaidrojot savus uzskatus par kooperāciju un atspoguļojot krājaizdevu sabiedrību
panākumus. 1859. gadā viņš sasauca kooperatīvo biedrību konventu Veimārā. Tas
nolēma dibināt centrālo organizāciju, kura „attīrītu ceļus biedrību sadarbībai, ļautu
savstarpēji apmainīties ar pieredzi un izprast kopējos mērķus”. Šulce tika ievēlēts par šā
biroja pārvaldnieku. Līdz gada beigām centrālā organizācija apvienoja divas trešdaļas no
aptuveni 200 organizācijām. Pēc dažiem mēnešiem notika nākamā konference, kas
dibināja pastāvīgu organizāciju „Nacionālo apvienību” (Nationalverein) ar biroju
Koburgā. Šulce kļuva par tās sekretāru.
Lai gan veidojās sekmīgas centrālās organizācijas, Šulce uzsvēra katras vietējās
organizācijas autonomiju savu funkciju pildīšanā. Lai arī Šulce-Deličs tika ievēlēts
Prūsijas pārstāvju palātā un Vācijas Reihstāgā, galvenos pūliņus viņš arvien veltīja
kooperatīvu kustībai. 1864. gadā dibinājās Vācijas Kooperatīvo sabiedrību universālā
federācija, kas apvienoja vecās centrālās organizācijas un tām pakļautās līgas. Lai
pieņemtu kredītkooperatīvu brīvos līdzekļus, 1865. gadā dibinājās Vācijas Kooperatīvā
banka, kuru tautā dēvēja par Soergelbank. Tā aizdeva naudu kredītkooperatīviem, kuriem
pietrūka līdzekļu kredītu izsniegšanai. Bankas akciju kontrolpakete piederēja dažādām
krājaizdevu sabiedrībām, pārējās akcijas – indivīdiem. 1867. gadā Šulcem-Deličam
izdevās panākt likuma pieņemšanu, kas legalizēja nodibināto asociāciju statusu. 1883.
gadā, gadu pirms nāves, viņš izdeva grāmatu, kurā izklāstīja savas domas par
kooperatīviem nepieciešamo likumdošanu. Pēc Šulces principiem dibināto sabiedrību
skaits turpināja augt, 1912. gadā Vācijā darbojās jau 1002 sabiedrības, kuras apvienoja
641000 biedru.
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3.1.1.2. Raifaizena kredītsabiedrības
Vēl Šulces-Deliča dzīves laikā Vācijā darbību sāka cita paveida kredītkooperatīvi,
kurus dibināja 1818. gadā dzimušais Fridrihs Vilhelms Raifaizens. Šulce šos
kooperatīvus uzskatīja par konkurējošām organizācijām, kuras turklāt neesot stabilas, līdz
ar to varot diskreditēt visu krājaizdevu sabiedrību kustību. Taču ar laiku Raifaizens
izveidoja savu kredītkooperācijas sistēmu, kas izrādījās pat dzīvotspējīgāka.
Raifaizens dzima Reinas provinces Hamnā. Viņa tēvs bija mācītājs un ciema
vecākais, bet vēlāk kļuva atkarīgs no alkohola un mira, kad Fridriham bija tika 11 gadu.
Raifaizena māte bija dedzīga luterāne, kas arī savā dēlā ieaudzināja dziļu dievbijību. Tēva
nāve ģimeni atstāja nabadzībā. Vietējais mācītājs viņu izglītoja neformāli. 17 gadu
vecumā Fridrihs brīvprātīgi pievienojās armijai, bet pēc diviem gadiem acu slimības dēļ
militāro dienestu bija spiests atstāt. Tad viņš nokārtoja civilierēdņa eksāmenu, sākotnēji
cerot kļūt par mācītāju, bet 1846. gadā ieņēma mēra posteni Veierbušā. Pēc diviem
gadiem pašvaldības jurisdikcijā nonāca Flamersfelda ar 33 ciemiem. 1849. gadā
Raifaizens precējās. Ģimenē dzima septiņi bērni, no kuriem Rudolfs vēlāk no tēva
pārņēma kooperatīvās sistēmas vadību. Tuvākais palīgs un uzticības persona Raifaizenam
bija viņa sieva Amālija. Tas bija ļoti svarīgi, jo vīrs bija kļuvis daļēji akls. 1852. gadā
Raifaizens kļuva par Hedesdorfas mēru, lai gan veselības problēmas arvien vairāk
apgrūtināja pienākumu veikšanu. Lai arī 1863. gadā Raifaizenu atkārtoti ievēlēja par
mēru, valdība viņu vairs amatā neapstiprināja, līdz ar to Fridriham nācās pilnīgi atstāt
dienestu un samierināties ar niecīgu pensiju.
Jaunu dzīvi sākt Raifaizenu nolēma ar cigāru fabrikas atvēršanu. Kad šis pasākums
neizdevās, viņš mēģināja tirgot vīnu un dzīvības apdrošināšanas polises. Tā viņš
nopelnīja pietiekami daudz naudas, lai sevi uzturētu līdz mūža galam, taču vienlaikus
viņš daudz pūļu veltīja kooperatīvu organizēšanai. Līdz nāvei 1888. gadā viņš ieguva
augstāko sabiedrības un valsts atzinību par paveikto Vācijas zemniecības labā. Tautā
Raifaizenu sāka dēvēt par „labo tēvu Raifaizenu”.
Kooperatīvās darbības sākums un motivācija Raifaizenam bija līdzīga kā ŠulcemDeličam. Arī viņu dziļi iespaidoja 1946. gada neraža, bargā ziema un bads. Atšķirība tā,
ka Šulce sāka apvienot pilsētu amatniekus un tirgotājus, kamēr Raifaizens pievērsās tieši
zemniecībai. Reformas gan atbrīvoja zemniecību no feodālajām klaušām un pavēra
iespēju iegūt sev zemi, taču kopumā stāvokli neuzlaboja. Pēc tā laika liecībām, Vācijas
zemniecība bija kā izbadējusies, slikti ģērbta un neizglītota ļaužu masa, bez pajumtes un
iztikas līdzekļiem, kas ar pūlēm saturēja kopā miesu un dvēseli. Zemnieki nebija gatavi
komerciālajai lauksaimniecībai, nebija naudas tehnikas, minerālmēslojuma, sēklu un lopu
iepirkšanai, tāpēc tie nespēja pacelt ne sava darba ražību, ne uzlabot dzīves apstākļus.
Hipotēkas laukos kalpoja kā vienīgais kredīta nodrošinājums, taču hipotēkas bija tikai
lielu īpašumu saimniekiem. Tipisks sīkzemnieks līdz ar to nonāca augļotāju kalpībā.
Pērkot zemi, viņam bija jāaizņemas uz tik nežēlīgiem noteikumiem, ka šī zeme galu galā
nonāca augļotāja īpašumā. Augļotāju aizdevumu likmes sasniedza 100% gadā.
1846 – 47. gada ziemā Raifaizens organizēja „Maizes savienību” (Brotverein), lai
badacietējiem izdalītu miltus, vēlāk celtu maizes ceptuvi, kas nabagus apgādāja ar lētu
maizi. Nākamā Raifaizena dibinātā apvienība aizņēmās naudu, lai vairumā iepirktu sēklas
un kartupeļus, kurus vēlāk par pašizmaksu pārdeva zemniekiem. Neviena no šīm
organizācijām nebija kooperatīvs, jo naudu aizņēmās no turīgākajiem, lai palīdzētu
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nabadzīgajiem. 1849. gadā, kļūstot par Flamersfeldas mēru, Raifaizens nodibināja
Flamersfeldas Biedrību trūcīgo zemnieku atbalstīšanai. Tā iepirka lopus, kurus uz
izdevīgiem noteikumiem, pieļaujot parāda kārtošanu ar iemaksām, pārdeva zemniekiem.
Vēlāk šī sabiedrība sāka izsniegt kredītus zemnieku saimniecību uzlabošanai. Taču arī šī
biedrība vēl nebija kooperatīvs. To veidoja 60 turīgi Flamersfeldas pilsoņi, kuri kopīgi
garantēja biedrības aizņēmumus. Līdz ar to šie pilsoņi arī noteica biedrības politiku: kurš
jāuzņem biedrībā, kam jāizsniedz aizdevums utt. Turklāt uzņemtajiem biedriem, lai arī tie
papildināja kopējo kapitālu, nekādas teikšanas nebija. Tomēr jāatzīst, ka biedrība daudzus
zemniekus atbrīvoja no augļotāju jūga un palīdzēja saimnieciski nostiprināties.
Nākamo biedrību Raifaizens dibināja tikai 1854. gadā, kad kļuva par Hedesdorfas
mēru. Tā saucās Hedesdorfas Labdarības organizācija un atspoguļoja dibinātāja
ieinteresētību kristīgās labdarības un žēlsirdības laukā. Jaunā organizācija rūpējās par
trūcīgiem bērniem un viņu izglītošanu, cēla bibliotēkas, pieņēma darbā bijušos
cietumniekus un dezertierus. Tā darbojās līdzīgi pirmajai biedrībai, tikai ar noteikumu, ka
dividendes investoriem netiks izmaksātas līdz brīdim, kad tiks uzkrāts rezerves fonds.
Bez tam bija paredzēts, ka biedrības likvidācijas gadījumā kapitāls tiks sadalīts nevis
investoriem, bet gan izmantots trūcīgo labā. Pēc Hedesdorfas biedrības tika nodibinātas
vēl divas (1862. un 1868. gadā), taču to darbība nesniedzās tālāk par tuvāko apkārtni.
Vienlaikus Raifaizens sāka pārvērtēt savus uzskatus par biedrību darbības
principiem. Lai arī viņa dibinātās biedrības darbojās sekmīgi, sāka rasties sarežģījumi.
Turīgie labvēļi, kurus Raifaizens bija aizrāvis ar savu kristīgo entuziasmu, pakāpeniski
zaudēja interesi labdarības darbā. Pastāv uzskats, ka Raifaizenu iespaidoja Šulces-Deliča
sākotnējo kooperatīvo biedrību panākumi. Tāpēc viņš nolēma savu Hedesdorfas biedrību
pārkārtot uz pašpalīdzības principiem. Atzīstot, ka šī biedrība dibināta pēc Šulces
sākotnējiem principiem, Raifaizens biedrības statūtus pielāgoja vietējiem lauku
apstākļiem un vajadzībām. Kad jaunos statūtus bija parakstījuši 300 cienījami pilsoņi visā
apgabalā, tika nodibināta Hedesdorfas kredītsabiedrība. Tas notika 1864. gadā.
Lai gan pēc uzbūves un pārvaldes principiem abi bija kredītkooperatīvi, starp
Raifaizena un Šulces-Deliča organizācijām pastāvēja principiālas atšķirības. Raifaizens
uzsvēra cilvēkmīlestību un kristīgās vērtības kā kooperācijas pamatmotīvu, kamēr ŠulceDeličs galveno uzsvaru lika uz ekonomiskās pašpietiekamības nodrošināšanu. Raifaizena
mērķis bija palīdzēt zemniecībai, kamēr Šulce koncentrējās uz pilsētas strādniecību un
veikalu īpašniekiem. Raifaizens dalību savās organizācijās centās ierobežot ar neliela
apgabala iedzīvotājiem vai, vislabāk, vienas draudzes locekļiem, kamēr Šulce-Deličs
savās organizācijās centās iesaistīt plašu un ekonomiski daudzveidīgu apgabalu
iedzīvotājus.
Lai kļūtu par Raifaizena organizācijas biedru, bija nepieciešama labvēlīga kaimiņu
atziņa par kandidāta raksturu, centību un draudzīgumu. Lai arī kredītkooperatīvi cilvēkus
nedalīja bagātajos un nabagos, iestāties gribētājiem bija nepieciešams kāds
nodrošinājums vai īpašums. Labi, ja kandidātam piederēja zeme, bet uzņēma arī kalpus,
ja tiem bija lopi vai piederēja darba rīki. Par galveno biedra vērtību Raifaizens tomēr
uzskatīja cilvēka morālo stāju. Pirmajos darbības gados Raifaizena biedrībās nebija paju,
jo tās aizņēmās pret savu biedru atbildību. Līdz ar to netika maksātas arī dividendes.
Procentus maksāja vienīgi par noguldījumiem. Kad 1889. gadā Vācijā tika pieņemts
kooperācijas likums, Raifaizena sabiedrības ieviesa gandrīz simbolisku prasību pēc pajas
2,5 marku vērtībā.
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Raifaizena biedrību pārvalde bija demokrātiska. Biedru kopsapulce ievēlēja
pārvaldes komiteju, kas apstiprināja aizdevumus, sekoja, lai tie tiktu izmantoti
norādītājiem mērķiem un laikus atmaksāti, kā arī organizēja ikdienas darbu. Inspekcijas
padome jeb revīzijas komisija pārraudzīja pārvaldnieku darbību un par to ziņoja
kopsapulcei. Raifaizens uzsvēra brīvprātības principu, atalgojumu pieļaujot tikai pilnas
slodzes darbiniekiem, t.i., grāmatvedim-kasierim.
Izcilais Krievijas kooperācijas teorētiķis Aleksandrs Čajanovs, lai radītu izpratni
par Raifaizena kooperāciju, izcēlis šādus principus, kurus savā grāmatā „Kooperācijas
īsais kurss” nosaucis par Raifaizena likumiem:
1. Kopīga aizņēmuma ņemšana, ko veic savienībā apvienojušās zemnieku
saimniecības, garantējot to ar visu biedru īpašumu. Ar to tika panākta kapitāla
ieplūšana biedrībā, jo tā laika kapitālisti un finansisti kopīgo mantisko atbildību turēja
lielā cieņā.
2. Aizdevums kredītbiedrības biedriem izsniedzams tikai ražošanas
vajadzībām, nevis patēriņam. Šā likuma mērķis bija nodrošināt, lai apgrozībā laistā
nauda atgrieztos ar peļņu.
3. Aizdevumi izsniedzami tikai sabiedrības biedriem, kuri ir visiem labi
pazīstami cilvēki un, tāpat kā pārējie, ir atbildīgi ar savu mantu.
4. Lai valde spētu uzraudzīt aizdevumu izmantošanu, saimniecībām jābūt viegli
aizsniedzamām. Tātad apgabalam, kurā darbojas kredītsabiedrība, jābūt nelielam.
Praksē tas nozīmēja apgabalu, kas nepārsniedza 5 – 6 ciemu teritoriju (apvidū ar atšķirīgu
iedzīvotāju blīvumu ciemu skaits var atšķirties).
5. Valdes locekļa amats atzīstams par goda, t.i., neatalgotu pienākumu. Ja
apgabals, kurā darbojas kredītsabiedrība, ir neliels, tas nozīmē arī nelielu apgrozījumu.
No šā apsvēruma izriet nepieciešamība pārvaldi veikt sabiedriskā kārtā, lai samazinātu
kopējās izmaksas.
Sākotnēji Raifaizena kredītkooperatīvu skaits pieauga lēni: 1868. gadā 11
organizācijas, 1869. gadā – 33. Tikai 1880. gadā sākās straujš organizāciju skaita
pieaugums. Raifaizena nāves gadā Vācijā darbojās 425 viņa biedrības. Grūtības radīja
reģionālu un valsts mēroga apvienību veidošana. Tāpēc vēl ilgi trūka foruma kopēju
mērķu veicināšanai, noderīgas informācijas apmaiņai, juridisku padomu un centrālās
bankas pakalpojumu saņemšanai. Pirmā centrālā apvienība – Reinas Lauksaimniecības
savienības banka – dibinājās 1872. gadā. Bez finansiālu pakalpojumu sniegšanas tā veica
arī vietējo biedrību pārraudzību un kontroli. Sekoja citas reģionālas apvienības ar
līdzīgām funkcijām. 1874. gadā izdevās nodibināt Vācijas Lauksaimniecības galveno
banku.
Jaunpieņemtie Vācijas likumi nepieļāva dažādu asociāciju kopdarbību, kā arī
asociāciju nodarbošanos ar bankas pakalpojumiem, ja tām nebija akciju bankas statusa.
Tāpēc Raifaizens bija spiests likvidēt savas centrālās bankas un 1876. gadā organizēt
Centrālo Lauksaimniecības aizdevumu banku, kas bija akciju sabiedrība. Nākamajā gadā
dibinājās Vācijas Lauku Kooperatīvo sabiedrību vispārējā federācija, kuras pienākums
bija sniegt juridiskus pakalpojumus, padomus, rūpēties par jaunu organizāciju dibināšanu
un informācijas izplatīšanu. Nākamajos gados tika dibinātas jaunas reģionālās un
centrālās organizācijas, kuras pievienojās Vācijas Impēriskajai Lauku kooperatīvo
sabiedrību federācijai, lai gan turpināja būt arī Raifaizena Vispārējās federācijas locekles.
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Tikai 1913. gadā Raifaizena biedrības izstājās no impēriskās federācijas, turpmāk
paļaujoties tikai uz savu centrālo organizāciju.
Raugoties vēsturiski, Raifaizena biedrības pieauga straujāk. 1913. gadā Vācijā
darbojās 25 576 dažāda paveida lauku kooperatīvi, un 16 927 no tiem bija
kredītkooperatīvi. 1915. gadā darbojās tikai 1 559 pilsētu biedrības, kas apvienojās
Šulces-Deliča Universālajā federācijā, 980 no tām bija krājaizdevu sabiedrības.
Raifaizena biedrības arvien uzsvēra sava dibinātāja paustos morāles principus un kristīgās
vērtības. Tikai XX gadsimta otrajā pusē arī Raifaizena organizācijās sāka dominēt
profesionālisma principi.
3.1.1.3. Vācijas pieredzes pārņemšana Eiropā
Abām Vācijā radītajām kredītkooperatīvu sistēmām pakāpeniski radās sekotāji ne
vien Eiropā, bet arī citu kontinentu valstīs. Reti kur sākās kustība, pirms kādi entuziasti
nebija rūpīgi izpētījuši vācu kolēģu sasniegumus. Vispirms jāmin 23 gadus vecais itāļu
zinātnieks Luidži Luzati (Luigi Luzzatti), kas 1864. gadā ieradās Vācijā, lai studētu
Šulces-Deliča principus. Atgriežoties dzimtenē, viņš par šo tēmu uzrakstīja grāmatu un
kā politekonomikas profesors lasīja lekcijas Padujas universitātē. 1866. gadā Luidži
Luzati dibināja savu pirmo kredītkooperatīvu Milānā.
Tomēr Luzati kooperatīvi atšķīrās. Viesošanās laikā Vācijā gan Šulce-Deličs, gan
Raifaizens uzsvēra neierobežotas atbildības principu, tikai vēlāk Šulce-Deličs pieļāva, ka
viņa biedrībām jāļauj izvēle starp neierobežotu un ierobežotu atbildību. Turpretī Luzati
uzreiz izšķīrās par ierobežotu atbildību. Luzati apšaubīja arī Šulces noslieci uz dārgām
pajām apgrozījuma kapitāla nodrošināšanai, to vietā balstoties uz mazām pajām un
noguldījumu piesaisti. Visbeidzot viņš nolēma, ka viņa bankas darbiniekiem jāstrādā bez
atlīdzības, ka jāpieņem vairāk darbinieku un jārada vairāk komiteju, tā, lai darbiniekiem
nāktos vairāk sadarboties un mijiedarboties. Ar to Luzati kooperatīvi līdzinājās
Raifaizena kredītsabiedrībām.
Ar laiku Luzati krājaizdevu sabiedrības pārveidojās par vispārējām (universālām)
bankām, kuras pieņēma noguldījumus no visiem un kredītus izsniedza arī nebiedriem. No
Vācijas modeļa saglabājās vienīgi paļaušanās uz kredīta ņēmēja raksturu.
Raifaizena ceļu Itālijā gāja Leone Volemborgs (Leone Wollemberg), kurš kopš
1883. gada sāka dibināt kooperatīvās kases zemniekiem, kuras Itālijā sauca par zemnieku
kasēm. Volemberga biedrībās nebija paju, naudu aizdevumiem tās savāca ar biedru un
iedzīvotāju noguldījumiem vai arī aizņēmās no citām finanšu institūcijām pēc
neierobežotas atbildības principa. Dividendes netika maksātas. Visi ienākumi nonāca
rezerves fondā, lai vajadzības gadījumā segtu radušos zaudējumus. Kad rezerves fonds
bija gana liels, tā līdzekļus sāka izmantot vispārējās operācijās. Visās lietās Volembergs
stingri pieturējās pie Raifaizena principiem, uzsverot arī morāles un kristietības principus.
Zemnieku kases veicināja ne vien materiālo labklājību un ražošanu, bet rūpējās arī par
zemnieku izglītošanu. Statūtos bija pat noteikums, ka kases loceklim jāprot lasīt un
rakstīt, lai viņš ar pilnu izpratni varētu piedalīties biedrības darbā. Volemberga kašu
skaits strauji pieauga, līdz 1913. gadam darbojās 2000 zemnieku kases. Trešdaļa no tām
nebija saistītas ar reliģisko pārliecību, bet pārējās bija katoļu kases. Lai rosinātu
zemnieku kašu dibināšanu, Volembergs 1897. gadā organizēja Nacionālo federāciju, bet
1909. gadā par lauku kredītkooperatīvu centrālo organizāciju kļuva Katoļu Lauku
kredītsabiedrību nacionālā federācija.
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Interesanti, ka vācu parauga kredītkooperatīvi neatrada atsaucību Ročdeilas
kooperatīvu dzimtenē Anglijā, lai gan Lielbritānijas akadēmiskās aprindas kādu laiku
aktīvi propagandēja Raifaizena sistēmas kooperatīvus. Arī otrā lielvalsts Francija
sākotnēji bija visai imūna pret Vācijas panākumiem, lai arī pieredzēja daudzus
mēģinājumus ieviest finanšu kooperāciju. Daudz uzņēmīgāka bija vāciski noskaņotā
Austroungārijas impērija, kur pirmais Šulces-Deliča sistēmas kredītkooperatīvs dibinājās
1858. gadā, bet Raifaizena sekotāji sasparojās 1886. gadā. Līdz 1913. gadam Austrijā
darbojās 3599 Šulces-Deliča kredītkooperatīvi un vairāk nekā 8000 Raifaizena biedrības.
Mūsdienās pamatlicēju uzvārdi, visvairāk gan tieši Raifaizena, grezno lielas bankas visā
Centrāleiropā un daļēji arī Austrumeiropā. Zīmīgi, ka Krievijā vācu sistēmu vairāk
iepazina Raifaizena variantā, lai gan bieži šajā jēdzienā bija ielikta īpatnēja krievu
interpretācija, kas visai nosacīti līdzinājās Raifaizena principiem.
Ātri vien ziņas par Vācijas kredītkooperatīviem sasniedza Amerikas krastus. Jau
1864. gadā vairākas vācu amatnieku biedrības Ņujorkā dibināja pilsētas mēroga
organizāciju, kuru nosauca par Arbeiter-Bund. To bija iecerēts veidot kā Šulces-Deliča
parauga tautas pašpalīdzības banku, šo ieceri saistot ar slimnīcas celtniecību, māju
būvētāju biedrību un ražotāju kooperatīviem. Biedrība vairumā iepirka kartupeļus, tēju,
cukuru un kafiju, lai tos saviem biedriem pārdotu lētāk par tirgus cenu, kā arī sāka
piešķirt biedriem 200 dolāru lielus bēru pabalstus. Taču šos entuziastus drīz vien pastūma
malā cīnītāji par 8 stundu darba dienu un Eiropas paveida marksisti. Kooperatīvā kredīta
tēmu ASV pacēla pat lielākās avīzes, kā New York Times, piedāvājot to strādniecībai kā
alternatīvu šķiru cīņai, kas tajā laikā draudēja no Rietumeiropas pārsviesties arī uz ASV.
1870. gadā mēģinājums ieviest Šulces-Deliča biedrības notika Masačūsetas pavalstī
ASV. Bostonas tiesnesis un Masačusetas Augstākās tiesas loceklis Semjuels Kvinsijs
pārtulkoja un izdeva vairākus Šulces-Deliča ziņojumus. Viņa māsasdēls, kurš bija
Masačūsetas štata senators, šo ziņojumu iesniedza senāta banku komitejai, lūdzot pieņemt
likumu, kas atļautu dibināt kredītkooperatīvus. Šāds likums gandrīz tika pieņemts, bet
pats projekta iesniedzējs no tā atteicās, paskaidrojot, ka kooperatīvā kredīta organizācijas
var dibināt jau esošās likumdošanas ietvaros. Kvinsijs pats piedalījās Franklina fonda
reorganizācijā, kurš bija domāts nelielu aizdevumu izsniegšanai tirgotājiem. Lai arī bija
saskatāma zināma mērķu līdzība, šis fonds tomēr nedarbojās pēc Šulces-Deliča
principiem. Vairāki ievērojami politiķi Amerikā turpināja aģitēt par kooperatīvā kredīta
nepieciešamību, aicinot atbalstīt amatniekus un mīkstināt cīņu starp darbu un kapitālu.
Tomēr vēl ilgi ASV šāda sistēma neiesakņojās. Sīkražotāji un sīktirgotāji bija spiesti
ņemt dārgus kredītus no augļotājiem. Tikai vietām dibinājās dažādas krājbankas un
krājaizdevu apvienības, kuras tomēr nespēja sniegt piemērotus sīkkredītus. ASV
kredītkooperatīvu attīstība strauji sākās tikai XX gadsimtā pēc Lielās depresijas, kad
daudzi iedzīvotāji vīlās bankās un kredītkooperatīvu entuziastam Eduardam Albertam
Filīnam izdevās atrast talantīgu Nacionālā Kredītbiedrību paplašināšanas biroja
(CUNEB) vadītāju, par kuru kļuva Rois Frederiks Bergengrens.
3.1.1.4. Kredītkooperācijas panākumi Kanādā
Daudz labāk kredītkooperatīvu entuziastiem veicās Lielbritānijas kolonijā Kanādā.
Tur dibināšanas pienākumus uzņēmās parlamentārais korespondents Alfons Dežardē
(Alphonse Desjardin). Viņa dibinātā kooperatīvā kredīta sistēma arvien plaukst un sniedz
nozīmīgu atbalstu kredītkooperatīvu attīstībai visā pasaulē, t.sk. arī Latvijā.
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Dežardē dzima 1854. gadā Lūisā, daudzbērnu ģimenē. Kad viņa tēvs saslima, par
vienīgo ģimenes apgādātāju palika māte. Tā Alfons jau agrā bērnībā izjuta nabadzības
slogu. Vecāki bērniem bija ieaudzinājuši stingrus morāles principus un dievbijību, kā arī
iespēju robežās rūpējās par izglītību. Alfons mācījās Lūisas draudzes skolā, vēlāk
koledžā. 16 gadu vecumā viņš pārtrauca mācības koledžā, lai atbalstītu ģimeni. Īsu brīdi
viņš dienēja Kanādas milicijā, tad tika pieņemts par korespondentu vietējā avīzē Echo of
Levis. 1879. gadā viņš kļuva par reportieri Kvebekas parlamentā, 1891. gadā nodibināja
pats savu avīzi L’Union Canadienne. Avīze ilgi nepastāvēja, bet Alfons tika iecelts par
korespondentu Otavas Pārstāvju palātā, kur darbojās līdz 1915. gadam, kad bija spiests
atteikties no darba sliktas veselības dēļ.
Pēc dabas Alfons Dežardē bija sabiedrisks. Daudzi dzimtenē viņu pazina kā
godīgu, strādīgu un atbildīgu cilvēku. Kā students viņš bija aktīvs kultūras un reliģiskajā
dzīvē, kā žurnālists lielu uzmanību pievērsa ekonomiskiem un sociāliem jautājumiem un
izstrādāja pat savu politisko filozofiju. Tolaik Kanādā bija asas diskusijas par provinces
nākotni: vai tuvināties ASV vai iestāties par provinciālu autonomiju. Dežardē lozungs
bija : „Vispirms un pāri visam būsim kanādieši!”
Rakstot par saimnieciskiem un sociāliem jautājumiem, Dežardē iepazinās ar Eiropā
uzplaukušo kooperatīvu kustību. Viņš saprata, ka tāda labi noderētu arī Kanādā, kur
pietrūka bankas pakalpojumu vienkāršiem cilvēkiem. Daudzi kanādieši bija nokļuvuši
augļotāju jūgā, parlaments 1897. gadā sāka debatēt par nepieciešamību pieņemt likumu
pret augļošanu. Kā parlamentārais korespondents Dežardē šīs debates noklausījās un
dzirdēja daudzas satraucošas liecības. Procenti par maziem aizdevumiem reizēm
sasniedza pat 1200%. Tieši tobrīd Dežardē apņēmās šo slimību izārstēt.
Kanādā tolaik jau darbojās daži maiznieku kooperatīvi un pāris kooperatīvo
veikalu. Pastāvēja arī neliela banka Prinča Edvarda salā, kuru visai nosacīti varētu dēvēt
par kooperatīvu. Izpētījis šos nelielos kooperācijas aizmetņus, Dežardē pievērsās
kooperācijai Eiropā. Viņš sarakstījās ar rakstnieku un tautas banku propagandētāju Eiropā
Henriju Volfu, kurš par šo tēmu sniedza izsmeļošu informāciju. Sekoja sarakste ar tautas
bankas direktoru Francijā Šarlu Reineri un Luidži Luzati Itālijā. Kā dedzīgu katoli viņu
aizrāva arī tolaik izplatītā baznīcas sociālā mācība. Dežardē saņēma vairākas grāmatas un
brošūras par kustības attīstību Eiropā. Viņā brieda pārliecība, ka kaut kas līdzīgs
iespējams Kanādā un tieši tobrīd pienācis īstais laiks šīs idejas propagandēt. Dežardē to
arī darīja – gan sarunās ar paziņām, gan presē. Viņš kļuva par dedzīgu kooperācijas
evaņģēlistu.
1900. gada 20. septembrī Alfons Dežardē savā mājā ielūdza duci draugu, kuriem
izklāstīja savu plānu par tautas bankas dibināšanu Lūisā. Lai arī sākotnēji nebija
pārliecības, ka draugi viņu izpratīs un atbalstīs, jo kooperācijas tēma Kanādā bija sveša,
tikšanās beidzās ar vispārēju apņēmību nekavējoties ķerties pie darba. Tūlīt tika
nodibināta komiteja, kas vismaz divas reizes nedēļā tikās Dežardē mājā. Komitejas
uzdevums bija sagatavot statūtu projektu un kooperatīva dibināšanu.
Alfonsa Dežardē tālejošie panākumi ir tā vērti, lai tos aplūkotu un analizētu tuvāk.
Vēl jo vairāk tāpēc, ka pēc 100 gadiem Dežardē dibinātā krājaizdevu sabiedrību kustība
atbalstīja kustības atdzimšanu Latvijā. Apbrīnojama un pamācoša bija Dežardē drosmīgā,
pārliecinošā, bet vienlaikus arī radošā pieeja apstākļos, kad kooperācijas principi viņa
dzimtenē bija pilnīgi sveši.

10

Pat nodibinātā rīcības komiteja šaubījās, vai var dibināt finanšu koncernu apstākļos,
kad Kanādas likumi to neatļāva. Turpretī Dežardē uzskatīja, ka atļauts ir viss, kas nav
nepārprotami aizliegts. Kad sabiedrība pierādīs savu dzīvotspēju, parlaments būs spiests
legalizēt tās pastāvēšanu. Lai kā Dežardē apbrīnoja savu Eiropas kolēģu panākumus, viņš
necentās tur izveidoto sistēmu nekritiski kopēt. Galvenās atšķirības bija divas. Pirmkārt,
viņš neatzina dalīšanos pilsētu un lauku kredītkooperatīvos, bet centās tautas banku un
lauku kašu īpatnības „savienot tik harmoniski, cik vien tas iespējams”. Otrkārt, Dežardē
noraidīja neierobežotās atbildības principu, uzskatot ka kanādiešu vidū tas neradīs
atsauksmi un izpratni.
18 komitejas sēžu rezultātā tika pabeigts statūtu projekts. 6. decembrī apmēram 100
Lūisas pilsoņu apstiprināja statūtus. Savu biedrību viņi nolēma saukt par Lūisas Tautas
kasi (La Caisse Populaire de Levis). Dibinātāji apzināti izvairījās no apzīmējuma
„banka”. Statūtus parakstīja 80 personas un iegādājās kopumā 200 pajas. Tautas kases
pasludinātie mērķi bija taupības un finansiālas atbildības veicināšana biedru vidū, kristīgo
un cilvēcisko vērtību atbalstīšana, augļošanas apkarošana, kapitāla sagādāšana vietējiem
uzņēmumiem, palīdzība aizņēmējiem sasniegt saimniecisku neatkarību, izmantojot
biedrības radīto pašpalīdzības sistēmu. Savas operācijas tautas kase sāka 1901. gada 23.
janvārī.
Mūsdienās Dežardē banka izaugusi par milzīgu impēriju, kuras partneri darbojas
visos kontinentos. Tāpēc interesanti, ka pirmais noguldījums tikko dibinātajā kasē bija 10
centi, bet līdz dienas beigām noguldījumu kopsumma sasniedza 26,40 Kanādas dolārus.
Lai samazinātu izdevumus, kasiera pienākumus bez jelkāda atalgojuma uzņēmās pats
Alfons Dežardē. „Birojs atradās manās mājās. Grāmatvedību kārtoju es pats, bet manas
prombūtnes laikā kāds no ģimenes locekļiem. Visi biedri nāca pie mums, lai ieskaitītu
savas iemaksas, iegādātos pajas vai veiktu citus darījumu ar biedrību,” vēlāk atcerēsies
Dežardē.
Sākumā biedrības birojs darbojās tikai svētdienas naktīs, vēlāk tas bija atvērts trīs
naktis nedēļā. 1901. gada maijā Tautas kasē bija iestājušies jau 840 biedri, kuriem
piederēja 2 750 pajas, izsniegto aizdevumu kopsumma pārsniedza 8000 dolāru. Lai kļūtu
par kases biedru, Lūisas pilsētas vai lauku iemītniekam bija jāparakstās vismaz par vienu
paju 5 dolāru vērtībā un jāapņemas par to iemaksāt vismaz 10 centus nedēļā. Bez tam bija
jādod neliela iestāšanās maksa, kuru ieskaitīja biedrības rezerves fondā. Tika vērtētas
katra kandidāta rakstura īpašības. Lai kādu uzņemtu par kases biedru, kandidāts bija
jānovērtē kā „godīgs, punktuāls darījumos, ar labiem un saprātīgiem ieradumiem, centīgs
un strādīgs”. Izslēgt no biedrības varēja locekli, kurš bankrotēja, palika maksātnespējīgs,
tika krimināli sodīts, ļāva sevi iesūdzēt par parāda nemaksāšanu, pārtrauca maksājumu
kārtošanu biedrībai vai arī maldināja biedrību par aizņemtās naudas izmantošanu. Lai
saņemtu aizņēmumu, biedram bija jābūt labās attiecībās ar biedrību, jābūt laikus
nomaksātiem iepriekšējiem aizņēmumiem. Lēmumu par aizdevuma izsniegšanu pieņēma
kredītu komiteja. Statūtos norādīts, ka komitejai jādod priekšroka nelieliem
aizdevumiem, jābūt pilnīgi skaidram aizdevuma izlietošanas mērķim. Lai arī noteicošais
faktors kredīta saņemšanai bija labs biedra raksturojums un laba iepriekšējo aizņēmumu
atmaksas vēsture, tomēr komiteja prasīja, lai parāda zīmi ar saviem parakstiem apstiprina
vēl kāds vai divi biedrības locekļi, kuri būtu atbildīgi par parāda atdošanu, ja aizņēmējs
kļūtu maksātnespējīgs.
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Augstākais lēmējs Dežardē biedrībā bija biedru kopsapulce, kurā, neatkarīgi no
iegādāto paju skaita, katram biedram bija viena balss. Ikdienā lēmumus pieņēma 9
locekļu Administratīvā padome, kuru izvirzīja biedru kopsapulce. Padome pieņēma
jaunus biedrus, iecēla un pārraudzīja darbiniekus, nodrošināja statūtu ievērošanu, ieteica
kopsapulcei dividendēs izmaksājamos procentus, kontrolēja rezerves fondu.
Administratīvā padome no savu locekļu vidus ievēlēja biedrības prezidentu,
viceprezidentu un sekretāru, kuri veidoja biedrības valdi. Pārraudzības jeb revīzijas
komiteju veidoja trīs kopsapulces izvēlēti biedri.
Tautas kases līdzekļi krājās no biedru nopirktajām pajām, biedru noguldījumiem,
iestāšanās maksām, ieņēmumiem par kredītiem, biedru vai citu personu aizdevumiem.
Rezerves fonds bija domāts „apvienības veselības nodrošināšanai”, tā lielumam, pēc
statūtiem, bija jāsasniedz divkāršs gadā piesaistītā kapitāla apjoms. Rezerves fondā
ieskaitīja visas iestāšanās maksas un 20% no ikgadējās peļņas. Kad fonds bija uzkrāts, to
drīkstēja izmantot investīcijām. „Piesardzības fonds” bija domāts, lai nosegtu
neparedzētus zaudējumus. Tajā ieskaitīja 10% no ikgadējās peļņas, līdz fonda lielums
līdzinājās 200% no piesaistītā kapitāla.
Pirmajos 6 darbības gados Tautas kases izsniegto kredītu apjoms sasniedza 200000
dolāru un sliktos kredītos netika zaudēts ne cents. Tas Dežardē sistēmas piekritējus
pārliecināja, ka kooperatīvie principi spēj dot nepieciešamo drošību. Par galveno drošības
faktoru uzskatīja apstākli, ka biedrība darbojas nelielā apvidū, kurā visi viens otru pazīst.
Otrkārt, visi biedrības locekļi kā paju turētāji ir ieinteresēti sekmīgā kooperatīva darbībā.
Kredītu izsniegšana sākotnēji notika tā. Vispirms Kredītu komiteja izvērtēja prasītāja
godīgumu un raksturu, pēc tam pats Dežardē izlēma, vai kredīta izsniegšanai
nepieciešami galvotāji. Kredītu likmi noteica īpaša administrācijas komiteja, ņemot vērā
naudas tirgus vispārējo stāvokli, aizdevumu likmes komercbankās un vajadzību saprātīgi
atalgot naudas devējus, kuri gādāja līdzekļus biedrībai. Pirmajos gados kredītu likme bija
ap 8%.
Naudas aizdošana nesa zināmu peļņu investoriem, lai gan Dežardē nevēlējās lietot
tādus jēdzienus kā peļņa un dividendes, kuri „smakoja pēc komercializācijas”. Tāpēc
procentus par noguldījumiem, pajām un dividendes sauca par „bonusiem”. Pirmajos 6
darbības gados peļņa sasniedza 5800 dolārus, no kuriem 3400 ieskaitīja rezerves fondā un
2 400 izmaksāja kā bonusus. Dividendes varēja būt lielākas, bet Dežardē uzskatīja, ka tās
nedrīkst pārsniegt 4%, kamēr netiks uzkrāts pietiekams rezerves fonds.
Tā kā Dežardē arvien turpināja savu parlamentārā korespondenta darbu, viņa
prombūtnes laikā biedrības darīšanas kārtoja sieva. Tikai pēc 6 sekmīgas darbības gadiem
tika nolemts Tautas kasei izīrēt īpašas telpas komerciālo darījumu rajonā un algot
pārvaldnieku. Lai gan Dežardē bija apņēmies pierādīt, ka kredītkooperatīvi ir piemēroti
visai Kanādai, viņa konservatīvais raksturs neļāva sasteigt jaunu kašu dibināšanu citās
apdzīvotās vietās. Tikai pēc pirmā darbības gada tika atvērta otra kase netālajā lauku
draudzē. Trešā apvienība sāka darboties 1905. gadā Santamalo, kas netālu no Kvebekas.
Kādu laiku šīs biedrības darbojās bez legāla statusa. Taču Dežardē pūliņi izsauca
simpātijas daudzos deputātos, kas panāca vienbalsīgu Kvebekas sindikātu likuma
pieņemšanu. Nākamajā gadā likumu iesniedza Kanādas Pārstāvju palātā. Debatēs
galvenais liecinieks bija pats Dežardē, bet jau līdz tam viņš bija ieguvis Kanādas
ģenerālgubernatora atbalstu. Tomēr likuma pieņemšana aizkavējās par diviem gadiem.
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Neraugoties uz to, Dežardē organizāciju skaits turpināja augt: 1907. gadā
nodibinājās trīs, 1908. gadā – 11, bet 1909. gadā – vēl 15 jauni kredītkooperatīvi. 1914.
gadā jau 150 kooperatīvās bankas apkalpoja pilsētu strādniekus, fermerus un ogļračus.
Dežardē veltīja visu savu enerģiju jaunu sabiedrību organizēšanai. Kanādas Pārstāvju
palātas apakškomisijai viņš liecināja:
„Nabadzīgie ļaudis ir uzaudzināti līdz apbrīnojamam izglītības līmenim tādos
jautājumos kā ekonomika. Viņi izprot kapitāla dabu. Viņi labi saredz kapitāla saistību ar
sociālo dzīvi, tāpēc viņi atbrīvojušies no daudziem aizspriedumiem. Ja paanalizējam
detaļas, kooperācijas lielākā priekšrocība ir tā, ka kopdarbība cilvēkiem iemāca, kā
pašiem virzīt savu uzņēmējdarbību, nepaļaujoties uz starpniekiem. Kooperācija ļaudīm
iemāca lielās taupības un krāšanas priekšrocības, bet vispirms jau katra centa un mazu
iekrājumu vērtību.”
Mūsdienās Desjardins ir viena no lielākajām un modernākajām finanšu grupām
Kanādā un vislielākā Kanādas franču provincēs, kas sniedz praktiski visus finanšu
pakalpojumus, arī tādus, kas ar savām inovācijām raksturīgi tikai Desjardins. 90. gados
visi Desjardins uzņēmumi (kopumā 20, neskaitot filiāles) apvienoti vienā federācijā.
Īpaši šim nolūkam dibinātā filiāle Développement International Desjardins izvērsusi
plašas finansēšanas un atbalsta operācijas 30 Āfrikas, Latīņamerikas, Āzijas, Centrālās un
Austrumeiropas valstīs.
3.1.1.5. Kredītkooperācijas sasniegumi pirmsrevolūcijas Krievijā
Krievija Latvijas lasītājam var būt interesanta divu galveno iemeslu dēļ. Kooperatīvās
kustības sākumposmā Latvija bija iekļauta Krievijas impērijas sastāvā, lai gan Baltijas
guberņās bija ievērojama baltvācu un līdz ar to arī tiešāka Vācijas ietekme. Otrkārt, lai
gan Krievijā kopš cara Pētera I laikiem tika ieviestas rietumu parauga reformas, arvien
saglabājās daudzas tradicionālās krievu kopienas īpatnības, kā arī Bizantijas tradīciju
mantiniecei raksturīgie pārvaldes elementi. Arī šīs īpatnības lielākā vai mazākā mērā
iesakņojās latviešu apdzīvotajā teritorijā.
Neapšaubāmi modernā kooperatīvā kustībā Krievijā ienāca no Rietumeiropas. Taču
Krievijai jau izsenais bija raksturīga arī sava kopdarbības un pašpalīdzības tradīcija, kas
nevarēja neatstāt iespaidu, bieži vien arī kavējošu, uz kooperatīvās kustības attīstību.
Runa ir par tradicionālajām Krievijas zemnieku kopienām, arteļiem un t.s. skladčinām.
Zemnieku kopienai jeb obščinai bija vairākas funkcijas: ekonomiskā (aramzemes
sadalīšana ciema zemniekiem), administratīvā (strīdu izšķiršana) un sociālā (palīdzība
bāreņiem, atraitnēm, vientuļiem sirmgalvjiem). Kad kādam kopienas loceklim bija jāceļ
māja, saimniecības ēkas vai jāierīko dārzs, viss ciems vai tā daļa pulcējās lielajai talkai.
Dažādu kopienai nepieciešamo darbu veikšanai, piemēram, ceļu vai tiltu būvei, kopiena
sadalījās arteļos. Arteļu darbība balstījās uz mutisku vai rakstisku vienošanos. Tie
organizēja dažādas rūpalas, veica amatniecības darbus, pārvadāja kravas un cilvēkus.
Skladčinas var raksturot kā arteļu priekšgājējas kopīgu rūpalu un dažādas
uzņēmējdarbības organizēšanai, kā arī patēriņa preču iepirkšanai, svētku organizēšanai un
citiem pasākumiem, kādi nepieciešami ciema dzīvei.
Pirmos kooperatīvus Krievijā organizēja rietumnieciski un demokrātiski noskaņotie
dekabristi, kurus cars bija izsūtījis Sibīrijas trimdā. Viņi sākotnēji radīja rietumu parauga
arteļus sabiedriskai ēdināšanai, dārzu saimniecību un darbnīcu ierīkošanai. Tolaik šos
uzņēmumus vēl nesauca par patērētāju biedrībām vai kooperatīviem. Pirmajam Krievijas
kooperatīvam tika dots nosaukums „Lielais artelis”, tā statūtus biedrība pieņēma 1831.
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gada 2. martā. Šis datums tad arī tiek svinēts kā Krievijas patērētāju biedrību dzimšanas
diena. „Lielais artelis” izsniedzis arī kredītus saviem biedriem.
Plašākas kooperācijas attīstības iespējas pavērās pēc dzimtbūšanas atcelšanas 1861.
gadā, kad zemniekiem radās iespēja iegūt zemi savā īpašumā un kad bez iztikas palikušie
lauku iedzīvotāji devās darba meklējumos uz pilsētām, kur sāka attīstīties rūpniecība.
Strādnieku algas sākotnēji bija niecīgas, bet pārtikas produkti rūpnīcu veikalos ļoti dārgi.
Strādnieki bija spiesti organizēties savu tiesību aizstāvēšanai. Daļēji šī organizēšanās
izpaudās kā patērētāju biedrību organizēšana. Pirmās reģistrētās patērētāju biedrības
dibinājās 1864. gadā Permas apgabala Kinovskā un Aizbaikāla apgabala Petrovskā. 1866.
gadā pēc Šveices parauga dibinājās pirmais siera ražošanas kooperatīvs Tveras guberņā,
kas no apkārtējiem zemniekiem iepirka pienu un to rūpnieciskām metodēm pārstrādāja
sierā. Šim piemēram sekoja līdzīgu arteļu dibināšanās visdažādākajos Krievijas
apgabalos.
XIX gadsimta 70. – 90. gados izveidojās labvēlīgi sociāli ekonomiskie apstākļi plašai
patērētāju biedrību, kredītkooperatīvu, ražošanas, kā arī sagādes un noieta kooperatīvu
attīstībai visā Krievijas teritorijā, jo strauji attīstījās dzelzceļu tīkls un pārējā tirgum
nepieciešamā infrastruktūra. Kustībā iesaistījās strādnieki, zemnieki, kalpotāji, amatnieki,
ierēdņi, tirgotāji un pat armijas personāls. 1895. gadā tika pieņemts likums, kas regulēja
mazu kredītu izsniegšanu. Tas savukārt veicināja plašu kredītkooperācijas attīstību.
XIX gadsimta beigās Krievijā darbojās 1568 kooperatīvās sabiedrības, tajā skaitā:
798 kredītbiedrības,
557 patērētāju biedrības,
137 lauksaimnieku apvienības,
12 lauksaimnieku biedrības,
35 piensaimnieku biedrības.
Krievijas vēsturnieki atzinuši, ka pirmā reģistrētā Krievijas savstarpējās palīdzības
sabiedrība, kura saviem biedriem izsniedza kredītus, dibināta 1813. gadā Rīgā. Tā
saukusies „Atjaunotā draudzība” un tai bijuši savi statūti. Tiesa, starp dibinātājiem un
biedriem latviešu nav bijis daudz.
Var vilkt paralēles starp kredītkooperācijas attīstību Vācijā un Krievijā un to
kopējām saknēm, kas saistītas ar Šulces-Deliča un Fridriha Raifaizena darbību Vācijā.
Pirmo biedrību, kuras nosaukumā bijis vārds krājaizdevu sabiedrība, 1865. gadā
Kostromas guberņā dibināja brāļi Luģiņini – Svjatoslavs un Vladimirs. Jādomā, ka tieši
Krievijas iespaidā arī Latvijas kredītkooperatīvus sāka saukt par krājaizdevu sabiedrībām
(no jēdziena ссудосберегательное товарищество).
Dzīvojot Rietumeiropā, Svjatoslavs Lugiņins daudz pētīja Šulces-Deliča
organizēto kredītkooperāciju. Atgriežoties Krievijā, viņš nolēma šo „vārgo augu pārnest
uz Vetlužskas siliem”. Sākotnēji par kopdarbības nepieciešamību viņš pārliecināja 21
ciema iedzīvotāju, kuri piekrita būt par dibinātājiem. Starp viņiem bija viens mācītājs,
septiņi muižas kalpotāji, 12 zemnieki un viens apakšvirsnieks. Pēc Šulces-Deliča
principiem izstrādāto statūtu apstiprināšana kavējās ilgu laiku. Šā procesa gaitā
Svjatoslavs mira un kooperatīva vadību pārņēma viņa brālis Vladimirs Lugiņins, kurš
arī bija pētījis kredītkooperācijas attīstību Rietumeiropā. Statūtus apstiprināja 1865. gada
22. oktobrī. Biedrību nosauca Ziemassvētku vārdā – par krājaizdevu sabiedrību
Roždestvenskaja, no kā cēlies arī attiecīgā paveida biedrību apzīmējums. Pirmā dibinātāju
sapulce savācās nākamā gada 17. jūlijā un tikai 1866. gada 1. augustā sabiedrība uzsāka
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savu darbību. Lugiņina tēvs biedrībai ziedoja 1000 rubļu, bet katrs biedrs apņēmās
iemaksāt 15 kapeikas paju kapitālā. Kādu laiku Vladimirs Lugiņins saglabāja pilnu
kontroli pār biedrības darbu.
Pirmajos gados darbību nevarēja raksturot par sekmīgu. Paju nauda ienāca lēni,
izsniegtos aizdevumu atgūšana nebija viegla, to piedzīšanā nācās iesaistīt ciema padomi
un miertiesnesi. Divas trešdaļas nemaksātāju īpašumu nācās pārdot izsolē.
Pirmajā Ziemassvētku sabiedrības darbības gadā tajā iestājās 139 cilvēki. Tik lielam
biedru skaitam pamatkapitāls izrādījās par mazu, tāpēc nācās ņemt ārēju aizņēmumu.
Gads beidzās ar 210 rubļu peļņu, izsniegto kredītu apjoms sasniedza 4388 rubļus. Lai arī
zemnieki pakāpeniski stājās sabiedrībā, viņi uz tās darbību raudzījās ar zināmu
neuzticību, uzskatot to par sava veida muižnieku augļošanas kantori. Tāpēc viņi labprāt
ņēma kredītus, bet necentās maksāt biedra naudu. Tikai pēc diviem darbības gadiem
neuzticība pakāpeniski mazinājās, un kopsapulce piekrita visu peļņu atstāt biedrībai,
palielinot pajas maksu līdz vienam rublim.
Vislielāko interesi Ziemassvētku krājaizdevu sabiedrība izraisīja Krievijas liberālās
inteliģences aprindās. 1868. gadā muižniecības pārstāvis N.V. Koļupanovs laikrakstā
„Moskva” ievietoja plašu materiālu par Ziemassvētku sabiedrības darbību, ar to pievēršot
daudzu zemstu pārvaldnieku uzmanību, kuri steidza iepazīties ar pirmās krājaizdevu
sabiedrības statūtiem un darbības principiem. Drīzumā par šo tēmu iznāca Koļupanova
grāmata „Praktiska rokasgrāmata ciema un amatnieku banku dibināšanai pēc vācu
krājaizdevu sabiedrību parauga”. Vienlaikus līdzīgas idejas popularizēja Pēterburgas
pilsētas domes deputāts A.J. Jakovļevs, kurš 1869. gadā izlaida grāmatu „Raksti par
tautas kredītu Rietumeiropā un Krievijā”. Šīs publikācijas un grāmatas izraisīja plašu
interesi sabiedrībā. Uz šīs intereses bāzes kņazs A.I. Vasiļčikovs sāka organizēt plašu
kredītkooperācijas kustību Krievijā.
Kņazs Vasiļčikovs bija Pēterburgas universitātes juridiskās fakultātes beidzējs un
imperatora kancelejā pārstāvēja Novgorodas muižniecību. Veidojoties apriņķiem, viņš
tika ievēlēts par Starorusskas apriņķa deputātu, vēlāk – par guberņas zemstes deputātu.
Savu vadošo interesi kooperācijas un it īpaši kredītkooperācijas kustības attīstībā viņš
nezaudēja līdz mūža beigām. Vienlaikus Vasiļčikovs turpināja apgaismības darbu tādās
jomās kā pašvaldības, zemturība, pareiza zemes apstrāde, izglītība, popularizējot gan
Krievijas, gan Rietumeiropas labāko pieredzi. Savas atziņas kņazs publicēja neskaitāmos
rakstos, brošūrās un grāmatās. Ap sevi viņš pulcināja aktīvu domubiedru grupas, kas
uzsāka plašu kredītbiedrību popularizēšanas un dibināšanas kampaņu.
Visi nosauktie kooperācijas aktīvisti bija Šulces-Deliča sistēmas sekotāji un šo
principu pielāgotāji īpašajiem Krievijas apstākļiem (ar to lielā mērā izskaidrojams, kāpēc
arī Latvijā ieviesās tieši tādi Šulces-Deliča parauga kredītkooperatīvi). Viņi uzskatīja, ka
Krievijas tauta vēl nav nobriedusi modernai kopdarbībai, tāpēc tai nepieciešams izglītotu
cilvēku, zemstu un valdības atbalsts. Šai palīdzībai jānāk trejādi: no labvēlīgi noskaņotām
privātpersonām, no zemstu vadības un no valdības. Izglītotām privātpersonām jāpalīdz
sabiedrību dibināšanas procesā un sākotnējā darbības virzīšanā, iesaistoties to vispārējā
pārvaldē. Zemstēm jāaizdod nauda sākuma kapitāla izveidei. Savukārt valdībai jādara
viss, lai atvieglotu un vienkāršotu statūtu apstiprināšanu, kā arī jāgarantē sabiedrību
aizņēmumi. Tikai pēc nostiprināšanās un darbības iemaņu apgūšanas sabiedrību vadība
atstājama pašu tās biedru ziņā.
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Taču XIX gadsimta 80. gados krājaizdevu sabiedrību skaita pieaugums apstājās un
sākās lejupslīde. Tam iemesls bija lielākās sabiedrību daļas kredītnespēja un tas, ka
kopienu zemi nedrīkstēja pārdot un ieķīlāt, bet kustamais īpašums un darbarīki pēc tā
laika likumiem nevarēja kalpot par ķīlu. Tāpēc bija gandrīz neiespējami piedzīt parādus.
Savukārt tā laika vadošais ekonomists M.L. Heisins neveiksmi izskaidroja ar šādiem
iemesliem: inteliģences un zemstu vadības vēsā attieksme pret kredīkooperāciju, kredītu
dārdzība, statūtu nepilnības, vispārējas kontroles trūkums, kā arī tādi faktori kā izglītības
trūkums un nabadzība.
Neraugoties uz šiem trūkumiem, kredītkooperācija deva lielu impulsu Krievijas
lauksaimniecības attīstībai. Iekrājās kapitāls, kam vēlāk bija liela nozīme
lauksaimniecības modernizācijā. 90. gados Krievijas valdība pieņēma vairākus likumus
kooperācijas veicināšanai un reglamentēšanai. Likumu izstrādē aktīvi iesaistījās gandrīz
visi Krievijas sabiedrības slāņi, sākot no strādnieku organizācijām un beidzot ar
ietekmīgām aprindām pašā valdībā un cara galmā. Un šoreiz panākumi neizpalika.
Sekojošā tabulā atspoguļots kredītbiedrību skaita pieaugums pēc tiesiskās bāzes
sakārtošanas.
Kredītbiedrību skaita dinamika Krievijā
Gads

KS skaits

1900
1905
1910
1913
1914
1915
1916
1917

783
1680
6693
13105
14586
15583
16261
16447

KS biedru
skaits
300000
729107
3445035
8261332
9475415
10084433
10478000
nav datu

KS apvienību
skaits
2
5
11
11
26
83
136

Tātad, neraugoties uz Krievijas iesaistīšanos I pasaules karā, 17 gados krājaizdevu
sabiedrību biedru skaits pieauga no 300 tūkstošiem līdz gandrīz 10,5 miljoniem cilvēku.
Tāpat kā Latvijas gadījumā var teikt, ka pasaules karš un revolūcija Krievijā sagrāva
milzīgu attīstības potenciālu. Kā atzīst vēsturnieku un šīs nozares pētnieku vairākums,
milzīga, ja ne izšķirošā nozīme kredītbiedrību straujajā attīstībā bija tieši izglītošanas un
popularizēšanas darbam. Ja lūkojas uz kooperāciju kopumā, tad 1917. gadā šajā kustībā
Krievijā bija tieši iesaistījušies 14 miljoni cilvēku, bet kopā ar ģimenes locekļiem – 84
miljoni, kas bija vairāk nekā puse tā laika iedzīvotāju. Kooperatīvu skaita un to biedru
skaita ziņā uz 1000 iedzīvotājiem Krievija ieņēma pirmo vietu pasaulē. Sociologs P.A.
Sorokins nonācis līdz šādam secinājumam: „Ja nebūtu kara un revolūcijas, Krieviju
mūsdienās nepazītu.” Ar to autors domājis salīdzināt iespējamo, potenciālo Krievijas
attīstības līmeni, salīdzinot to ar faktisko, kāds ir mūsdienās. Nav atbilstošu aprēķinu, bet
vēl ar lielāku pārliecību to pašu varētu teikt par Latviju, kuras teritorija bija viena no
attīstītākajām, ja ne pati attīstītākā visā impērijā.
Jāatzīst, ka vismaz Jaunās ekonomiskās politikas jeb NEP periodā kooperācija
Krievijā attīstījās arī pēc revolūcijas. Milzīgas teorētiskās iestrādes un konkrētus,
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īstenojamus projektus lauku iekārtošanai, balstoties uz Raifaizena kredītkooperācijas
principiem, izstrādāja izcilais krievu zinātnieks un praktiķis A.V. Čajanovs. Taču visu šo
attīstību un izredzes pārsvītroja Staļina iesāktā piespiedu kolektivizācijas un plānveida
industrializācijas politika, kas kooperācijas principus vai nu izslēdza pavisam, vai arī – kā
kolhozu gadījumā – izkropļoja līdz nepazīšanai.
3.1.1.6. Kooperatīvā RABO banka
Uzskats, ka lielākās bankas pieder kādām mistiskām finanšu haizivīm, var būt
maldinošs. Piemēram, lielākā banka Eiropā – Credit Agricole – pieder Francijas
zemnieku kooperatīviem, bet viens no lielākajiem investīciju namiem (Zenkyoren ) –
Japānas zemnieku kooperatīviem. Taču šoreiz aplūkosim Holandes zemnieku krājaizdevu
sabiedrībām piederošo kooperatīvo banku – Rabobank.
Priekšvēsture
Kustība sākās saistībā ar lauksaimniecības krīzi, ko izraisīja lēto Amerikas produktu
ievešana 1875 – 1895. gados. Lētais imports pamatīgi nospieda pārtikas produktu cenas
Holandes tirgū un vietējie zemnieki cieta milzīgus zaudējumus. Lai sacenstos ar lēto
importa produkciju, bija nepieciešama grandioza lauksaimniecības pārkārtošana un darba
metožu racionalizācija. Bet tam bija nepieciešama nauda. Tā laika bankas atteicās
zemniekiem izsniegt kredītus, uzskatot tos par kredītnespējīgiem. Savukārt augļotāji, kas
tādos periodos parasti uzrodas vairumā, prasīja nesamērīgi augstus procentus, kuri
lauksaimnieciskai ražošanai nebija piemēroti.
Tad nu Holandes zemniecība ar progresīvās garīdzniecības, lauksaimnieku biedrību
un patriotiski noskaņotu uzņēmēju atbalstu nolēma organizēt paši savu lauksaimniecības
kreditēšanas sistēmu, par pamatu tai izvēloties Raifaizena tipa krājaizdevu sabiedrības jeb
kredītkooperatīvus. Raifaizena kooperatīvi izcēlās ar to, ka tie saviem biedriem neprasīja
iestāšanās un dalības maksas jeb pajas; prasīja no saviem biedriem neierobežotu
atbildību; aizdeva tikai saviem biedriem un tikai ražošanas mērķiem; līdzekļus ieguva,
pieņemot iedzīvotāju noguldījumus, bet nepieciešamības gadījumā aizņemoties no
lielajām kredītiestādēm; savu darbību organizēja nelielā teritorijā, kur cilvēki cits citu
pazina; gūto peļņu ieguldīja uzkrāja rezerves fondā; darbību balstīja uz kristīgiem
tikumiem. Amatpersonas Raifaizena kooperatīvos vismaz sākotnēji strādāja bez
atalgojumu, uzskatot to par goda pienākumu. Līdz ar to šīs krājaizdevu sabiedrības, kas
bija īpaši piemērotas tieši nabadzīgiem zemniekiem, varēja saviem biedriem izsniegt
aizdevumus ar mēreniem procentiem un pietiekamā daudzumā. Arī komercbankas nu
uzskatīja par iespējamu aizdot līdzekļus organizācijām ar neierobežotu atbildību.
Holandē krājaizdevu sabiedrības sauca par kooperatīvajām bankām. Pirmā tika
dibināta 1896. gadā un tās piemēram drīz sekoja simtiem citas. Zīmīgi, ka šīs biedrības
nesaņēma nekādu valdības atbalstu. Gadsimtu mijā kustība bija tik tālu attīstījusies, ka
juta nepieciešamību pēc jumta organizācijas jeb kooperatīvu savienības, kas sniegtu gan
saimniecisku, gan idejisku un organizatorisku atbalstu. Diemžēl holandiešu kooperatīvi –
pretēji kooperācijas garam – nespēja pacelties pāri konfesionālām atšķirībām, kā arī
nespēja vienoties par centrālās institūcijas juridisko struktūru. Līdz ar to izveidojās divas
„centrālās bankas” – viena bija valsts dienvidos (Aindhovenā) un saucās
„Boerenleenbank”, bet otra – ziemeļos (Utrehtā) un saucās „Raiffeisenbank”. Līdz 1970.
gadiem abas bankas savstarpēji konkurēja.
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Abas kooperatīvās bankas sniedza ne vien organizatorisko un idejisko atbalstu, bet
arī pieņēma krājaizdevu sabiedrību liekos līdzekļus, lai tos ienesīgi investētu citos
projektos, kā arī nepieciešamības gadījumā apgādāja krājaizdevu sabiedrības ar naudas
līdzekļiem. Tātad tās pildīja arī visu kooperatīvu rezerves fonda funkcijas. Lieki teikt, ka
kooperatīviem pilnīgi atkrita nepieciešamība aizņemties no citām kredītiestādēm, jo
daudz lētāki līdzekļi bija iegūstami pašu centrālajā bankā.
Apvienošanās savienībā palielina iespējas
1972. gadā beidzot tika panākta vienošanās par abu centrālo kooperatīvo banku
apvienošanos un saplūšanu vienā institūcijā. Nosaukums RABO tika atvasināts no abu
bijušo konkurentu nosaukuma pirmajiem burtiem: RA – BO. Drīz pēc tam arī visas
vietējās krājaizdevu sabiedrības sāka sevi dēvēt par rabobankām. Lai gan Holande nav
sevišķi liela valsts, Rabobanka ir 40 pasaulē lielāko banku vidū. Pēc bilances vērtības
Rabobanka ir otrā lielākā Holandē, taču pēc tirgus vērtības – neapšaubāmi vislielākā. Tai
pieder lielākais nodaļu (nodaļa nav domāta tradicionālā nozīmē) tīkls – ar 1800 vienībām.
Rabobankas grupa sastāv no 445 neatkarīgām kooperatīvām organizācijām, to veidotās
centrālās organizācijas un vairākām specializētām filiālēm, kas nodarbojas ar mājokļu un
kuģu hipotekāro kreditēšanu, patēriņa finansēšanu, apdrošināšanu, faktoringu un līzingu.
100 gadu pastāvēšanas laikā šī nabadzīgo zemnieku izveidotā sistēma ir ne vien lielākā
Holandē, bet arī viena no spēcīgākajām bankām pasaulē. Pirms dažiem gadiem tā bija
vienīgā komercbanka pasaulē ar visaugstāko Moody’s, Standard & Poor’s un IBCA
kredītreitingu – AAA.
Mūsdienās Holandes krājaizdevu sabiedrībām vairs nav nepieciešamības ievērot
ārkārtīgi stingros Raifaizena laika noteikumus. Nu tās var atļauties izsniegt patēriņa
kredītus un kreditēt arī nebiedrus. Taču galvenais šo kooperatīvu mērķis arvien ir uz
visizdevīgākajiem noteikumiem kreditēt savus biedrus. Līdzekļus biedru kreditēšanai
arvien iegūst pārsvarā no iedzīvotāju noguldījumiem un termiņnoguldījumiem. Lai savu
pamatuzdevumu atvieglotu, rabobankas izvērš plašu finanšu pakalpojumu klāstu,
apkalpojot gan tirdzniecības un ražošanas organizācijas, gan privātos uzņēmējus. Katrai
rabobankai ir ievēlēta valde, padome un revīzijas komisija. Valde atbild par kooperatīva
bankas operācijām, kuras mūsdienās veic darbā pieņemtie profesionālie baņķieri.
Lai gan Rabobanka arvien pieder kooperatīvos iesaistītajiem Holandes zemniekiem,
mūsdienās tā nav tikai lauksaimniecības banka. Rabobanka nodrošina vairāk nekā 85%
lauksaimniecības kredīta vajadzību, taču kopējā kredītportfelī šis darbības virziens
sastāda tikai ceturto daļu. Ar 38% tirgus daļas tā ir Holandes vadošā banka mazo un
vidējo uzņēmumu finansēšanai. Tā finansē vairāk nekā trešo daļu Holandes tirdzniecības,
veic 25% hipotekārās kreditēšanas operāciju. Līdzekļus kreditēšanai Rabobanka ņem
galvenokārt no parastajiem noguldītājiem. Līdz ar to tā ir arī Holandē lielākā krājbanka,
kas piesaista 40% no visiem noguldījumiem. Bankai uzticēti arī 35% no visiem Holandes
investīciju fondiem.
Juridiski Rabobanka ir noformēta kā kooperatīvā akciju (vai paju) sabiedrība
(Jointstock Co-operative Society), kurā vietējās rabobankas ir gan biedri, gan akciju
turētāji. Šis statuss nodrošina, ka to nevar uzskatīt par vietējo banku mātes uzņēmumu vai
īpašnieku. Rabobanka, izmantojot savus lielos resursus, sniedz padomus vietējām
bankām, atbalsta tās gan finansiāli, gan organizatoriski; pārrauga to likviditāti un
darbojas kā banku banka visai Rabobank grupai. Taču bez vietējiem kooperatīviem
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Rabobankai ir arī savs neatkarīgs bizness – lielbanka visai finanšu grupai. Tā
specializējusies finansiālu pakalpojumu sniegšanā lielākajām nacionālajām un arī
starptautiskajām kompānijām, kā arī darbojas naudas tirgū un veic kapitāla transakciju
operācijas.
Bankas vēsturiskā izcelsme izskaidro tās orientāciju galvenokārt uz iekšējo tirgu,
taču pēdējā laikā pieaug arī Rabobankas starptautiskie darījumi. Vēl jo vairāk tāpēc, ka
arī tās īpašnieku (krājaizdevu sabiedrību biedru) darbība arvien biežāk sniedzas ārpus
Holandes robežām. Līdz ar to Rabobanka apkalpo arī svarīgākos Holandes biznesa
partnerus ārvalstīs, palielinot šās sadarbības apjomus, kas vietējiem zemniekiem nāk tikai
par labu, jo palielina viņu produkcijas noietu. Saistībā ar to ir dibināta jauna filiāle –
Rabobank International, kas atbildīga par bankas starptautiskajām operācijām. Jau
izveidojušies gandrīz 200 Rabobankas biroji 40 ārvalstīs. Liela daļa no tiem ir
specializējušies agrobiznesa un veselības aprūpes finansēšanā.
Pagājušā gadsimta 90. gados Rabobankas pamatstratēģija bija uzturēt stipras
pozīcijas iekšējā tirgū, balstoties uz integrētas visaptverošas finansēšanas koncepciju, kas
klientiem piedāvā plašu integrētas bankas, apdrošināšanas un investīciju produktu klāstu.
Rezultāts ir tāds, ka Rabobankas klientiem nav jāmeklē citur savu īpašo vajadzību
apmierinātājus – par visu var vienoties, neizejot no vietējās rabobankas biroja.
Kā Raifaizena pamatprincipi darbojas modernajā Rabobankā

Lai arī modernais laikmets prasa nemitīgu darba metožu un instrumentu
pilnveidošanu, Rabobankas vadītāji par ļoti svarīgu uzdevumu uzskata šajā sacensībā un
konkurences cīņā nepazaudēt pašu galveno – pamatprincipus, uz kuriem dibināta viņu
darbība. Modernas bankas biznesa metodes vēl nenozīmē atteikšanos no kooperācijas
pamatprincipiem un kooperācijas pionieru gara, jo tieši tajā meklējama arī lielo
panākumu atslēga. Ja nebūtu šā kooperācijas gara, nebūtu arī Rabobankas. To diemžēl
nesaprot daudzi mūsdienu Latvijas politiķi, kas tikko dzimušajām krājaizdevu
sabiedrībām lieguši piesaistīt iedzīvotāju noguldījumus, lieguši veidot kooperatīvu
savienību (centrālo kooperatīvo kasi jeb banku), lieguši sniegt bankas pakalpojumus
nebiedriem u.c.
Aplūkosim galvenos pamatprincipus:
ü kredītu piešķir tikai kooperatīva biedriem;
ü biedru neierobežota atbildība;
ü neliela darbības teritorija;
ü peļņas atlikšana rezerves fondā;
ü demokrātiska un decentralizēta pārvalde.
Kooperācijas gars balstās uz pieņēmumu, ka kopīgās intereses kalpo arī indivīdu
interesēm. Tas noteica vajadzību, lai kredīta saņēmēji obligāti būtu kooperatīva biedri.
Gandrīz 100 gadus šis noteikums tika stingri ievērots, turklāt kredīti tika piešķirti tikai
vietējiem uzņēmējiem, t.i., katras biedrības darbības rajonā. Tieši šis princips nodrošināja
nepārtrauktus ieguldījums vietējā ražošanā, vienlaikus stiprinot arī pašu kooperatīvu. Šis
princips novērsa kapitāla izšķērdēšanu spekulatīvos darījumos. Taču 1998. gadā jau
nostiprinātās rabobankas varēja atļauties mainīt savu stratēģiju atbilstoši jaunajiem
apstākļiem. Kredīta ņēmējiem vairs nav obligāti jākļūst par kooperatīva biedriem, bet
katrs klients, ja to vēlas, var kļūt par bankas biedru un attiecīgi iespaidot tās politiku.
Vienīgais noteikums – tam jāapņemas ievērot bankas statūtos pasludinātos mērķus un
pienākumus.
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Kad pirmajām kooperatīvajām bankām vēl nebija savu uzkrājumu, tām vajadzēja
dot kaut kādu citu garantiju naudas noguldītājiem. Par šādu garantiju kalpoja kooperatīva
biedru NEIEROBEŽOTĀ atbildība, t.i, visi biedri noguldījumu atmaksāšanu garantēja ar
visu savu īpašumu. Taču pašlaik Rabobankas konsolidētās rezerves ir sasniegušas tādu
drošības līmeni, ka neierobežotā atbildība vairs nav nepieciešama. Tāpēc 1980. gados tika
nolemts katra biedra atbildību ierobežot 2300 eiro līmenī.
Kooperatīva darbības ierobežotā teritorija vietējiem kooperatīviem ļāva un arvien
ļauj viegli pārraudzīt aizņēmēja uzņēmējdarbību, viņu personīgi pazīt un pārzināt
aizņēmēja īpašos apstākļus. Tas bija un arvien ir galvenais priekšnosacījums zaudējumu
novēršanai. Šo principu derētu ievērot arī Latvijas krājaizdevu sabiedrībām, kurām
likums ļauj paplašināties, aptverot vairāku pagastu biedrus.
Peļņas atlikšana rezerves fondā bija nepieciešama, lai neveiksmīgas darbības
gadījumā nebūtu jāizmanto biedru neierobežotā atbildība. Tagad, kad rezerves sastāv no
pašu līdzekļiem un ir sasniegušas 10,4 miljardus eiro (pēc BIS vērtējuma – 11,3%),
Rabobanka ir vislabāk kapitalizētā banka Holandē. Vēl pastāv noteikums, ka visas
Rabobank Group struktūrvienības ir savstarpēji atbildīgas cita par citu (t.s. šķērsgarantiju
sistēma), tāpēc kļuvis maz ticams, ka vismaz paredzamā nākotnē nāktos izmantot biedru
atbildības mehānismu, lai segtu zaudējumus un pildītu saistības. Līdz ar to 1998. gadā
Rabobanka vispār atteicās no biedru atbildības principa. Lai tomēr biedrus iesaistītu
bankas darbībā un liktu viņiem justiem atbildīgiem par pieņemtajiem lēmumiem, tika
radīta alternatīva – t.s. brīvprātīgie biedru sertifikāti. Šāds sertifikāts apliecina biedra
piederību kooperatīvam un dod tam vienu balsi lēmumu pieņemšanā.
Rabobankas sociālā misija
Tā kā Rabobanka ir kooperatīvs uzņēmums, nevis akciju sabiedrība, tā neizmaksā
saviem biedriem dividendes (bet izmaksā procentus par noguldījumiem). Visa peļņa tiek
ieskaitīta rezerves fondā. Tam ir divi lieli labumi. Jau sen rabobankām nav nācies
aizņemties svešus līdzekļus. Vēl vairāk – stiprā finansiālā bāze tām ļāva iegūt AAA
reitingu, kas savukārt ļauj iegūt starptautisku aizņēmumu uz visizdevīgākajiem
noteikumiem profesionālajā pasaules finanšu tirgū. Līdz ar to šie kooperatīvi darbojas
nevis kapitāla piegādātāju, bet gan savu biedru interesēs. Tāpēc Rabobanka netiecas pēc
maksimālas peļņas. Peļņa ir tikai kā instruments, kas kalpo kooperatīvu darbības
turpināšanai un paplašināšanai, nodrošinot savus biedrus ar iespējami lētu kredītu, bet
noguldītājus – ar izdevīgiem noguldīšanas noteikumiem. Ja kāda biedra uzņēmējdarbība
nonāk finansiālās grūtībās, rabobanka šo biedru atbalstīs, cik ilgi vien nepieciešams. Šāda
ilgtermiņa orientācija Rabobanku patīkami atšķir no parastām komercbankām, kuras nav
tik pacietīgas. Otras ilgtermiņa orientācijas aspekts ir, ka Rabobanka par savu pienākumu
uzskata palīdzēt nostiprināties jaunajiem uzņēmumiem, kas savu darbību tikai sāk. Ir
nodibināts speciāls garantiju fonds, kas domāts tādu iesācēju stimulēšanai, kuriem ir laba
biznesa ideja, bet nav savu līdzekļu.
Rabobanka nemēdz sevi slavēt par iegūto tirgus daļu, jo tas ir tikai priekšnoteikums,
kas ļauj sasniegt kooperācijas mērķi: ietekmēt tirgus cenas par labu saviem biedriem.
60% Rabobankas aizdevumu tiek finansēti no iedzīvotāju noguldījumiem. Tā kā
Rabobanka piesaista 40% visu noguldījumu, tā saviem klientiem spēj piedāvāt
izdevīgākus kreditēšanas noteikumus, nekā kredītiestādes, kurām ir mazāks noguldījumu
īpatsvars. Tā kā Rabobanka apgroza lielākus kapitālus, tā var atļauties mazāku
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starpprocentu, līdz ar to tās kredīti ir lētāki, bet noguldījuma procenti – lielāki. Tāpēc tieši
Rabobanka ir galvenais likmju “diktētājs” Holandes finanšu tirgū, un citas kredītiestādes
– gribot vai negribot – ir spiestas šim diktātam pielāgoties, lai nezaudētu klientus. Tātad
no Rabobankas darbības ieguvēji ir visi, arī citu banku klienti. Tas savukārt stimulē visas
Holandes tautsaimniecību. Rabobankas pētnieki atklājuši interesantu likumsakarību:
valstīs ar stipru kooperatīvā kredīta sistēmu ir zemākas aizdevumu likmes, nekā valstīs,
kurās kredītkooperācija nav attīstījusies. Lūk, cik labs ceļa rādītājs arī Latvijas
tautsaimniecības veidotājiem!
Tā kā kooperācija pēc savas būtības ir kustība, kas sevi neierobežo pagasta, pilsētas
vai valsts robežās, Rabobanka savu kooperatīvo misiju ir pārcēlusi arī uz mazattīstītām
valstīm, nodibinot Rabobankas fondu (Rabobank Foundation). Tajā saplūst vietējo un
centrālās Rabobankas ziedojumi, kas atbalsta kooperatīvu dibināšanu un darbību
ārzemēs. Ne vien finansiāli, bet arī ar labu padomu.
Nākotnes plāni
1995. gadā sākās plašas diskusijas par turpmāko kooperatīvās bankas orientāciju.
Galvenais bija jautājums: “Vai mēs arī nākotnē būsim kredītkooperatīvi?” Alternatīva
būtu reorganizēties par peļņas organizācijām. Taču ne jau šo alternatīvu apsprieda biedri,
bet gan ceļus, kā kooperatīvās organizācijas pilnveidot, lai tās vēl labāk atbilstu klientu
interesēm. Pēc triju gadu diskusijām tika panākts lēmums saglabāt savas saknes, t.i.,
palikt par kredītkooperatīviem, bet paplašināt pakalpojumu klāstu visiem klientiem. Tieši
tāpēc tika ieviests brīvprātīgās piedalīšanās princips.
Līdz ar to mūsdienās Rabobanka ir evolucionējusi no lauksaimniecības kredīta
biedrībām līdz visaptverošas finansēšanas (All Finanz’) institūcijai. Arvien tiek saglabāts
kooperācijas pionieru gars (sevišķi vietējās rabobankās), kas labi der arī modernajā
globalizācijas laikmetā. Arvien kooperācijas kustību filozofiskā līmenī var definēt kā
dažādas izcelsmes cilvēku sadarbību (kopdarbību) īpašā biedriem piederošā organizācijā,
lai nodrošinātu dažu biedru pašpietiekamību, kas gala rezultātā saimnieciski paceļ visu
(vietējo) kopienu jeb sabiedrību. XXI gadsimtā šī kustība ieguvusi citus mērogus. Nav
vairs runa par pagastiem, bet par visām sabiedrības grupām, un ne tikai vienā valstī.
Rabobankas darbība ārvalstīs, kurās vēl nav izveidojusies kooperācijas tradīcija un
tai piemērota likumdošana, arvien tiek organizēta pēc peļņas organizācijas principiem. Kā
šo piespiedu stāvokli mainīt, par to diskusija turpinās. Trešā diskusijas tēma ir par to, kā
kooperatīvās darbības ekonomiskos un sociālos aspektus savienot ar ekoloģiskajiem. Šai
sakarā izstrādāta 3P koncepcija: People (sabiedrība), Planet (ekoloģija) un Profit
(ekonomiskie ienākumi). Rabobank īpašnieki ir noskaņoti šos trīs faktorus savā darbībā
pēc iespējas līdzsvarot.
Rabobankas panākumi vienlaikus izceļ arī Raifaizena kooperācijas principu
priekšrocības, salīdzinot ar vairāk komercializētajiem un uz peļņas gūšanu orientētajiem
Šulces-Deliča tipa kooperatīviem, kādi raksturīgi arī Latvijai. Lai gan sākotnēji ŠulcesDeliča parauga krājaizdevu sabiedrības attīstījās straujāk, liela to daļa jau sen ir
reorganizējušās par parastām peļņas organizācijām, kuras vairs nav kooperatīvi. Turklāt
Šulces-Deliča tipa kooperatīvu principi sākotnēji tika izstrādāti tieši pilsētām. Tikmēr
Raifaizena tipa kooperatīvās bankas arvien sekmīgi attīstās daudzās Rietumeiropas un
Centrāleiropas valstīs. Var droši apgalvot, ka vismaz sākuma stadijā un nabadzīgā
sabiedrībā daudz piemērotāki ir Raifaizena kredītkooperatīvi. Tikai pēc tam, kad tie
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nostiprinājušies un padarījuši turīgu visu sabiedrību, var atļauties iepriekš nosauktos
principus mīkstināt un liberalizēt. Tas būtu jāņem vērā arī mūsu krājaizdevu sabiedrībām,
kas ir tikai savas attīstības sākumā.
3.1.1.7. Kredītkooperācijas sasniegumi pasaulē
Mūsdienās kredītkooperācija sasniegusi patiešām vērā ņemamus apjomus gan ASV
un Kanādā, gan tādās Rietumeiropas valstīs, kā Francija, Vācija, Nīderlande, Dānija un
Somija. Kredītkooperācija ir neaizstājama tajās tautsaimniecības jomās, kuras cieš no
investīciju bada. Visbiežāk tā ir lauksaimniecība. Sekmīgi darbojas tādas pasaulē
slavenas kooperatīvās bankas kā Credit Agricole Francijā, Deutsche Genossenschaft
Bank (DBG), Bundesband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)
Vācijā, Rabobank Nīderlandē, Andelsbank Danebank Dānijā jeb Danske Andelskasser
Bank un OKObank Somijā. Credit Agrocole apvieno 3000 vietējās kredītkases, apkalpo
vairāk nekā 14 miljonus klientu un ir lielākais lauksaimnieku finansētājs Francijā. Vairāk
nekā 40% nīderlandiešu ieguldījumu glabājas RABO bankā. Vācijas kooperatīvās bankas
nodrošina 44% kredītu lauksaimniecībai. OKO banka Somijā ir otrā lielākā noguldījumu
banka, kuras sastāvā darbojas 370 kooperatīvās bankas un 550 tūkstošiem paju biedru.
Dānijas kooperatīvā banka ir piektā lielākā Dānijā. Tā apkalpo 400 tūkstošus individuālo
klientu un 60 tūkstošus juridisko personu.
Visas kooperatīvās bankas apvieno tūkstošiem mazo kredītkooperatīvu. Piemēram,
Vācijā – vairāk nekā 3223 kredītbiedrību ar vairāk nekā 10 miljoniem biedru, Zviedrijā –
390 kredītbiedrību ar 650 nodaļām, Austrijā zem Osterreichischer
Genossenschaftsverband jumta darbojas 1754 biedrības. Kad Latvijas zemniekiem kā
vienīgo un galveno glābiņu sola ES fondu naudu, tas nav sevišķi nopietni, jo var droši
apgalvot, ka ES veco dalībvalstu lauksaimniecība balstās galvenokārt uz
kredītkooperatīvu sagādāto kapitālu. Tātad arī mums, ja vēlamies pilntiesīgi integrēties
Eiropā, jāveido sava kredītkooperatīvu sistēma laukos. Taču kredītkooperācija
neaprobežojas tikai ar lauksaimniecību.
Īpaša nozīme krājaizdevu sabiedrībām būs tādās bijušajās postkomunisma zemēs kā
Latvija. Lai gan arī mums bijusi bagātīga vēsturiskā pieredze kredītkooperācijas jomā,
tomēr esam cietuši tradīcijas pārrāvumu vairāku paaudžu garumā. Pēc valstiskās
neatkarības atgūšanas netika atjaunotas īpašuma tiesības uz kādreizējiem kooperatīvajiem
īpašumiem, tāpēc viss jāsāk praktiski no nulles. Bez tam pasaules vēsturē nekad agrāk
nav pieredzēta pāreja no sociālistiskās iekārtas uz tirgus kapitālismu, radikāli laužot veco
sistēmu un paaudžu gaitā izveidojušās attiecības. Neviena buržuāziskā revolūcija nebija
tik radikāla un saistīta ar tik lieliem satricinājumiem. Tomēr mūsu pārejas posmu zināmā
mērā var salīdzināt ar pāreju uz kapitālistiskām attiecībām XIX gadsimta Rietumeiropā.
Tā pati motivācija un tie paši mērķi. Atšķirība tā, ka mums pieejamas modernākas,
efektīvākas saimniekošanas metodes un modernāka tehnoloģija. Taču tās ieviešana prasa
lielus ieguldījumus, kurus pagaidām nespēj nodrošināt nedz parastās komercbankas, nedz
pastāvošās valsts programmas.
Šo trūkumu var aizpildīt un tas ir jādara topošajai krājaizdevu sabiedrību kustībai,
kas jau sākusi sekmīgu darbību dažās Latvijas pašvaldībās. Lai pēc iespējas ātrāk un
pilnīgāk izmantotu kredītkooperācijas iespējas, kustībai jāvēršas plašumā un spēkā,
jāaptver visi novadi, jāstrukturējas, jākonsolidējas, jāveido trūkstošie sistēmas elementi.
Tas ir lielākais mūsu izaicinājums un arī lielākā iespēja! Krājaizdevu sabiedrību struktūra

22

jāveido kā ražošanas atjaunošanas pamats, kurš pēc nostiprināšanas kā magnēts pievilks
arī pārējās finanšu plūsmas: subsīdijas, atbalsta programmas, komercbanku kredītus, ES
fondu līdzekļus. Jo – kur jau ir, tur rodas vēl! Un katra celtne jābūvē uz stabila pamata!
3.1.2. Ražotāju kooperācijas rašanās Francijā
Par ražošanas kooperatīvu dzimteni uzskatāma Francija, kas XIX gadsimtā bija
nākamā attīstītākā rūpniecības valsts aiz Lielbritānijas. Tolaik lielāko Francijas
iedzīvotāju daļu veidoja pašpietiekošas zemnieku saimniecības, kuru locekļiem pēc
revolūcijas nebija lielas vajadzības pārcelties uz pilsētām. Tirgi savstarpēji nekonkurēja,
jo mierīgi darbojās savās teritorijās, necenšoties paplašināties. Cēlās rūpnieciskie
uzņēmumi un tika ieviestas tā laika modernākās tehnoloģijas, taču industriālā revolūcija
Francijā bija mērenāka, harmoniskāka un daudz humānāka nekā Anglijā, tāpēc tā
nesagrāva tradicionālo sociālo struktūru. Rūpnieciskās produkcijas ražotāji orientējās
galvenokārt uz vidēji turīgo iedzīvotāju slāni.
Francijai ir savi kopdarbības teorētiķi un sociālās dzīves reformatori, kas atstājuši
dziļu iespaidu uz civilizācijas attīstību arī tālu aiz Francijas robežām.
1772. – 1837. gados Francijā dzīvoja izcils sabiedriskās dzīves reformators un
kooperācijas idejas propagandētājs Šarls Furjē. Viņš aicināja atteikties no konkurences
cīņas, tās vietā veidojot saimnieciskās un sabiedriskās dzīves iekārtu, kas balstītos uz
cilvēku solidaritātes un kopdarbības pamatiem. Š. Furjē uzskatīja, ka, lai izvairītos no
angļu paveida proletarizācijas un pauperizācijas, ražošana jākontrolē pašiem ražotājiem.
Viņš izstrādāja vēlamās saimnieciskās dzīves projektu – plānveidīgu kooperatīvu
saimniecību, kuru nosauca par falangu. Furjē dzīves laikā šis projekts netika īstenots,
tomēr vairums viņa ideju, kas izklāstītas grāmatā “Par lauksaimniecības asociāciju”,
vēlāk īstenojās. Furjē projekta elementi iedzīvināti dāņu lauksaimniecības kooperatīvos,
franču lauksaimniecības sindikātos, Neivides un Ofenbaha parauga kredītkooperatīvos,
Beļģijas zemnieku līgās, kā arī citos kooperatīvos, kas mācījušies no nosauktajiem.
1796. – 1872. gadā Francijā dzīvoja Filips Bišē, kas ierosināja ražotāju
kooperācijas dibināšanu rūpniecībā. 1800. – 1872. gados Francijā dzīvoja Šans Leklers.
Pēc profesijas būdams parasts krāsotājs, viņš uzņēmās mierīgas attīstības ceļā panākt, lai
strādnieki pakāpeniski kļūtu par līdzlēmējiem un līdzīpašniekiem rūpniecības
uzņēmumos, kuros paši strādāja. Veltījis savam mērķim 30 mūža gadus, Leklers savu
mērķi vairākos rūpniecības uzņēmumos panāca.
1817. – 1888. gados Francijā dzīvoja Š. Leklera līdzgaitnieks Andre Godens, kurš
pēc profesijas bija kalējs. Sadarbībā ar Lekleru un iedvesmu smēlies Ovena, Furjē un
Sensimona darbos, Godens lika pamatus kooperācijas veidam, ko vēlāk nodēvēja par
koppartnerību. Koppartnerība sevišķi izplatīta bija Anglijā. Ar koppartnerību saprot
pakāpenisku uzņēmuma strādnieku līdzdalības pieaugumu uzņēmuma vadīšanā,
uzturēšanā, peļņas un zaudējumu sadalē.
Vēl jāmin Luis Blans, kurš domāja, ka valstij jāatbalsta ražotāju kooperācija, jo
kapitālistiskās konkurences apstākļos daudzi uzņēmumi bankrotēja un strādnieki zaudēja
darbu. Līdzīga krīze Franciju noveda līdz 1848. gada revolūcijai. Blans mudināja pagaidu
valdību izsniegt strādājošajiem kredītus, lai tie izpirktu uzņēmumus, kuros līdz tam bija
strādājuši. Valdība patiešām izrādīja labvēlību, un par izsniegtajiem kredītiem tika
izveidoti 200 kooperatīvi. Taču arī tie izrādījās konkurēt nespējīgi, un līdz 1855. gadam
darbojās vairs tikai kādi desmit.
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Par ražošanas kooperāciju Furjē, Blana un Bušē ideju iespaidā sāka domāt neatkarīgie
kvalificētie strādnieki. Jau 1831. gadā Pēc Filipa Bušē ierosinājuma tiek dibināts pirmais
ražotāju kooperatīvs, kurā apvienojās vairāki galdnieki. Pēc trim gadiem ar līdzīgiem
mērķiem apvienojās zeltkaļi. F. Bušē atrada zinātniskāku pieeju. Viņš apkopoja, analizēja
un sistematizēja kooperācijas pieredzi, un izstrādāja principus, kuri apbrīnojamā kārtā
līdzinājās Ročdeilas pionieru principiem, tādējādi vēlreiz apliecinot to universālās
īpašības. Ņemot vērā ražošanas specifiku, kooperatīva biedri demokrātiski ievēl savu
vadību, darba alga atbilst vidējiem darba tirgus rādītājiem, biedrības kapitālam jābūt
stabilam, par kooperatīva biedru var kļūt katrs strādnieks pēc gadu ilgstoša pārbaudes
perioda.
Parīzes komūnas vadība 1871. gadā nolēma rūpniecību atdzīvināt uz kooperatīvu
bāzes, taču šis nodoms tika pārtraukts līdz ar komūnas gāšanu. Ražošanas kooperācijas
ideja atdzima, kad vairākas privātas kompānijas nolēma pārkārtoties par strādnieku
partneruzņēmumiem. Īpašu ievērību guva A. Godena vadītā tēraudlietuve. 1880. gadā
Godens noslēdza ar saviem strādniekiem līgumu, pēc kura strādnieki pakāpeniski
uzņēmās atbildību par rūpnīcas pārvaldīšanu. Viņš savā fabrikā ieviesa īpašu peļņas
sadales mehānismu, ar to izveidojot industriālu kopienu, kurai piederēja savas dzīvojamās
mājas, skolas, slimnīcas, savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības, kooperatīvie veikali un
citas sabiedriskās iestādes. 1905. gadā Francijā sekmīgi darbojās trīs lieli un 34 mazāki
ražošanas kooperatīvi.
3.1.3. Zviedru kooperācija
Zviedrijā ir labi attīstīta kooperatīvā kustība, kas aptver visas galvenās dzīves
jomas un atspoguļojas arī zviedru dzīves līmeni. Pēc savienības Kooperativa Forbundet
un tās paspārnē dibinātā pētniecības institūta datiem, lauksaimniecībā darbojas 84
lauksaimnieku un 26 mežizstrādes kooperatīvi, kuri apvieno aptuveni 290 tūkstošus
zemnieku, kas aizņēmuši vairāk nekā 70% tirgus un kuru gada apgrozījums pārsniedz
830 miljonus zviedru kronu. Vairum- un mazumtirdzniecības jomā darbojas 513
apvienotās patērētāju biedrības, kuras apvieno 3845 tūkstošus biedru un kuru
apgrozījums pārsniedz 44782 miljonus kronu (35% tirgus) un 2300 neatkarīgie
mazumtirgotāji, kuri nodarbina 27000 algotos darbiniekus.
Nākamā lielākā kooperatīvu grupa sastāv no 11942 dzīvokļu kooperatīviem, kuri
nodarbina 13069 algotus darbiniekus. 1960 dzīvokļu kooperatīvi ir apvienoti divās
nacionālās savienībās. Lielākajā savienībā apvienojušies 150000 kooperatīvie dzīvokļi un
tiek celti jauni. Šīs savienības gada apgrozījums sasniedz 2800 miljonus kronu.
Zviedrijas banku sektorā darbojas 10 kooperatīvās bankas, kuras apvieno 82000
kredītkooperatīvu un algo 3289 darbiniekus. Zviedrijā arvien spēcīgas ir savstarpējās
apdrošināšanas sabiedrības, kuras apvieno ap 5 miljoniem zviedru un sastāda 18% no
kopējā apdrošināšanas tirgus.
Pēdējos gados Zviedrijā strauji attīstās mazi un vidēji rūpnieciskās ražošanas
kooperatīvi, kuru skaits pārsniedz 150 un kuros darbojas ap 15 tūkstoši strādnieku.
Laikmetīgi kļuvis kooperatīvus dibināt sociālajā sfērā (877 biedrības ar 5318 algotiem
darbiniekiem) un komunālo pakalpojumu sfērā. 272 transporta pakalpojumu un 117
komunālo pakalpojumu kooperatīvos strādā attiecīgi 1788 un 482 darbinieki. 111
pakalpojumu kooperatīvi darbojas izglītības sistēmā, atpūtas organizēšanā, kultūrā un
dabas aizsardzībā.
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Latvijai interesanta varētu būt Zviedrijas lauksaimnieku pieredze. Nesen vairāku
Latvijas rajonu lauksaimniecības departamentu pārstāvji ar šo pieredzi iepazinās un
neslēpa veselīgu skaudību. Viņi uzsvēra, ka zviedriem kooperācija ir ierocis, kas tos
pasargā no lielo korporāciju un pārtikas pārstrādātāju diktāta. It sevišķi graudkopības
jomā. Zviedrijas mazie un vidējie zemkopji savā kontrolē pārņēmuši praktiski visu
graudu pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju. Valstī esot 11 lielas kooperatīvās
sabiedrības, kas teritoriju neoficiāli sadalījuši savas darbības zonās.
Piemēram, jau 130 gadus darbojas sabiedrība Odal, kura apvieno 25,5 tūkstošus
zemnieku saimniecību ar vidējo platību – 4045 hektāri. Odal gada apgrozījums pārsniedz
500 miljonus latu. Savā darbības zonā, kas sadalīta 10 nelielākos apgabalos, Odal veic
graudu un eļļas augu pirmapstrādi un gatavās produkcijas pārdošanu, kā arī apgādā
zemnieku saimniecības ar minerālmēslojumu, augu aizsardzības līdzekļiem, lopbarību un
lauksaimniecības tehniku. Protams, par zemākām cenām nekā privāttirgotāji. Bez tam
kooperatīva rīcībā ir 86 dažāda tilpuma elevatori, kuros katrā var uzglabāt no 2000 līdz
4000 tonnu graudu. Tie zemniekus atbrīvo no tirgus konjunktūras svārstībām, jo graudus
var pārdot tad, kad to cena tirgū ir apmierinoša. Labvēlīgu tirdzniecības noteikumu
panākšanu un citus organizatoriskus jautājumus kārto Zviedrijas Zemnieku federācija,
kurai apgabalos atvērtas 10 tirdzniecības valdes.
Zviedrijas lauksaimniecības kooperatīvi nav atsvešinātas iestādes, jo tās pieder
pašiem zemniekiem. Lai noturētos tirgū, protams, pastāv stingras kvalitātes prasības, taču
kooperatīvi rēķinās ar savu biedru reālajām iespējām. Piemēram, ja nelabvēlīgi dabas
apstākļi sabojā ražu, tad to tik un tā pieņem bez jebkādām soda sankcijām, bet pat
kompensējot zaudējumus. Pārtikas rūpniecības prasībām neatbilstošos graudus
kooperatīvi izmanto citiem mērķiem, piemēram, lopbarības ražošanai.
Pateicoties savai organizētībai, Zviedrijas zemnieki nav bezpalīdzīgi, bet praktiski
spēj īstenot katru projektu, ko iecerējuši.
3.1.3.1. Zviedru zemnieku kustības vēsture
Kooperatīvi, arodbiedrības un citas biedrības Zviedrijā tiek uzskatītas par
vispārējās zemnieku kustības sastāvdaļām, kura sākās XIX gadsimta vidū. Līdz tam
zemnieki dzīvoja savos ciemos, kuros jau gadu simtos bija izveidojušās tradicionālas un
nemainīgas sadarbības un sadzīvošanas formas. XIX gadsimtā Zviedrija piedzīvoja
strauju iedzīvotāju skaita pieaugumu, zemes reformas un masveida cilvēku pārvietošanos
pa valsts rajoniem. Pagastos un to nomalēs apmetās jauni cilvēki, kas vietējiem nebija
pazīstami. Tradicionālā dzīves kārtība vairs nespēja apmierināt visus.
Modernās kooperācijas idejas Zviedrijā ienāca no Vācijas, Dānijas un sevišķi no
Norvēģijas mežsaimnieku kooperatīviem. Šīs ideja tautā nesa tā laika izglītotākā,
apgaismotākā inteliģences daļa: mācītāji, skolotāji, izglītoti lielgruntnieki, piemērojot tās
vietējiem apstākļiem un tradicionālajām zviedru kopdarbības īpatnībām. Iniciatīva pirmo
kooperatīvu dibināšanai nāca no augšas, sevišķi pārprodukcijas reģionos, kuriem savas
produkcijas pārpalikums bieži bija jāpārdod tālu ārpus sava apgabala robežām.
Grūtības pirmajiem kooperatīviem radās likumdošanas dēļ, kura nebija piemērota
kooperatīvu darbības principiem. Tāpēc pirmās biedrības bija spiestas reģistrēties kā
akciju sabiedrības. Zviedrijas likums par kooperāciju (ekonomiskām apvienībām) tika
pieņemts 1895. gadā. Lielāko nozaru kooperatīvi – kautuves, pienotavas,
mežsaimniecības u.c. – gadsimtu mijā dibināja savas reģionālās savienības un sākās
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aktīva kooperatīvu sadarbība dažādos reģionos. Tas ļoti nepatika privāttirgotājiem, jo
draudēja izjaukt viņu monopolstāvokli, radīt stipru konkurenci. Sākās pretdarbība
kooperatīvu apvienošanās centieniem, taču biedrības nekādām intrigām nepadevās.
Zviedru kooperatīviem izdevās izvairīties no savstarpējas konkurences, jo tie sadalīja
teritoriju darbības zonās un sadarbojās arī citos jautājumos.
Nākamais izaicinājums bija kapitāla trūkums lauksaimniecības modernizācijai.
Privātās bankas atteicās kreditēt zemniekus vai arī to piedāvātie kreditēšanas noteikumi
nebija piemēroti lauksaimniecībai. Lai nodrošinātu aizdevumus ar zemām un nemainīgām
procentu likmēm, zemnieki paši dibināja hipotēku jeb zemes bankas, kas izsniedza
aizdevumus, par nodrošinājumu pieņemot zemnieku nekustāmos īpašumus. Tomēr arī šī
sistēma nenodrošināja visas kreditēšanas vajadzības, it sevišķi ražošanas kreditēšanu
mazajiem zemes īpašniekiem un rentniekiem. Tāpēc ap 1915. gadu tika dibinātas t.s.
lauksaimniecības kases, kuru darbības principi līdzinājās Raifaizena kredītsabiedrību
principiem.
Tomēr pirmajos 30 XX gadsimta gados savu stāvokli zviedru zemnieki par
apmierinošu neuzskatīja. Piemēram, saražoto gaļu daudziem zemniekiem arvien bija
jāatdod ceļojošiem uzpircējiem. Tā kā zemnieki nebija informēti par cenu svārstībām,
viņi reti saņēma apmierinošu cenu par savu produkciju. Pirmās kautuves bija palikušas
nemodernas. Tas un plašais uzpircēju slānis gatavai produkcijai radīja lielu uzcenojumu,
no kā cieta gan ražotājs, gan patērētājs. Lai modernizētu kautuves, bija nepieciešami lieli
naudas ieguldījumi. No zemniekiem tos bija grūti savākt, jo tas pēdējos atturētu no
iesaistīšanās gaļas pārstrādes kooperatīvā. Tāpēc dalības maksas tika noteiktas zemas. Lai
kautuvi tomēr modernizētu vai uzceltu no jauna, bija jāpiesaista sveši līdzekļi. Līdz ar to
daudz kas bija atkarīgs no valdes locekļu personīgajiem kontaktiem, un kautuves
draudēja pārvērsties par akciju sabiedrībām. Kautuvju funkcionēšanu apgrūtināja arī
neregulārā gaļas piegādāšana, kas nespēja noslogot jaunās jaudas.
20. gados iestājās vispārēja ekonomikas lejupslīde jeb depresija. Daudzi
kooperatīvu biedri bija paņēmuši aizņēmumus, par galvotāju noformējot savu
kooperatīvu. Tā bija vienīgā iespēja sākt uzņēmējdarbību. Taču, kad kooperatīvi sāka
bankrotēt, daudzi cieta lielus zaudējumus. Valstī krita arī sviesta un citu piena produktu
iepirkuma cenas. Bez tam kopumā piensaimnieku sabiedrībās bija iestājies maz biedru.
Tā kā piensaimnieku kooperatīvi nebija apvienojušies nacionālajā līmenī, tie sāka
konkurēt cits ar citu. Tas savukārt nesa zaudējumus daudziem zemniekiem un sekoja
jauns piena produktu cenu kritiens. Visvairāk cieta sīkzemnieki. Zemnieku aktīvisti sāka
saprast, ka stāvokli var glābt tikai ar efektīvu zemnieku sadarbību. Tikai nolemts veidot
zemnieku arodbiedrību.
Pamati zemnieku arodbiedrībai tika likti 1929. gadā. Jauno organizāciju sauca par
Valsts apvienību tautai lauku apvidū (Riksforbundet Landsbygdens Folk). Tās pirmais
uzdevums bija veicināt sadarbību starp dažādiem kooperatīviem visas valsts mērogā.
Nekavējoties tika dibinātas valsts apvienības olu ražošanai, kautuvēm, pienotavām,
mežsaimniecībām un kredītkooperatīviem. Savukārt šīs nacionālās apvienības sadarbojās
Lauksaimniecības biedrības (Lantbrukssallskapet) ietvaros. Biedrība nekavējoties sāka
izdot nacionāla mēroga avīzi, kuras galvenais mērķis bija saliedēt visdažādāko nozaru
zemniekus. Pirmā numura titullapā bija ievadraksts, kas aicināja: “Vienībā ir spēks. Nost
ar sīkumainību un skaudību! Mazāk runāsim, bet vairāk darīsim! Pie darba!”
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Tagad XX gadsimta pirmās desmitgades Zviedrijā dēvē par kooperatīvu pionieru
laiku. 30. gadu grūtības un izaicinājumi zviedru kopdarbības organizācijas saliedēja un
nostiprināja, pavēra tām jaunus sadarbības apvāršņus. Sāka dibināties aizvien vairāk
kooperatīvu un arodbiedrību. Pēc garāka augšanas un nostiprināšanās perioda 1973. gadā
ekonomiskās un arodbiedrību organizācijas apvienojās, visu zemnieku kustību saliedējot
vienā jumta organizācijā – Lauksaimnieku valsts apvienībā (Lantbrukarnas Riksforbund
jeb LRF). LRF darbojas visos lauksaimniecības sektoros, balstoties gan uz
kooperatīviem, gan arodbiedrībām. Kooperatīviem zemnieki uztic zināmu savu darba
pienākumu daļu, lai paši varētu nodarboties tikai ar tiešo ražošanu. Savukārt
arodbiedrības ļauj kopīgiem spēkiem cīnīties par kopīgajām zemnieku un lauku rajonu
interesēm valstī. Tās rūpējas, lai būtu labvēlīga darbības vide, lai lauku rajoni būtu
nodrošināti ar modernu servisu, labiem ceļiem, lai būtu nodrošināti ārstu pakalpojumi un
pārējā infrastruktūra. Svarīgi, lai zemniekiem būtu vienādi konkurences noteikumi ar
ārvalstu ražotājiem.
Daudz pūļu tiek veltītas politiķu, valdības un sabiedriskās domas ietekmēšanai.
Atšķirībā no Latvijas, Zviedrijas zemniekiem ir izdevies panākt sadarbību un solidaritāti
ne vien starp dažādu nozaru, bet arī dažādas turības zemniekiem. Tāpēc ar LRF viedokli
Zviedrijas valdība un partijas ir spiestas rēķināties, jo tas ir nopietns spēks, kas apvieno 9
no katriem 10 zemniekiem. Sadarbība nacionālā līmenī nodrošina arī citas priekšrocības:
kopīgu ražošanai nepieciešamo materiālu un tehnoloģijas iepirkšanu par izdevīgām
cenām, kopīgu produkcijas pārdošanu, vajadzības gadījumā nodrošinot arī lielus
standartizētas produkcijas apjomus, u.c.
3.1.3.2. Lauksaimniecības tehnikas ringi
Tradicionālo mašīnu koplietošanas sabiedrību vietu Zviedrijā arvien vairāk aizņem
t.s. tehnikas ringi. Šo ideju zviedri aizņēmušies no Vācijas XX gadsimta 50. gados.
Pašlaik Zviedrijā darbojas jau 30 ringi, kuri apvienoti nacionālajā apvienībā un solidāri
darbojas savā darbības zonā. Vēl ringu kustība nav aptvērusi visus Zviedrijas reģionus,
bet aktīvākajos novados ringā iesaistījies katras pirktais vai pat ceturtais zemnieks. Ringi
sadarbojas arī cits ar citu, apmainoties ar informāciju par pakalpojumu veidiem, cenām,
kā arī racionālāku dažādu pakalpojumu organizēšanu. Dalībniekam par ringa
pakalpojumu izmantošanu jāmaksā apmēram 500 Zviedrijas kronu gadā, kā arī 3%
komisijas naudu no samaksas par tehnikas izmantošanu.
Patiesībā lauksaimniecības tehnikas ringam pašam nepieder neviena mašīna. Tas
vienīgi organizē kontaktus starp tiem zemniekiem, kuriem pieder lauksaimniecības
mašīnas, un tiem, kuri vēlas tās iznomāt. Tātad rings ir sadarbība lauksaimniecības
tehnikas izmantošanā. Līdzīga sadarbība neformālā līmenī ir pastāvējusi jau sen, taču
ringa gadījumā šo sadarbību profesionāli kārto ringa vadītājs. Zemniekam pašam vairs
nav jānodarbojas ar tehnikas meklēšanu un sarunāšanu. Tas var visu laiku veltīt savam
tiešajam darbam, par pārējo parūpēsies ringa vadītājs.
Tehniku ringā var iznomāt gan ringa biedri, gan nebiedri. Nebiedriem pirms
pakalpojuma saņemšanas jāiemaksā zināma starpniecības nodeva, no kuras biedri ir
atbrīvoti. Tehniku var iznomāt arī pašvaldības vai citi klienti. Šajā gadījumā ringa
vadītājs veic cenu aptauju un piedāvā izdevīgāko risinājumu.
Ja zemniekam nepieciešama tehniska palīdzība, viņš dodas pie ringa vadītāja un
sīki viņam izklāsta savas vajadzības. Ringa vadītājs savukārt piezvana biedram, kurš šādu
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darbu varētu veikt. Tas savukārt sazinās ar pasūtītāju, precizē detaļas (laiku, vietu,
mēslojuma izvēli, kultivēšanas dziļumu u.tml.) un vienojas par galīgo cenu. Šai gadījumā
biedrs kļūst par darba uzņēmēju.
Pēc darba pabeigšanas darbuzņēmējs kopā ar pasūtītāju aizpilda īpašu standartizētu
veidlapu trijos eksemplāros, kurā detalizēti aprakstīts paveiktais darbs un cena. Tehnikas
ringam ir savs cenu saraksts, taču tam ir tikai ieteicošs raksturs, jo visu nevar paredzēt
attālums, augsnes īpatnības u.c.). Darbuzņēmējs un pasūtītājs var vienoties par savu cenu,
par kuru pasūtītājs parakstās veidlapā. Viens veidlapas eksemplārs paliek pie pasūtītāja,
otrs – pie darbuzņēmēja, bet trešais tiek iesniegts ringam. Uz šās veidlapas pamata rings
darbuzņēmēja kontā ieskaita naudu par sniegto pakalpojumu, izņemot 3%, kas paliek
ringam. Šie līdzekļi domāti ringa vadītāja algošanai un citiem saimnieciskiem un
organizatoriskiem izdevumiem.
Protams, ringa vadītājam jābūt labam tehnikas pārzinātājam, teicamam
organizatoram un cilvēku dabas pazinējam. Viņam labi jāpārzina ringa biedru iespējas un
īpatnības, jo ne visi cilvēki sava rakstura dēļ spēj labi sadarboties. Ringa vadītāja rīcībā ir
pilns pieejamās lauksaimniecības tehnikas saraksts ar visiem tehniskajiem parametriem,
taču pasūtītājiem nav zināmi šīs tehnikas īpašnieku vārdi, adreses vai telefona numuri, jo
tad zustu ringa jēga. Darījuma organizēšanu uzņemas ringa vadītājs, atbrīvojot zemnieku
savu tiešo darba pienākumu veikšanai. Prakse pierādījusi, ka šāda sistēma labi darbojas
un ir arī finansiāli izdevīga: gan zemniekiem, gan tehnikas īpašniekiem.
3.1.3.3. Kopražotāju kooperatīvi
Zviedrijā šis kooperācijas veids sevišķi izplatīts ekoloģiski tīru dārzeņu audzētāju
vidū. Pirmais tā mērķis ir kopīgi un izdevīgi pārdot savu produkciju, bet otrais – ar
dažādiem līdzekļiem pievērst patērētājus ekoloģiski tīriem produktiem, palielināt pircēju
loku.
Kooperatīvā apvienotie ražotāji apņemas regulāri ziņot kooperatīvam par gaidāmās
ražas lielumu, uzglabāto dārzeņu rezervēm, kā arī ievērot kooperatīva noteiktos kvalitātes
rādītājus. Tas svarīgi, jo visu apvienoto ražotāju produkcija tiek tirgota vienādā
iesaiņojumā, kuru grezno kooperatīva firmas zīme. Ja kāds šādā iepakojumā iesaiņos
iepuvušus, sakaltušus dārzeņus vai pat ieliks pa kādam akmenim, cietīs visa kooperatīva
labā slava. Pirms nodot produkciju, zemniekam ieteikts atbildēt uz jautājumu: “Vai es
pats tādu gribētu pirkt?” Kooperatīvam ir svarīgi, lai biedri visu savu produkciju realizētu
caur biedrību, taču praksē šis noteikums nav obligāts.
Zviedrijas kopražotāju kooperatīvs apvieno vairāk nekā 500 dārzeņu ražotājus. Tie
savukārt ir pēc teritoriālā principa sadalīti 11 vietējās apvienībās ar savu administrāciju.
Centrālais tirdzniecības birojs atrodas Stokholmā. Dalības maksa svārstās no 400 līdz
10000 kronām gadā. Maksas lielums atkarīgs no tā, cik attiecīgajai apvienībai ir kopīgā
īpašuma: ēku, lauksaimniecības tehnikas u.c. Jo vairāk kapitāla jāiegulda kooperatīva
darbībā, jo lielāka arī dalības maksa. Taču nepieciešamā summa nav jāiemaksā uzreiz,
bet to var sadalīt vairākos maksājumos, vai arī vēlāk ieskaitīt daļu no maksas par nodoto
produkciju.
Savukārt kooperatīvs apņemas sniegt tehnisku palīdzību, vajadzības gadījumā
apgādāt ar darbam nepieciešamo inventāru, kā arī sniegt konsultācijas par pareizu
dārzeņu audzēšanu, uzglabāšanu, mārketingu u.c. Divas reizes gadā zemnieku
saimniecība tiek pārbaudīta – vai tajā tiek ievērotas labas kvalitātes normas. Kooperatīvi
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veic arī tirgus izpēti un piedāvā savas prognozes. Tas ražotājiem palīdz izlemt, kādus
produkcijas veidus audzēt.
Kā notiek koptirdzniecība? Parasti dārzeņus iepērk lielveikali vai pārtikas veikalu
ķēdes. Tad nu tie iesniedz pieprasījumu vietējā vai centrālajā kopražotāju apvienībā.
Atbildīgais par pārdošanu izskata ražotāju iesniegtās ziņas par produkcijas rezervēm.
Atkarībā no pieprasījuma apjoma atbildīgais apzvana vienu vai vairākus ražotājus un
vienojas par konkrēta produkcijas daudzuma piegādi. Ja nepieciešamo apjomu nevar
savākt uz vietas, pasūtījumu saņem arī kaimiņu kopražotāju apvienība. Šāda sistēma
nodrošina, ka savu produkciju var nodot gan lielražotāji, gan mazie ražotāji, kas
specializējušies kādas vienas kultūras audzēšanā. Parasti dārzeņu glabāšanai katrā
zemnieku saimniecībā ir sava noliktava un iesaiņošanas telpas. Kad ražotājs saņem
pasūtījumu, viņš attiecīgo produkcijas daudzumu iepako atbilstošos maisiņos ar firmas
zīmi un tos savukārt saliek transportēšanai ērtās kastēs. Kastes tiek nogādātas apvienības
bāzē. Par pārējo ražotājam nav jāuztraucas.
Kad produkcija piegādāta klientam, zemnieks nosūta savu rēķinu vietējai
apvienībai, norādot nodotos apjomus. Apvienības vadība, neatkarīgi no citiem
apstākļiem, 20 dienu laikā ieskaita samaksu par piegādāto preci zemnieka kontā.
Kopražotāju kooperatīviem ir raksturīga pilnīga atklātība. Ražotājs vienmēr var
pārbaudīt, par kādu cenu viņa preces ir pārdotas, kādas nodevas atvilktas utt. Nodevas var
būt dažādas. Ja darījums balstīts uz kontrakta, tiek ieturēts 1% no pārdošanas vērtības. Ja
tirgota prece ar īsu realizācijas termiņu, nodevas summa var svārstīties no 3 līdz pat 8%.
Jo vairāk zemnieks pārdevis caur kopražotāju apvienību, jo mazākas ir starpniecības
izmaksas par katru pārdoto kilogramu. Kooperatīva peļņa vai iespējamie zaudējumi gada
beigās tiek sadalīti starp zemniekiem proporcionāli nodotās produkcijas apjomam.
Zviedrijas zemniekiem ir izstrādājusies līdzsvarota attieksme pret valsts atbalstu. Ir
periodi, kad tas patiešām nepieciešams. Ja ne kā tiešas subsīdijas, tad vismaz kā
garantijas kredītu saņemšanai. Taču pašapzinīgs zemnieks negrib palikt par atkarīgu
valsts “klēpja sunīti”. Koncentrēšanās uz valsts pabalstiem ir kā narkotika, kas novērš
uzmanību no darba. Vispirms jau naudas saņemšanas formalitātēm jāpatērē liels laiks un
enerģija, kas tiek atrauta saimniecībai. Otrkārt, valsts parasti savus pabalstus apgrūtina ar
veselu noteikumu virkni, kuru pildīšana tāpat atņem laiku un spēku, kā arī bieži ir pilnīgi
bezjēdzīga. Bieži pabalsts nāk kopā ar norādi to ieguldīt tādās lietās, kas zemniekam
nemaz nav svarīgas, bet pārvēršas par lieku nastu. Treškārt, pabalstu dalīšana vienmēr
saistās ar iespējamām blēdībām. Lai apkarotu šīs blēdības un iespējamo korupciju, valsts
pabalsta saņēmējus sasaista bezgalīgu nosacījumu žņaugos. Līdz ar to zemnieks zaudē
savu neatkarību un no mākslīgajiem žņaugiem cieš arī materiālus zaudējumus. Pildot
nosacījumus, zemniekam nākas atteikties no daudzām savām iecerēm un plāniem. Tāpēc
daudzi no šāda valsts atbalsta atturas. Tomēr svarīgi, lai parlaments un valdība pieņemtu
labus likumus, lai tie būtu taisnīgi. Svarīgi ir novērst negodīgu ārvalstu konkurenci,
kontrabandas preču ieplūšanu, starpnieku uzkundzēšanos u.c. Ar pārējo zemnieki tiek
galā paši, it sevišķi, ja apvienojas kooperatīvos un arodorganizācijās. Visumā Zviedrijas
kooperatīvi darbojas labi. Grūtāk var klāties tiem, kuri savu darbību balsta uz
aizņemtajiem naudas līdzekļiem. Sevišķi nelabvēlīgi tas izpaužas krīzes periodos.
3.1.4. Dānijas spēks – kooperācijā!
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Bieži vien latviešiem par piemēru tiek minēti dāņi, kuru panākumi, it īpaši
lauksaimniecībā, tiešām nav noliedzami. Taču izrādās, ka nekādu Dieva dotu
priekšrocību dāņiem nemaz nav. Visa panāktā pamatā bijis pacietīgs darbs un
kopdarbība. Un līdz kopdarbības vēlamības atziņai dāņus mudinājušas nonākt vairākas
garīgas kustības: baznīca, tautas augstskolu sistēma un biedrošanās tradīcija.
Starp izcilākajiem kooperācijas entuziastiem XIX gadsimta Dānijā vispirms
minams mācītājs Hanss Kristians Zonne. Viņš bijis aktīvs labu ideju sludinātājs ne vien
baznīcā, bet arī ārpus tās. Vienā no pulcēšanās reizēm kāds strādnieks jautājis, vai nebūtu
iespējams jau uz šīs zemes dzīvi ierīkot tā, lai dienišķo maizīti varētu lētāk un vieglāk
sagādāt, jo strādnieku ģimenēm klājoties ļoti grūti. Šā jautājuma ierosināts, Zonne sācis
iepazīties ar humāna un sociāla rakstura literatūru, līdz uzdūries aprakstam par Ročdeilas
pionieriem. Tūlīt viņš devies ceļojumā uz Angliju, kur ar šiem sasniegumiem iepazinies
personiski. Ročdeilas pionieru darbība mācītāju tā sajūsminājusi, ka viņš arī dāņu
strādniekus mudinājis dibināt patērētāju biedrības. Pēc dažādām grūtībām pirmā
nodibinājusies 1866. gadā Tistedā. Zonne par šo mēģinājumu sarakstījis plašāku grāmatu,
kurā netrūcis arī praktisku padomu dibinātājiem. Par galveno kooperācijā Zonne
uzskatījis nevis materiālos, bet gan tikumiskos labumus, kas rodas kooperācijas darbā.
Tistedas biedrība darbojusies ļoti sekmīgi un tās piemēram sekojušas simtiem citas,
pārsvarā lauku rajonos. Tā līdz 1932. gadam Dānijā darbojušās jau 1800 biedrības, kas
apvienojušas vairāk nekā 300 tūkstošus biedru. 1896. gadā pēc vairākiem nesekmīgiem
mēģinājumiem dibinājusies Dānijas patērētāju biedrību savienība, kas kalpoja par
kooperācijas idejisko un saimniecisko centru.
Taču sevišķi slavena pasaulē Dānija ir ar savām piensaimnieku biedrībām un
cūkaudzētāju kooperatīviem, kuri dibinājās nedaudz vēlāk. Par otru kooperācijas skolu
uzskatāmas dāņiem tradicionālās tautas augstskolas, kurās studenti gan mācījušies, gan
dzīvojuši. Tautas augstskolas pasniegušas ne vien konkrētās zinības, bet arī sabiedriskās
zinātnes: vēsturi, politekonomiku, sabiedrības attīstības likumsakarības, prasmi diskutēt,
demokrātijas principus. Gūtā izpratne dāņiem palīdzējusi labāk orientēties dzīvē, izprast
notiekošos procesus. Dāņiem veidojās uzskats, ka viņi paši ir atbildīgi par savu nākotni.
Citas zinības dāņi apguva vispārējās skolās un lauksaimniecības skolās. Kā vēlāk
redzēsim, aplūkojot Mandragon piemēru, izglītībai ir būtiska, ja ne izšķiroša nozīme
sekmīgā kooperācijas attīstībā.
XIX gadsimtā bija sācies dāņu bekona un sviesta eksports, galvenokārt uz Angliju.
Taču ražotāji drīz ievēroja, ka lielākā peļņas daļa no ienesīgā eksporta paliek uzpircējiem,
kautuvju un pienotavu īpašniekiem jeb pārstrādātājiem. Tā zemnieki ātri nonākuši pie
secinājuma, ka viņiem pašiem jākļūst par kautuvju un pienotavu īpašniekiem, kā arī
pašiem jāorganizē kopīga izejvielu iepirkšana un gatavās produkcijas pārdošana. Skaidrs,
ka gatavās preces dod lielākus ienākumus nekā starpproduktu pārdošana uzpircējiem.
Pirmā 1882. gadā dibinājās kooperatīvā pienotava sviesta ražošanai. Pirmā varbūt
tāpēc, ka piens jānodod katru dienu, kamēr gaļa iegūstama pēc ilgstošas lopu
nobarošanas. 1887. gadā dibinājās pirmais gaļas pārstrādes uzņēmums ar kooperatīvo
lopkautuvi. Šie uzņēmumi bija neatkarīgi viens no otra. Katrai biedrībai bija stingri
ierobežota darbības sfēra. Visai īsā laikā piensaimnieku biedrības nodibinājās praktiski
katrā pagastā. Ātri uzkrājās līdzekļi darbības modernizācijai un paplašināšanai. Biedrības
garantēja aizdevumus saviem biedriem. Līdz 1929. gadam piensaimnieku sabiedrību
biedru kopskaits sasniedza 180 tūkstošus, kas bija apmēram 90% no visu Dānijas lauku
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saimniecību kopskaita. Šīs biedrības pārstrādāja 89% no visa pārstrādātā piena, 11%
pārstrādāja privātās pienotavas. Piensaimniecības attīstība savukārt veicināja cūkkopības
uzplaukumu, jo pienotavās iegūto vājpienu zemnieki sabaroja cūkām. Piemērojoties
Anglijas tirgum, dāņi specializējās bekona audzēšanā. Cūkkautuves darbības rajonam
jābūt lielākam nekā piensaimnieku sabiedrībai, jo mazs rajons nespēj noslogot kautuves
jaudu. Tāpēc 1929. gadā bija iekārtotas 49 kooperatīvās cūkkautuves ar 185 tūkstošiem
biedru. Šajā gadā tajās nokāva 4 miljonus cūku.
Vēl dāņu kooperatori pievērsās vistu audzēšanai. 1895. gadā dibinājās pirmais olu
pārdošanas kooperatīvs. 1929. gadā šādu kooperatīvu skaits pārsniedza 700. Jāpiezīmē,
ka lauku patērētāju biedrības zemniekus apgādāja arī ar nepieciešamajām izejvielām un
ražošanas līdzekļiem.
Mūsdienās praktiski visi dāņu cūkaudzēšanas un piena produktu pārstrādes
uzņēmumi ir kooperatīvi. Šajās jomās uzpircējiem un citiem starpniekiem Dānijā nav ko
darīt. Līdz ar to arī visa peļņa paliek zemnieku rīcībā, tāpēc dāņu zemnieki ir visai turīgi.
Liellopu audzēšanas sektorā kooperatīvie uzņēmumi sastāda tikai 66%. Vēl kooperatīvi
pārliecinoši dominē vilnas un sēklu audzēšanā, kā arī lopbarības sagatavošanas sektorā.
Kooperatīvais uzņēmums Grovvare nodarbojas ar graudu pirmapstrādi un pārdošanu, kā
arī lopbarības, mākslīgo mēslu un augu aizsardzības līdzekļu ražošanu, nodrošinot
apmēram pusi no nepieciešamā apjoma.
Mazi panākumi kooperācijai ir tādās nozarēs kā lauksaimniecības mašīnu apgāde
un būvmateriālu ražošana. Vislielākos panākumus gūst tie kooperatīvi, kuri kopīgiem
spēkiem nodrošina vienotu kvalitāti un pēc iespējas vairāk savas produkcijas eksportē.
Piena un cūkgaļas produktu ražošanu Dānijā patlaban nodrošina divi piena un pieci gaļas
pārstrādes uzņēmumi. Tas nozīmē, ka gadu gaitā neskaitāmie nelielie kooperatīvi ir
apvienojušies, palielinot arī savas iespējas. Nav bijis gadījuma, kad kāds kooperatīvais
uzņēmums bankrotētu vai nonāktu kreditoru rokās. Ja kāds pārtraucis eksistēt, tas
nozīmē, ka tas saplūdis ar citu kooperatīvu. Arī tā izpaužas kooperatīvu solidaritāte un
saliedētība.
3.1.4.1. Dānijas kooperācijas īpatnības
Interesanti, ka Dānijā nekad nav pieņemts kooperācijas likums. Biedrību darbība
balstās uz Konstitūcijas pantu, kas garantē apvienību un klubu dibināšanas brīvību.
Kooperatīviem gan jāievēro citi likumi, kas regulē uzņēmējdarbību, nodokļu iekasēšanu,
darba tirgu un dabas aizsardzību, kā arī pašu izstrādātais kooperatīva nolikums. Taču
dāņiem ir ļoti senas un stipras biedrošanās tradīcijas. Katrs zemnieks ir vai nu Dānijas
Lauksaimnieku savienības vai arī Dānijas Ģimeņu lauksaimniecības (mazo zemnieku)
biedrs. Tās ir arodpolitiskas biedrības ar tehnisku ievirzi, kas organizē konsultāciju
dienestus, lauksaimnieku profesionālās organizācijas un pārstāv zemnieku intereses.
Dānijas lauksaimnieku kooperatīviem ir šādas galvenās īpatnības. Tie praktiski
nemaksā dividendes par dalības kapitālu, bet peļņu sadala starp biedriem proporcionāli
nodotās produkcijas apjomam. Biedriem jāapņemas produkciju pārdot tikai savam
kooperatīvam, bet kooperatīvam ir pienākums pieņemt visu zemnieka saražoto
produkciju, tātad noiets tiek garantēts. Kooperatīvs nodrošina salīdzinoši augstu cenu par
nodoto produkciju, taču zemniekam nav tiesību kaulēties tieši par savas produkcijas cenu.
Uzņēmuma pārvalde ir demokrātiska, taču biedriem noteikta arī kopīga atbildība par
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iespējamiem uzņēmuma parādiem. Taču tas ir tikai taisnīgi – zemniekiem jāatbild par
savu lēmumu sekām.
Lai nodrošinātu kooperatīvu kustības dzīvotspēju, par galveno tiek uzskatīta
informācijas pieejamība katram. Lai vadītu kooperatīvu, katra biedra rīcībā jābūt pilnai
informācijai par kooperatīva attīstību. Nepārtraukti jāpaaugstina izglītība, arī
organizatorisko un vadīšanas darbu jomās. Dāņu zemnieki regulāri saņem visu
informāciju, kas svarīga lauksaimniecības attīstībai. Ne tikai par iekšpolitiskajiem
jautājumiem, bet arī par attīstības tendencēm Eiropas savienībā, Pasaules Tirdzniecības
organizācijas noteikumiem, norisēm dažādos pasaules reģionos. Šādu informāciju
zemniekiem parasti sagatavo Lauksaimnieku savienība un Ģimeņu lauksaimniecība. Šīs
informācijas vērtība aug savstarpējās diskusijās, kādas arī ir tradicionālas dāņu
zemniekiem. Biedrību darbībā un diskusijās parasti netiek pieļauti strīdi, kas izriet no
piederības kādai politiskai partijai.
Dāņu zemnieks var darboties vienā vai vairākās lauksaimnieku organizācijās.
Apmācības parasti notiek centralizēti, jo lauksaimniecībai ir arī kopīga organizācija –
Lauksaimniecības paskaidrojumi un kursi jeb LPK un tās Agropolitiskais institūts. LPK
regulāri organizē kursus lauksaimniecības uzņēmumu darbiniekiem – gan par
saimnieciskiem, gan organizatoriskiem un vadības jautājumiem. Katru gadu tiek rīkoti
vidēji 700 kursi, kuros piedalās ap 16000 dalībnieku. Kopumā Dānijā ir 75000 zemnieku.
Liela dāņu zemnieku daļa darbojas dažādās organizācijās, bet tikai nedaudzi par
savu sabiedrisko darbu saņem atalgojumu (ja tas ir viņu vienīgais darbs). Skaitās, ka šī
darbība tiek veikta visu zemnieku labā un pietiekams atalgojums par neskaitāmajām
sapulcēm, kursiem un diskusijām ir dāņu lauksaimniecības augstā efektivitāte un
ienesīgums.
3.1.4.2. Kooperatīvu sadarbība un lauksaimnieku interešu pārstāvēšana
Lai arī daudzi kooperatīvi ir savstarpēji konkurenti, attīstās plaša sadarbība gan
kooperācijas pilnveidošanas jautājumos, gan interešu aizstāvībā. Tā kooperatīvās
cūkkautuves ir nodibinājušas tirdzniecības sabiedrību ESS Food, kas ārzemēs pārdod
dāņu gaļas izstrādājumus. Darbojas nozaru apvienības, kas vieno bekona, piena, liellopu
un putnu gaļas ražotājus. Apvienības organizē nepieciešamos zinātniskos pētījumus, vada
izmēģinājumu stacijas, izstrādā vienotas sanitārās programmas, koordinē lopu marķēšanu
un reģistrāciju, veicina produkcijas noietu, informē uzņēmumus par lauksaimniecības
politiku dažādās valstīs, eksporta un importa politiku, rīko produkcijas izstādes ar
receptēm ēdienu pagatavošanai no atbilstošajiem produktiem, informē par pašas Dānijas
likumdošanu, analizē likumus un to ietekmi uz saimniecību, gatavo sarunas ar valdību par
dažādiem jautājumiem, formulē priekšlikumus politiskajām diskusijām ar valdību vai
politisko partiju pārstāvjiem, izstrādā samaksas modeļus par nodoto produkciju, lai
veicinātu kvalitāti u.c.
Dāņu lauksaimnieku kooperatīvi ir apvienojušies Dānijas Kooperatīvo sabiedrību
asociācijā DKSA. Tajā ietilpst iepirkšanas, pārdošanas, pārstrādes, pakalpojumu
kooperatīvi, kā arī bankas, apdrošināšanas un dārzniecības sabiedrības, taču parasti
neiekļaujas patērētāju biedrības, darba kooperatīvi, kredītsabiedrības, elektro un siltuma
apgādes kooperatīvie uzņēmumi. DKSA sadarbojas ar valsts pārvaldēm un citām
organizācijām, kā arī risina kooperatīvu iekšējos jautājumus. DKSA divas reizes nedēļā
izdod kooperatīvo avīzi. Kopā ar Lauksaimnieku savienību, Dāņu Ģimeņu
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lauksaimniecību un citām specializētām organizācijām DKSA ir dibinājusi Dānijas
lauksaimniecības jumta organizāciju – Lauksaimniecības Padomi, kā arī pārstāv Dāniju
dažādās starptautiskās organizācijās. Kā redzam, Dānijas zemniekiem ir viena jumta
organizācija, kas to pārstāv gan attiecībās ar valdību, gan starptautiski. Uz šā fona
latviešu zemnieku vairākkārtējie neveiksmīgie mēģinājumi izveidot līdzīgu jumta
organizāciju izsauc nožēlu.
Ja runā par starptautisko līmeni, dāņu lauksaimniecības kooperatīvi aktīvi piedalās
Ziemeļu Zemnieku Centrālās padomes darbā, Eiropas Savienības valstu lauksaimniecības
kooperatīvo organizāciju apvienībā, kas apvieno 40000 kooperatīvos uzņēmumus,
Starptautiskajā Kooperatīvu aliansē un Starptautiskajā Lauksaimniecības produkcijas
ražotāju savienībā.
3.1.5. Kooperatīvi ES – sociālās ekonomikas pamats
Eiropas Komisija (EK) pēdējos gados sākusi īpaša atbalsta kampaņu sociālās
ekonomikas uzņēmumiem, kuru skaits ES strauji pieaug. Pie sociālās ekonomikas
uzņēmumiem EK pieskaita kooperatīvus, savstarpējās sabiedrības (pārsvarā
apdrošināšanas jomā), asociācijas un brīvprātīgos fondus. Diemžēl EK lietotā
terminoloģija atšķiras no klasiskās, jo, piemēram, savstarpējās sabiedrības daudzi
speciālisti uzskata par kooperatīviem. Turpretī EK par kooperatīviem neuzskata tās
kooperatīvās organizācijas, kuras darbojas valstīs bez specializētiem kooperatīvo
sabiedrību likumiem, kā, piemēram, tādā kooperatīviem bagātā zemē kā Dānija. Līdz ar
to arī EK sniegtā statistika ir nepilnīga un arī novecojusi.
Interesanti, ka sociālajai ekonomikai Eiropas Savienībā nav izstrādāta skaidra
definīcija, bet tā pastāv un ir oficiāli atzīta, to pēta un atbalsta vairākas EK institūcijas.
Kuluāros izplatītākā sociālās ekonomikas definīcija ir tāda: “Neviens skaidri nezina, kas
tas ir, bet visi zina, ka tas pastāv.” 2002. gada martā Eiropas kooperatīvu, savstarpējo
sabiedrību, asociāciju un fondu pastāvīgā konference (CEP-CMAF) apstiprināja šādu
definīciju: “Sociālās ekonomikas organizācijas ir ekonomikas un sociālie dalībnieki, kas
darbojas visās nozarēs. Viņus var principiāli raksturot, ņemot vērā viņu mērķus un
atšķirīgo uzņēmējdarbības veidu. Sociālajā ekonomikā piedalās tādas organizācijas kā
kooperatīvi, savstarpējās sabiedrības, asociācijas un fondi. Šie uzņēmumi ir īpaši aktīvi
dažās nozarēs, piemēram, sociālā aizsardzība, sociālie pakalpojumi, veselības
aizsardzība, bankas, apdrošināšana, lauksaimnieciskā ražošana, patērētāju attiecības,
asociētais darbs, amatniecības izstrādājumu tirdzniecība, mājokļi, piegādes pakalpojumi
rajonos, izglītība un apmācība, kā arī kultūra, sports un izklaide.”
Neraugoties uz minēto idejisko sajukumu, izcelt sociālās ekonomikas uzņēmumus
(SEU) ir lietderīgi un pamatoti, jo tos vieno daudzas kopīgas iezīmes:
• SEU galvenais mērķis ir cilvēku kopējais labums nevis peļņa; pēc savas dabas
SEU veido cilvēki un priekš cilvēkiem ar kopīgām vajadzībām; tie ir atbildīgi
cilvēkiem, kurus šie uzņēmumi apkalpo;
• SEU pārvalda demokrātiski, balstoties uz principa: viens cilvēks – viena balss;
• SEU ir elastīgi un inovatīvi, jo radīti darbībai mainīgos sociālajos un
ekonomiskajos apstākļos;
• SEU balstās uz brīvprātīgu dalību;
• SEU rada jaunas darbavietas, jaunus uzņēmējdarbības veidus;
• SEU balstās uz savu biedru aktivitātēm un iniciatīvu;
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• SEU rosina pilsonisku aktivitāti un brīvprātīgu darbu;
• SEU veicina solidaritāti un saliedētību.
Eiropas kooperatīvi darbojas pārsvarā lauksaimnieciskā ražošanā,
kredītsaimniecībā, mazumtirdzniecībā, amatniecībā un pakalpojumu sfērā. Tiem
raksturīga atvērta un brīvprātīga dalība, vienlīdzīgas balsstiesības, biedru piedalīšanās ar
savu kapitālu, autonomija un neatkarība.
Eiropas savstarpējās sabiedrības darbojas galvenokārt apdrošināšanas (veselības,
dzīvības, mantiskā apdrošināšana, dažādas garantiju shēmas) un hipotēku tirgū. Arī
savstarpējām sabiedrībām raksturīga atvērta un brīvprātīga dalība, vienlīdzīgas
balsstiesības, kapitāls veidojas no biedru apdrošināšanas iemaksām, autonomija un
neatkarība.
Asociācijas un brīvprātīgās organizācijas darbojas galvenokārt veselības aprūpē,
vecu cilvēku un bērnu aprūpē, sociālo pakalpojumu jomā, brīvprātīgo darbā, fiziskās
kultūras veicināšanā. Arī tām raksturīga atvērta un brīvprātīga dalība, vienlīdzīgas
balsstiesības, biedru iemaksas, autonomija un neatkarība.
Eiropas fondi finansē un veic zinātniskās pētniecības darbus, atbalsta vietējos,
nacionālos un starptautiskos projektus, sagādā pabalstus un stipendijas indivīdiem,
finansē brīvprātīgo darbu, veselības un vecāku cilvēku aprūpi. Fondus vada ieceltas
pilnvarotās personas, kapitālu veido brīvprātīgi ziedojumi un dāvanas.
Pēc Eiropas Komisijas sniegtās statistikas, 1995. gadā vairākās vecajās ES
dalībvalstīs sociālajā ekonomikā bija nodarbināti no 30 līdz 50% pieaugušo iedzīvotāju.
Strauji pieaug aiz ētiskiem apsvērumiem un solidaritātes vārdā ieguldīto investīciju
apjoms sociālajā ekonomikā, tuvojoties 500 miljoniem eiro gadā. Turklāt ievērots, ka šīs
investīcijas ir ārkārtīgi efektīvas. Noguldījumu apjoms kredītkooperatīvos ES vecajās
dalībvalstīs pārsniedz tūkstoti miljardu eiro, izsniegto kredītu apjoms – 900 miljonus eiro,
biedru skaits – 36 miljoni, klientu skaits 601 miljons. Ar to kredītkooperatīviem pieder
17% ES finanšu tirgus. Pašpalīdzības un apdrošināšanas kooperatīviem vecajās ES
dalībvalstīs 1995. gadā piederēja 29,2% tirgus (Japānā – 30,8%, ASV – 31,9%).
Pēc CIRIEC International (Starptautiskā sabiedriskās, sociālās un kooperatīvās
ekonomikas izpētes un informācijas centra) 1999. gadā veiktā pētījuma datiem, sociālās
ekonomikas sektorā pilnu darbalaiku ES dalībvalstīs strādājuši 8879564 cilvēki un
kopumā nodarbināti 10% darbaspējīgo. Tie nodarbināti apmēram 900 tūkstošos
uzņēmumu un kopumā rada vairāk nekā 10% iekšzemes kopprodukta. Nodarbinātība
sociālajā ekonomikā pieaug straujāk nekā vidēji ES. Turklāt šis pieaugums novērots visos
trīs nodarbinātības veidos: 1) tiešā nodarbinātība (organizācijās un uzņēmumos); 2)
netiešā nodarbinātība (uzņēmumos, kuri atkarīgi no sociālās ekonomikas, piemēram,
kooperatīvo grupu meitasuzņēmumos); 3) secīgā nodarbinātība (darbavietas, kas radītas
vai saglabātas ārpus sociālās ekonomikas organizācijām vai uzņēmumiem, piemēram
neatkarīgi strādnieki lauksaimniecībā, transporta vai tirdzniecības jomā, kuri izmanto tā
kooperatīva pakalpojumus, kas viņus atbalsta).
Lielais nodarbinātības pieaugums sociālajā ekonomikā izskaidrojams ar vairākiem
iemesliem: 1) globalizācijas un pieaugošās konkurences apstākļos bija jāizveido jauna
iekšējās un ārējās manevrēšanas stratēģija; 2) radās jaunas sociālās vajadzības, kuras
apmierināt uzņēmās sociālie kooperatīvi; 3) radās vajadzība saliedēt un stabilizēt jau
esošo nodarbinātību, kurai bija riskanta, eksperimentāla vai ātri pārejoša daba.
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Kooperatīvi ir nozīmīga Eiropas ekonomikas daļa. 132 tūkstošos Eiropas
Savienības teritorijā esošajos kooperatīvajos uzņēmumos nodarbināti 2,3 miljoni cilvēku.
Kooperatīvu darbība vistiešākajā veidā ietekmē 83,5 miljonu to biedru un citu cilvēku
dzīves. Tie nodrošina labklājību cilvēkiem, pārticību nācijām, veicina uzņēmējdarbību un
iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.
Daudzās nozarēs kooperatīvi veicina efektīvu tirgus sakārtošanu, taisnīgu cenu
ieviešanu. Rodas jaunas kooperatīvu formas, īpaši labklājības un sociālajās nozarēs, kurās
kooperatīvi piedāvā savus pakalpojumus, rada jaunas darba vietas un labklājību, dod
iespēju piedalīties sabiedriskajā dzīvē tiem, kas no tās nodalīti un cieš trūkumu. Daudzās
nozarēs kooperatīvi dod iespēju “netradicionālajiem uzņēmējiem” – cilvēkiem, kuri citādi
uzņēmējdarbībā nepiedalītos.
Kooperatīvu struktūra ir labi piemērota, lai palīdzētu maziem un vidējiem
uzņēmumiem veidot grupas un stabilus sadarbības tīklus, kuri ļauj piekļūt tirgum un
samazina izdevumus. Izmantojot kooperatīvu struktūras, mazie uzņēmumi var darboties
tirgos, kur valda sīva konkurence, paliekot neatkarīgiem. Tādējādi tie kalpo kā vērtīgs
starpnieks starp globalizāciju un vietējo ekonomisko darbību. Profesionāļi jaunās nozarēs
izmantojuši kooperatīvu struktūru, lai izveidotu viņu kontrolētus uzņēmumus, kuros viņi
ietekmē stratēģisku lēmumu pieņemšanu un vadību.
Kooperatīvi atšķiras pēc izmēra, nozares un piederības. Kooperatīvu tradīcijas
dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir dažādas. Tāpat atšķiras arī biedru darbības
rezultātā gūtās priekšrocības. Kooperatīvs var darboties gandrīz visās jomās, ja vien
cilvēku grupai ir kopīgas vajadzības. Piemēram:
ü
ja kooperatīva biedri ir zemnieki, par priekšrocību tiek uzskatīta arī
kvalitāte par taisnīgu cenu un ietaupījums uz pievienotās vērtības rēķina,
mārketings un izplatīšana;
ü
ja kooperatīva biedri ir patērētāji, par priekšrocību tiek uzskatīta kvalitatīvu
preču pieejamība par taisnīgu cenu;
ü
ja kooperatīva biedri ir neatkarīgi mazumtirgotāji, par priekšrocību tiek
uzskatīts ietaupījums mārketinga un izplatīšanas izdevumos, kā arī lielāka
kopējā pirktspēja;
ü
ja kooperatīva biedri ir strādnieki, par priekšrocību tiek uzskatīta
piedalīšanās viņu uzņēmuma vadībā un taisnīgs atalgojums par padarīto darbu;
ü
ja kooperatīva biedri ir ražotāji, par priekšrocību tiek uzskatīta viņu ražotās
produkcija iekļūšana tirgos un lielāka teikšana par pievienoto vērtību;
ü
ja kooperatīva biedri ir uzkrājēji vai aizdevēji, par priekšrocību tiek
uzskatīta taisnīga uzkrājumu atdošana un kredītu saņemšana uz taisnīgiem
procentiem.
Ērti ir iedalīt kooperatīvus trīs kategorijās pēc to biedru/īpašnieku interesēm.
Patērētāju kooperatīvos patērētāji izmanto kooperatīva sniegtos pakalpojumus un
sadala peļņu.
Klientu (ražotāju) kooperatīvos noteiktu preču ražotāji vai pakalpojumu sniedzēji
izveidojuši savu kooperatīvu mārketinga apsvērumu dēļ vai tādēļ, lai veiktu dziļāku
produktu vai pakalpojumu apstrādi, vai arī tādēļ, lai kopīgi iepirktu izejmateriālus vai
citus ražošanas līdzekļus.
Darbiniekiem piederošajos kooperatīvos konkrētā uzņēmumā strādājošajiem
pieder šis uzņēmums.

35

Nesen sāka attīsties daudzu akcionāru kooperatīvi. Šie kooperatīvi aptver plašāku
interešu loku nekā tradicionālie kooperatīvi (kas orientēti uz biedru interesēm) vai
kapitāla uzņēmumi (kas orientēti uz investoru interesēm). Par šāda kooperatīva
akcionāriem var būt darbinieki, patērētāji, vietējās amatpersonas un vietējie uzņēmumi.
Kooperatīvie uzņēmumi ir jūtīgi pret saviem sociālajiem pienākumiem. Protams,
vispirms tiem jāapkalpo savi biedri, taču to decentralizētā un demokrātiska daba nosaka,
ka tie cieši sakņojas vietējā un reģionālajā sabiedrībā. Tādēļ sabiedrības vajadzības vairāk
tiek ņemtas vērā, nekā to dara uzņēmumi, kuru galvenā rūpe ir peļņas gūšana.
Eiropas Savienības vecajās dalībvalstīs ir aptuveni 132 tūkstoši kooperatīvu
uzņēmumu, kas apvieno 83,5 miljonus kooperatīvu biedrus. Ar ES asociētajās valstīs ir
vēl aptuveni 23 miljoni biedru. Kooperatīvu īpatsvars nodarbinātības jomā ir no 4,58%
Spānijā un 4,48% Somijā līdz 0,57% Grieķijā un 0,66% Lielbritānijā. Kooperatīvu tirgus
daļa kopējā ekonomisko aktivitāšu jomā Eiropas Savienības dalībvalstīs ir augusi visa
XX gadsimta laikā. Lielākajā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu kooperatīviem pieder
nozīmīgas tirgus daļas svarīgās industrijas nozarēs, īpaši pirmajā un terciārajā sektoros.
Piemēram, 1996. gadā kooperatīvu tirgus daļa lauksaimniecībā bija 83% Holandē, 79%
Somijā un 55% Itālijā. Mežrūpniecībā kooperatīviem pieder 60% tirgus Zviedrijā un 31%
Somijā. Terciārajā sektorā kooperatīviem pieder vairāk nekā 50% tirgus kredītu sfērā
Francijā, 35% Somijā, 31% Austrijā un 21% Vācijā. Mazumtirdzniecībā patērētāju
kooperatīviem pieder 35,5% tirgus Somijā un 20% Zviedrijā. Veselības aprūpē un
farmācijā kooperatīviem pieder 21% tirgus Spānijā un 18% Beļģijā.
Patreizējā tendence daudzās nozarēs, kurās darbojas kooperatīvi, ir koncentrācija un
konkurence. Īpaši tas attiecināms uz mazumtirdzniecību, pārtikas pārstrādi, banku un
apdrošināšanas sektoriem. Tāpēc arī kooperatīvi koncentrē savus spēkus, apvienojoties
Eiropas Savienības dalībvalstu ietvaros. Tāpat dažu Eiropas Savienības dalībvalstu un
kandidātvalstu kooperatīvi veido apvienības un stratēģiskās alianses. Dažos gadījumos
šādu apvienību veidošanai un bijuši nevajadzīgi juridiskie šķēršļi. Lai veicinātu minētās
aktivitātes, pēc Eiropas Komisijas ieteikuma ir izstrādāti Eiropas Kooperatīvu statūti.
3.1.5.1. Kooperatīvu iespējas un inovācijas
Lielākajā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu nepārtraukti rodas jauni mazi
kooperatīvie uzņēmumi. Īpaši tie tiek dibināti sociālās un veselības aizsardzības, vietējās
un reģionālās attīstības, izglītības un mājokļu nozarēs, kā arī pakalpojumu jomā
uzņēmumiem. Ievērota kooperatīvu īpašā nozīme darbavietu radīšanā sievietēm.
Neatkarība no ārējām investīcijām ļauj tiem būt par nodarbinātības avotu pagrimušās
industriālās un pilsētu zonās, reģionos ar mazu iedzīvotāju skaitu, kā arī cilvēkiem ar
riska faktoriem. Biedri var ieviest jauninājumus sociālā, ekonomiskā un tehnoloģiskā
jomā. Tiek veicināts uzņēmējdarbības gars grupās, kuru locekļiem citādi būtu ierobežota
pieeja uzņēmumu vadīšanai. Dažādu akcionāru līdzdalība mobilizē apslēptās vietējās un
reģionālās iespējas. Kooperatīvos ir augsts sieviešu uzņēmēju īpatsvars.
Eiropā un citās ekonomiski attīstītās valstīs kooperatīvu kustībā rodas daudz
jaunievedumu, kas dažos gadījumos kalpo par pamudinājumu plašākam pielietojumam.
Piemēram, Spānijā un Japānā kooperatīvi pārvalda daudzas skolas, dodot iespēju
kooperatīva biedriem (vecākiem un skolotājiem) tieši ietekmēt skolas vadīšanu.
Komunālie kooperatīvi jau sen izveidoti vairākos ASV reģionos, kur, piemēram,
lauku elektrifikācijas kooperatīvi nodrošina elektrības padevi 26 miljoniem savu biedru
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par pašizmaksu un darbojas vairāk nekā pusē no ASV elektrības padeves līnijām. Šādi
enerģētikas kooperatīvi tagad rodas Portugālē. Sekmīgi telefonu kooperatīvi nesen tika
izveidoti Lielbritānijā. Par labu cenu tiek pirkts “līniju laiks” un šīs priekšrocības tiek
nodotas biedriem par zemu cenu vai par dividentēm, kas rodas no šī pakalpojuma
izmantošanas.
Sociālie kooperatīvi Itālijā, kuri izveidoti 1991. gadā saskaņā ar likumu Nr. 381, un
centrālajā Eiropā ar darbu nodrošina daudzus kooperatīva biedrus invalīdus vai citas
izstumto grupas, arī bijušos ieslodzītos un narkomānus.
ASV attīstījušies t.s. franšīzes kooperatīvi, daži izveidoti arī Eiropā, piemēram,
ātrās ēdināšanas uzņēmums Somijā. Piegādātāju kooperatīvi lielākajiem automobiļu
ražotājiem Japānā šiem mazajiem apakšuzņēmējiem devuši lielāku spēku un palīdz
nodrošināt nepārtrauktas piegādes.
ASV un Japānā teritoriālie kooperatīvi nodrošina daudzus svarīgus pakalpojumus
studentiem, piemēram, lētus veikalus, dzīvesvietas un konsultācijas.
Kvebekā akcionāru kooperatīvi pamudinājuši darbiniekus ieguldīt līdzekļus savos
uzņēmumos un apvienot savas balsis vēlēšanās.
Elektroniskās komercijas uzņēmumi devuši iespēju maziem amatniecības
uzņēmumiem un neatkarīgiem amatniekiem Francijā un Itālijā reklamēt un pārdot savus
izstrādājumus internetā.
Bērnu aprūpes kooperatīvi Zviedrijā ļauj strādājošiem vecākiem savstarpēji
organizēt bērnu aprūpi, pašiem to kontrolēt. Bērnu aprūpes kooperatīvi un kooperatīvi,
kas nodrošina vecāku cilvēku aprūpi, ļauj sievietēm strādāt un nodrošina apmaksātu
darbu.
Mazumtirgotājiem piederošie pārtikas un sadzīves preču kooperatīvi ASV ļauj
simtiem neatkarīgu veikalu īpašniekiem sekmīgi konkurēt ar lielajiem tirdzniecības
tīkliem.
Uzpirkšanas grupas apvieno privātpersonu vai uzņēmumu iepirkumu jaudas
(piemēram, ACE Hardware un Dunkin Donuts ASV), ļaujot maziem
komercuzņēmumiem par labu cenu iepirkt un nodrošināt sev pastāvīgas piegādes;
Kooperatīvās veselības aprūpes organizācijas nodrošina veselības aprūpes
pakalpojumus gandrīz 1,4 miljoniem amerikāņu ģimeņu. To nozīme pieaug arī Spānijas
veselības aprūpes nozarē.
Daudzās mākslas un kultūras jomās mākslinieki un aktieri izveidojuši savus
kooperatīvus, lai viņu darbs nonāktu līdz publikai. Piemēram, Francijā darbojas vairāk
nekā 50 teātra kooperatīvi, arī pasaulē slavenais Théâtre du Soleil. Kooperatīvs var
nodrošināt mākslinieka brīvību.
3.1.6. Kooperatīvi pret sviedrētavām – morālā alternatīva
Kādreiz tik attīstītā apģērbu un modes apavu industrija Amerikas Savienotajās
valstīs ir sarukusi vairāk nekā par 50% un strauji izzūd. Tādas slavenas transnacionālās
korporācijas (TNK) kā Nike, Reebok, Liz Clairborne un The Gap pašas vairs neražo, bet
tikai izstrādā dizainu un organizē savu preču mārketingu. Šīs un citas globālās
kompānijas paļaujas uz plašu kontraktoru (uzņēmēju) un subkontraktoru
(apakšuzņēmēju) tīklu, kas nodrošina visas ražošanas operācijas. Ražošanas uzņēmumi
visā pasaulē ir iesaistījušies asā konkurences cīņā par pasūtījumu saņemšanu no TNK.
Lielākās izredzes iegūt pasūtījumu ir tiem, kas nodrošina vismazākās darba izmaksas.
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Parasti tas notiek uz algu un sociālo garantiju rēķina. Tāpēc modernos apģērbus un
apavus, kurus valkāt arī mēs uzskatām par prestiža jautājumu, ražo Ķīnā, Taizemē,
Meksikā un citās valstīs ar siltu klimatu (vēss klimats palielina izmaksas) un represīvām
valdībām, kuras aizliegušas brīvu arodbiedrību darbību. Strādnieki par savu darbu šajās
valstīs saņem 25 ASV centus stundā vai pat mazāk, tāpēc šīs ražotnes iesauktas par
sviedrētavām (Sweatshops). Tikmēr TNK akcionāri iegūst miljardos mērāmu peļņu.
TeamX – kooperatīvs ar sirdsapziņu
Dažādas organizācijas un kustības globālā mērogā protestē pret šo verdzības
atjaunošanai līdzvērtīgo TNK praksi. Tās ir gan attīstīto rietumvalstu arodbiedrības, gan
antiglobālistu un reliģiskās kustības, gan cilvēktiesību organizācijas, gan arī kooperatīvā
kustība un tādas aģentūras kā SweatshopWatch. Taču pagaidām šiem protestiem ir maz
panākumu. Tāpēc ar kooperatīvo kustību saistīti aktīvisti ir izstrādājuši jaunu stratēģiju,
kas saucas “Apģērbi ar sirdsapziņu”. Aplūkosim vienu no šādām iniciatīvām, kādu
organizējuši arodbiedrību un kooperatīvu darbinieki pašās ASV.
Investīciju kapitālu TeamX darbības uzsākšanai Losandželosas tuvumā sagādāja
Hot Fudge Social Venture fonds. Šā fonda mērķis ir palīdzēt strādājošiem cilvēkiem
sasniegt saimniecisku neatkarību un turību. Darbības koncepciju izstrādāja Kembridžas
(MA, ASV) konsultāciju sniegšanas kooperatīvs Ownership Associates. Diskusijas par
darbības formām un mērķiem sākās pie apaļā galda, uz kura bija The New York Times
numurs ar ievadrakstu par drausmīgajiem darba apstākļiem kādā Ķīnas ražotnē, kas
apkalpo rietumu kompāniju. Paredzot kārtējo protestu vilni, apspriedes dalībnieki nolēma
izmantot stratēģiju, kas balstīta uz morāli apzinīgo pircēju vēlmi stāvokli labot, t.i.,
priekšroku dot tādām precēm, kuras nav ražotas sviedrētavās. Atlika izvēlēties iecerētās
alternatīvās ražotnes juridisko formu. Pēc BBS dokumentālās filmas noskatīšanās par
Mandragon Kooperatīvu korporācijas pieredzi dalībnieki vienprātīgi izvēlējās
kooperatīvu, kas veidots pēc Mandragon principiem, cik nu tos iespējams adaptēt
konkrētajos Amerikas apstākļos un īsā laikā, jo pati Mandragon līdz patreizējai struktūrai
evolucionēja aptuveni 30 gadu laikā.
Visi TeamX kooperatīva biedri ievēlēja 9 cilvēku valdi, no kuriem pusei bija
ražošanas pieredze apģērbu industrijā. Tā savukārt pieņēma darbā profesionālus
ražošanas menedžerus. Lielākā daļa strādnieku ir latīņamerikāņi ar darba pieredzi. Viņi
vienlaikus ir gan TeamX īpašnieki, gan ASV Adatu tirgotāju, industrijas un
tekstilrūpniecības darbinieku arodbiedrības (UNITE) biedri. Darbinieki aktīvi piedalās
lēmumu pieņemšanā dažādos veidos. Vispirms viņi ievēl valdi, kurā ir arī UNITE
pārstāvji. Izmantojot UNITE struktūru un principus, viņi piedalās lemšanā par darba
samaksu, sociālajiem labumiem un darba apstākļiem. Treškārt, arodbiedrības un
menedžeru pārstāvji ir izveidojuši apvienoto darbinieku un menedžeru komiteju, kas
veicina darbinieku aktīvu piedalīšanos uzņēmuma pārvaldē. Ceturtkārt, arodbiedrības
pārstāvji ikdienas piedalās ar ražošanas jautājumiem saistītu lēmumu pieņemšanā, kā arī
tiek rīkotas regulāras izglītojošas nodarbības, kas dalībniekus iepazīstina ar kooperācijas
un pārvaldes principiem, iesaista tos diskusijās par šiem jautājumiem. Nereti šādās
diskusijās izkristalizējas labas idejas, kas vēlāk tiek izmantotas uzņēmuma vadīšanā.
Vēl TeamX no Mandragon pārņēmusi “solidāras darba apmaksas” principu.
Attiecība starp vislielāko un vismazāko algu TeamX darbinieku vidū nedrīkst pārsniegt 8
pret 1. Darba samaksa strādniekiem ir no 8,50 līdz 14, 00 dolāriem stundā un vēl sociālās
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piemaksas un prēmijas par labiem rezultātiem. Solidāro algu princips patiešām darbojas
un pierāda, ka arī Amerikā iespējams darbā iesaistīt talantīgus un profesionālus darba
menedžerus, vienlaikus neaplaupot strādniekus.
Kā TeamX ar tik lielām strādnieku algām spēj konkurēt, ja cilvēkiem tomēr ir
raksturīga tieksme iepirkties lētāk? Atbilde vienkārša: TeamX preces nemaz nav
dārgākas. Izrādās, sviedrētavās ražotajām precēm ražošanas izmaksas sastāda tikai 5% no
mazumtirdzniecības cenas veikalos. Pārējo cenas daļu sastāda tirgotāju uzcenojums, TNK
peļņa, transporta un mārketinga izdevumi. Daži mazumtirgotāji, piemēram, May
Department Store Amerikā, uzstāj, lai apģērbi tiktu pārdoti ar viņu firmas zīmi un pat ar
48% uzcenojumu. Milzīgi ir korporāciju reklāmas izdevumi. Aplēsts, ja, piemēram, Nike
savu reklāmas izdevumiem atvēlēto 560 miljonu dolāru gada budžetu samazinātu tikai
par 2%, tad vjetnamiešu strādnieku algu, kuri šos izstrādājumus ražo, varētu paaugstināt
no $1,60 par dienu līdz $3, kas ir Vjetnamā pieņemtais iztikas minimums.
Protams, TeamX preču tirgošanas iespējas ir ierobežotas, jo lielie tirdzniecības
centri viņu preces neņem vai arī uzstāj uz lielu tirdzniecības uzcenojumu. Tāpēc tās tiek
vairumā piedāvātas ideoloģiski radniecīgām organizācijām, studentiem, arodbiedrībām,
cilvēktiesību organizācijām, izklaides pasākumiem, tirgotas dažādu kampaņu laikā, kā arī
caur internetu. Šo apģērbu, cepuru un somu (kopumā 150 izstrādājumu veidi) firmas
zīmes grezno uzrakts SweatX Clothes with Conscience (Pretsviedrētavu drēbes ar
sirdsapziņu). Amerikas studentu organizācija United Students Against Sweatshops
(Apvienotie studenti pret sviedrētavām) panākusi, ka ASV un Kanādas universitātēs vairs
netirgo sviedrētavās ražotos apģērbus, bet dažādos veidos izplata TeamX un citu godīgo
ražotāju produkciju.
Tomēr TeamX produkcijas noiets nav atkarīgs tikai no sirdsapziņas mocītu
patērētāju atsaucības. Kooperatīva vadītāji paļaujas, ka, kombinējot inovatīvo
menedžmentu un brīvu cilvēku kooperatīvo darbu ar modernākajām tehnoloģijām, viņu
firma izrādīsies arī citādi efektīvāka un operatīvāka par TNK milzeņiem. Jau iegādāts
kompjuterizētais Gerber Technology piegriežņu griezējs, kas maksā 200 tūkstošus dolāru
un ir daudz precīzāks par roku darbu. Viena no TeamX prioritātēm ir izstrādājumu pārākā
kvalitāte un atbilstība ekoloģiskajām prasībām.
TeamX progresīvās sinerģijas modelis ir balstīts uz antisviedrētavu, kooperācijas un
arodbiedrību integrētu aktivitāti, kas turklāt organiski iesaistās arī globālā taisnīguma
kustībā, kura arvien pieaug. TeamX pamatmotivācija ir radīt alternatīvu apģērbu
industrijā, kas kalpotu par modeli humānai un demokrātiskai ražošanas organizēšanai.
Atšķirīgs ir arī TeamX mārketings – faktiski tā ir izglītojoša kampaņa par globālās
apģērbu industrijas necilvēcisko dabu un par morālo alternatīvu, kas tiek piedāvāta
atbildīgam pircējam. Bez tam patērētāji tiek izglītoti par kooperācijas principiem un
demokrātisku darba organizāciju.
Latvijas lasītājs var domāt, ka kaut kas tāds notiek kaut kur tālu Amerikā vai Ķīnā,
un mums ar to nav nekādas saistības. Diemžēl, Latvija arī ir ierauta sviedrētavu tīklā.
Latvijā darbojas daudz šūšanas cehu un citu izstrādājumu ražotņu, kuras lēti izpilda
ārvalstu firmu (pārsvarā zviedru vai vācu) pasūtījumu. Izejmateriāli un piegrieznes tiek
ievestas, bet gatavā produkcija – izvesta un tirgota ar ārvalstu firmas zīmi. Noskaidrots,
ka pat slavenā kinozvaigzne un dziedātāja Madonna savu bērnu nēsāja Jēkabpilī ražotā
ķengurmaisā, kas šūts pēc zviedru firmas Gefa pasūtījuma. Latvijas šuvējas par savu
darbu saņem niecīgu algu, bet viņu kolēģes Zviedrijā un Vācijā ir zaudējušas labi
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apmaksātu darbu. Kam no tā labums? Ja nu vienīgi starpniekiem. Bet vēl nesen Latvija
pati bija šūšanas lielvalsts, kas ar salīdzinoši moderniem apģērbiem apgādāja bijušo
Padomju Savienību. Tātad ir, par ko padomāt.
3.1.7. Ekoloģiskā patērētāju kooperācijas Japānā un Kobes zemestrīce
Pirmais kooperatīvs Japānā dibinājās 1897. gadā, taču tikai XX gadsimta 20. gados
sākās masveida kooperatīvu kustība. 1921. gadā apvienojās lielākas patērētāju biedrības –
Nada un Kobe. Apvienoto patērētāju kooperāciju vadīja Toijohiko Kagava, kurš tiek
uzskatīts par Japānas kooperācijas tēvu. Tolaik kooperācijas galvenais mērķis Japānā bija
uzlabot nabadzīgo cilvēku dzīves apstākļus. Kooperācijas principi nedaudz atšķīrās no
Eiropā ierastajiem:
ü savstarpēja labumu sadale,
ü humāna ekonomika,
ü kapitāla sadale,
ü varas decentralizācija,
ü politiskā neitralitāte,
ü uzsvars uz izglītību.
Taču Japānas militāristiskā valdība II pasaules kara laikā kooperācijas kustību
faktiski sagrāva.
Pēc kara kooperatīvu galvenais uzdevums bija sadalīt racionēto pārtiku, jo bija
izveidojies liels pārtikas trūkums. Līdz ko pārtikas apgāde nokārtojās, lielākā šo
kooperatīvu daļa pārstāja darboties. 1948. gadā tika pieņemts Patērētāju kooperācijas
likums, 1951. gadā dibinājās Japānas Kooperatīvu savienība, kas lika pamatus tālākai
kooperatīvu attīstībai.
50. gados bija vērojams straujš Japānas ekonomikas uzplaukums. Radās daudzas uz
strādniekiem orientētas patērētāju biedrības, savstarpējās apdrošināšanas biedrības un
strādnieku bankas. Taču šos kooperatīvus dibināja galvenokārt strādnieku savienības, bez
aktīvas pašu strādnieku līdzdalības. Tāpēc daudzas biedrības drīz vien nonāca finansiālās
grūtībās.
Sākās diskusijas par kooperatīvu stāvokļa uzlabošanu. Lai biedrus vairāk iesaistītu
kooperatīvu pārvaldīšanā, katrā kooperatīvā tika veidotas nelielas, labi motivētas
aktīvistu grupas (t.s. Han grupas, kuras sastāvēja no 5 – 10 cilvēkiem), kas kalpoja par
galveno organizatorisko vienību un darbības aktivizētāju. Šāda sistēma veicināja biedru
iesaistīšanu pārvaldē un diskusijas par labākajiem kooperatīvu attīstības mehānismiem.
Šie pasākumi demokratizēja kooperatīvu pārvaldi.
60. un 70. gados turpinājās tik strauja Japānas saimnieciskā attīstība, ka tā sāka
apdraudēt patērētājus. Masveidīgi ražotajās pārtikas precēs tika iestrādātas arvien
kaitīgākas piedevas un konservanti, vidi piesārņoja rūpnieciskie atkritumi un rūpnīcu
dūmi. Šādos apstākļos kooperatīviem izdevās piesaistīt daudz biedru un klientu, uzsvaru
liekot uz dabisku un ekoloģiski tīru pārtiku.
Tad sākās 1973. gada naftas krīze, kas izraisīja daudzu izejvielu trūkumu un strauju
cenu celšanos. Tikai kooperatīvi centās savus biedrus apgādāt ar labām precēm par
saprātīgu cenu, tāpēc strauji pieauga gan biedru skaits, gan apgrozījums.
Patērētāju kooperatīvu straujais uzplaukums izsauca asu sīktirgotāju naidīgumu.
Viņi pieprasīja valdībai aizliegt patērētāju biedrību darbību, jo tā apdraud mazo
vairumtirgotāju pastāvēšanu. Kooperatīvi gan iebilda, ka īstais mazo tirgotāju nelaimes
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cēlonis nav kooperatīvi, bet gan lielveikalu ekspansija. Valdība nodibināja īpašu komiteju
problēmas analīzei, kura uzklausīja arī patērētāju biedrību pārstāvjus. Komiteja atzina, ka
patērētāju kooperatīvi nav pārkāpuši nevienu likumu, to darbība ir patērētāju interesēs un
ir sociāli nozīmīga. Līdz ar to sīktirgotāju petīcija tika noraidīta.
1991. gadā NadaKobe kooperatīvs pārdēvējās par Co-op Kobe, tagad tam ir vairāk
nekā 14 miljoni biedru (20% Japānas mājsaimniecību) un gada apgrozījums pārsniedz
52,7 triljonus dolāru. Tā ir lielākā patērētāju biedrība ne vien Japānā, bet arī visā pasaulē.
Kobe biedrība ir atradusi ceļus, kā draudzīgi sadzīvot arī ar mazo veikalu īpašniekiem.
Vēl Japānā plaši darbojas medicīnas kooperatīvi, kuri uzsvaru liek uz slimību
profilaksi un preventīvo medicīnu (Latvijai raksturīgs uzsvars uz ielaistu slimību
ārstēšanu, kas ir neefektīvi un dārgi) un apdrošināšanas kooperatīvi. Lielu sociālā ietekmi
un sabiedrības uzticību ieguvuši universitāšu, skolu, darbavietu, celtniecības un zemnieku
kooperatīvi.
Kobe biedrība arvien uzsvaru liek uz ekoloģiski tīriem produktiem, tāpēc biedru
lielākā daļa ir sievietes ar bērniem, kuras savus bērnus grib barot ar tīru un veselīgu
pārtiku. Kooperatīvs ne vien tirgo tādu pārtiku, bet arī veicina tās audzēšanu,
sadarbojoties ar zemniekiem. Kobe pati ražo organisko mēslojumu zemnieku saimniecību
vajadzībām. Tas tiek darīts, savācot pārtikas atkritumus un tos īpaši apstrādājot komposta
konteineros. Kobe veikali rīko akcijas arī rūpniecisko atkritumu savākšanai un pārstrādei,
līdz ar to attīrot Japānas vidi, kā arī pareizas diētas kampaņas. Līdz ar to kooperatīvi
teicami veic izglītošanas darbu arī nebiedru vidū. Taču vislielāko autoritāti Japānas
kooperatīvi guva Kobes zemestrīces seku novēršanas periodā.
1995. gada 17. janvārī Kobes apkārtni satricināja nāvējoša zemestrīce. Tā
nogalināja 6400 iedzīvotājus, ievainoja 40000 un sagrāva vairāk nekā 390000 māju, t.sk.
arī Kobe kooperatīva galveno biroju un daudzus veikalus. Zemestrīcē tieši cieta arī
lielākā daļa Kobe biedru un klientu. Tā kā varasiestādes par notikušo bija visai šokētas,
tieši Kobe kooperatīvs uzņēmās iniciatīvu glābt cilvēkus, apgādās cietušos, attīrīt drupas
un sākt atjaunošanas darbus. Bet galvenais – kooperatīva darbinieki organizēja pašus
iedzīvotājus atjaunošanas darbiem, balstoties uz solidaritātes, savstarpējās palīdzības,
brīvprātības un pašpalīdzības principiem.
Atsaucoties uz Kobe iniciatīvu, visa Japānas kooperatīvā kustība iesaistījās
glābšanas darbos. Bez organizatoriskā darba bija arī tieša finansiāla palīdzība, ko sniedza
kooperatīvi. Kobe un medicīnas kooperatīvi glābšanas darbiem ziedoja 2,150 miljonus
Japānas jēnu un 14000 cilvēkdienas darba. Japānas Kooperatīvu savienībā ietilpstošās
dzīvības un ugunsapdrošināšanas biedrības izmaksāja 2,000 miljonus jēnu, Nacionālā
Strādnieku un patērētāju apdrošināšanas federācija – 16,700 miljonus jēnu. Tika
organizētas daudzas brīvprātīgo grupas glābšanas operācijām. Kooperatīvu biedru skaits
tajā gadā pieauga līdz 18 miljoniem, kas liecināja par īpašiem uzticības uzplūdiem
kooperatīvajai kustībai.
Lai stiprinātu kooperatīvās un cilvēciskās saites starp biedriem, Japānas kooperatīvu
vadība cenšas organizēt un atbalstīt dažādas biedru brīvprātīgās aktivitātes, kurās
izpaužas biedru iniciatīva un radošās spējas. Populārākās ir “jautrās aktivitātes” un “tēmu
aktivitātes”, kuru ietvaros biedri organizējas savu interešu grupās. Biedru aktivitātes
izvērtušās par savdabīgu masveida kustību. Tā kāds vidēja lieluma kooperatīvs reģistrējis
13000 aktivitāšu tēmas, kurās piedalījās 76000 biedru. Turklāt aktivitāšu organizēšana ir
vēl viens instruments biedru skaita pieaugumam.
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Daudzām kooperatīvu aktivitātēm ir sociāls vai vispārderīgs raksturs. Tā patērētāju
biedrības ir nodibinājušas Pārtikas drošības administrāciju, kas pārrauga pārtikas kvalitāti
no patērētāju viedokļa. Pārbaudes sabiedriskā kārtā veic paši biedri, kamēr kooperatīvi ir
organizējuši vairākus simpozijus pārtikas drošības jautājumos, kā arī izdevuši daudzas
brošūras, kas izglīto patērētājus.
1994. gadā četras kooperatīvās sabiedrības sāka organizēt Vides pārvaldīšanas un
audita sistēmu. Šīs kampaņas ietvaros kooperatīvu biedri savāc pārstrādei rūpnieciskos
atkritumus (piena pakas, plastmasas traukus un pudeles, skārda bundžas, izlietotās
baterijas u.c.) un savos veikalos ieviesuši praksi iepirkties ar savām somām, nevis
izmantot plastiskos maisus. Plastmasas maisiņus veikalos gan var nopirkt par naudu, kura
vēlāk tiek ieguldīta atkritumu pārstrādes uzņēmumos un atkritumu apsaimniekošanas
pasākumos.
50 kooperatīvās biedrības iesaistījušās sociālajā darbā. To biedri brīvprātīgi apgādā
ar pārtiku vecus, vientuļus cilvēkus, rīko saviesīgus pasākumus vientuļniekiem u.c.
Septiņi kooperatīvi izveidojuši Labklājības informācijas centru, kas sabiedrību informē
par valsts, privātajiem un brīvprātīgajiem sociālajiem pakalpojumiem, kā arī izdod
atbilstošus katalogus.
Saistībā ar Hirošimas un Nagasaki traģēdiju Japānas kooperatīvi organizēja “Miera
maršu” un plašu kampaņu pret kodolieroču ražošanu un uzglabāšanu, kā arī organizēja
japāņu ekskursijas uz Dienvidaustrumāzijas valstīm, kurām japāņu militāristi savulaik
nodarījuši milzīgu postu.
Ar šādām aktivitātēm Japānas kooperatīvi uztur un attīsta kooperatīvo garu, neļauj
šīm organizācijām formalizēties, pārlieku komercializēties un atrauties no sākotnējiem
mērķiem. Diemžēl jāatzīst, ka tieši šī nelaime apdraud kooperatīvo kustību Rietumeiropā
un ASV.
Šajā grāmatā minētā Japānas korporācija Zenkyoren pasaulē pazīstama galvenokārt
kā lauksaimniecības kooperatīviem piederoša savstarpējās apdrošināšanas sabiedrību
savienība. 2003. gadā tā apvienoja 941 daudzfunkcionālus lauksaimniecības kooperatīvus
ar 9,1 miljoniem biedru. Zenkyoren galvenās funkcijas ir šādas: aizsardzība pret riskiem
(visdažādākā apdrošināšana), naudas uzkrāšana, kredītu izsniegšana, investīcijas,
visdažādākās finanšu operācijas, informācijas pakalpojumi, biedru izglītošana un citi
lauksaimniecības veicināšanas pasākumi, labklājības jeb sociālie pakalpojumi. Zenkyoren
par savu mērķi pasludinājusi zemnieku labklājības celšanu un dzīvesveida uzlabošanu.
Taču mūsdienās korporācija savus pakalpojumus sniedz arī nebiedriem un pat ārvalstu
klientiem, it sevišķi ražošanas investīciju jomā. Zenkyoren ir viens no pasaulē lielākajiem
investīciju namiem. Japānā vien korporācija apdrošinājusi vairāk nekā 18 miljonus
cilvēku, t.i., katru septīto japāni. Lai palielinātu savas iespējas, 2000. gadā Zenkyoren, kas
ir Nacionālā lauksaimniecības kooperatīvu savstarpējās apdrošināšanas federācija,
apvienojās ar 47 prefektūru lauksaimniecības kooperatīvu savstarpējās apdrošināšanas
federācijām, izveidojot JA grupu, kas ir divu līmeņu sistēma. Latvijas zemniekiem,
kuriem līdz šim nav paveicies ne ar apdrošināšanu, nedz piemērotu kreditēšanu, Japānā
būtu ko pamācīties.
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3.1.7.1. Kooperatīvie principi valsts pārvaldē
Japānas īpatnības izskaidrojamas ar austrumu kultūras vēsturiski izveidojušos
attieksmi pret realitāti un atbilstošo cilvēku attiecību modeli. Ja rietumos indivīda brīvība
tiek turēta augstāk par grupas interesēm, tad austrumos grupas intereses ir svarīgākas par
indivīda brīvību. Šī būtiskā atšķirība veidojusies jau pirms kapitālisma un sociālisma
sistēmu parādīšanās. Japānas īpašais modelis izveidojies pēc tam, kad šo austrumu valsti
okupēja ASV armija un no augšas ieviesa Japānā kapitālistisko demokrātiju. Tādējādi, lai
gan Japāna pēc ārējās formas ir kapitālistiska un “runā kapitālistu valodā”, tās iekšējais
saturs ir vairāk “kooperatīvs”, jo tajā arvien prioritāte ir visas sabiedrības, nevis indivīda
interesēm. Japāna ir brīva sabiedrība, kurā indivīdi ir izvēlējušies saglabāt tradicionālo
attiecību modeli. Tas ir Japānas Trešais ceļš. Lai arī Japānas uzņēmumi, firmas un bankas
ārpasaulei tiek pasniegtas kā rietumu parauga kapitālistiski uzņēmumi, patiesībā visa
Japānas valsts darbojas kā vienota korporācija. Tā ir vislielākā korporācija pasaulē, ar ko
tad arī izskaidrojami resursiem nabadzīgās un pārapdzīvotās Japānas fenomenālie
panākumi gandrīz visās dzīves jomās, kā arī salīdzinoši nelielā sabiedrības polarizācija.
Vienotas korporācijas principi tiek ievēroti pat Japānas politiskajā pārvaldē.
Formāli Japānā darbojas visdažādākās politiskās partijas, arī sociālisti, centristi, budisti
un komunisti, taču valdošā jau ilgus gadus ir Liberāli demokrātiskā partija. Tā ne ar ko
neatgādina tradicionālās liberālās partijas rietumos, jo pati sastāv no vairākām frakcijām
– sākot no ultranacionālistiem un beidzot ar mērenajiem liberāļiem. Šīs frakcijas necīnās
par varu partijā, bet vadības posteņus saņem rotācijas kārtībā. Partijas lēmumi tiek
pieņemti nevis, mehāniski balsojot, bet gan panākot konsensu, t.i., vienprātību. Praktisks
šādas rīcības piemērs labi izpaudās vienīgajā politiskajā krīzē, kad bija jānomaina
Japānas premjerministrs Jašuhiro Nakasone. Par jauno premjeru bija jākļūst nākamajam
partijas priekšsēdētājam. Taču, lai izvairītos no šķelšanās, nekāda balsošana par
priekšsēdētāju nenotika. Trijiem priekšsēdētāja kandidātiem, kuri pārstāvēja dažādas
frakcijas, tika piedāvāts pašiem savā vidū vienoties, kurš uzņemsies partijas vadību. Kad
arī tas neizdevās, partija vienojās, ka savu pēcnācēju izvēlēsies pats aizejošais
premjerministrs Nakasone. Pēdējais izvēlējās Noboru Takešito. Tā tika novērsta patiešām
nopietna politiskā krīze.
Kooperatīvos principus politiskajā pārvaldē konsekventi atbalsta arī visa Japānas
sabiedrība. Teorētiski 1986. gada vēlēšanās liberālajiem demokrātiem bija jāzaudē, jo
valdība, lai novērstu saimniecisku krīzi, taupības un kapitāla koncentrācijas nolūkā bija
pieņēmusi vairākus sociāli nepopulārus lēmumus, kuri izraisīja arī Japānai neraksturīgu
bezdarbu. Tomēr sabiedrība izprata šo pasākumu vajadzību, tāpēc nevēlējās pieļaut
nekādus politiskus satricinājumus. Vēlēšanās ar vēl lielāku balsu pārsvaru uzvarēja
liberālie demokrāti.
Kā tiek panākta kooperatīvo principu ievērošana Japānas tautsaimniecībā? Japānas
valdībā ir nodaļa, kādas nav nevienā citā kapitālistiskā valstī. To sauc par Starptautiskās
tirdzniecības un industrijas ministriju jeb MITI. Tā darbojas kā Japānas korporācijas
pilnvaroto padome, kurā tiek saskaņotas valdības, industrijas, strādnieku un banku
intereses. Līdzīgi darbojas, piemēram, IBM korporācijas pilnvaroto padome ASV.
Atšķirība tā, ka IBM padome rūpējas par savas korporācijas peļņu, pēc iespējas sekmējot
savas produkcijas noietu, kamēr MITI prioritāte ir visas Japānas attīstība un vispārējā
labklājība, to nodrošinot no paaudzes uz paaudzi, ietverot visus Japānas pilsoņus.
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MITI nodrošina Japānas ārējos tirgus un kontrolē iekšējo tirgu. Formāli Japānas
iekšējais tirgus ir atvērts importam. Katrs var savu preci ievest Japānas ostās. Taču
Japānas veikali to nepieņems, ja tas var kaitēt Japānas ražotājiem. Izrādās, Japānas
tirgotāji ir savstarpēji saistīti ar ražotājiem.
Sevišķi MITI nozīme pieaug krīžu periodos. Piemēram, krīt ASV dolāra kurss un
līdz ar to japāņu preces Amerikā kļūst dārgākas un konkurēt nespējīgākas. Lai nezaudētu
ārējo tirgu, Japānas ražotāju korporācijas piekrīt uz laiku samierināties ar mazāku peļņu
vai pat zaudējumiem, taču neatbrīvo no darba savus strādniekus. Vienlaikus Japānas
bankas, ja nepieciešams, atvēl bezprocentu kredītus jaunu un efektīvāku produktu
izstrādei. Lai celtu dolāra kursu (proti, pazeminātu jenas kursu un līdz ar to veicinātu
eksportu, kam Japānas tautsaimniecībā liela nozīme), Japānas centrālā banka var
masveidīgi iepirkt dolārus, aizdot bankām bezprocentu kredītus un veikt citas
nepieciešamās operācijas, lai tikai nodrošinātu kopīgās Japānas intereses. Veikalos mēs
redzam daudzus Japānas izstrādājumus ar tādām slavenām firmas zīmēm kā Sony,
Mitsubishi, Panasonic, Sharp u.c. Kļūdās tie, kas domā, ka tās ir savstarpēji konkurējošas
firmas, kas gatavas cita citu izspiest no tirgus. Tās ir tikai Japānas korporācijas
atzarojumi, kas, darbodamies pēc saskaņotas stratēģijas, jau ir izspieduši no tirgus daudzu
citu valstu savstarpēji konkurējošos ražotājus. Tāpēc arī Japānas panākumi neizpaliek.
Arī rietumu korporācijas savām struktūrvienībām neliek savstarpēji konkurēt – kāpēc lai
to darītu “Japānas korporācija”?
Teorētiski un arī atbilstoši brīvā tirgus likumiem ar lauksaimnieciski izmantojamām
zemēm nabadzīgajai Japānai tradicionālo uzturproduktu rīsu būtu izdevīgāk iepirkt
starptautiskajā tirgū, taču Japāna to nedara. Japāna rīsus sev izaudzē pati, nežēlojot
nepieciešamās investīcijas. Kāpēc? Pirmkārt, ar to tiek saglabāta tradicionālā japāņu
sabiedrības sociālā struktūra un dzīvesveids. Otrkārt, Japānas zemniekiem ir nodrošināts
darbs. Treškārt, Japāna ir pašpietiekoša, t.i., nav atkarīga no ārējām pārtikas piegādēm
(mācība, ko guva II pasaules kara laikā, kad pēc sabiedroto organizētās jūras blokādes
japāņi cieta badu). Un, visbeidzot, japāņu lauku iedzīvotāji – maizes devēji – paši ir turīgi
un godāti ļaudis, kuriem pieder viens no pasaulē lielākajiem investīciju namiem –
kooperatīvs Zenkyoren. Kurš var teikt, ka Japāna nerīkojas prātīgi un tālredzīgi?
Metafiziskā nozīmē gan kapitālisms, gan sociālisms balstās uz konkurences
pieņēmumu, uzskatot, ka pasaule sadalīta neskaitāmās sastāvdaļas, kuras atrodas nemitīgā
sacensībā un cīņā par savām interesēm. Lai gan abas minētās sociālekonomiskās sistēmas
atzīst sacensību un konkurenci, kapitālisms to veicina, kamēr sociālisms savas sistēmas
ietvaros to aizliedz. Savukārt Trešais ceļš balstās uz kooperācijas pieņēmumu – ticību, ka
pasaule sastāv no neskaitāmām savstarpēji saistītām daļām, no kurām katra nepārtraukti
mijdarbojas ar visām pārējām, turklāt par mērķi uzskatot kopējo labumu. Vispirms
kopuma interesēs un līdz ar to – katras sastāvdaļas labā. Ja būs labi visiem kopumā, tad
būs vislabāk arī katram atsevišķi. Šie divi ir fundamentāli pretēji pieņēmumi, kas kopš
civilizācijas iesākumiem katrā kultūrā cīnās par cilvēku prātiem, turklāt uzskatot, ka otras
puses piekritēji dzīvo nepamatotās ilūzijās.
Nemitīgas sacensības un konkurences piekritēji uzskata, ka augstākā sadarbības
forma ir kompromiss, jo katra konkurējošā puse par svarīgāko uzskata pašieinteresētību.
Ja nav iespējama pilnīga uzvara pār konkurentiem, ieinteresētība pieļauj vismaz uz kādu
laiku vienoties par kompromisu. Savukārt kooperācijas piekritēji par augstāko attiecību
līmeni uzskata konsensu – sirsnīgu vienprātību, kas nav apgrūtināta ar kompromisa
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noteikumiem un ierobežojumiem. Vienprātība iespējama tāpēc, ka katrs grupas loceklis
pirmajā vietā tur grupas intereses kopumā. Viņi patiešām tic, ka katrs pārstāv veselumu
un nesaprot, “kā viena organisma rokas var darboties citā virzienā nekā kājas”. Jo, ja
ķermeņa orgāni nedarbosies saskaņoti, organisms tiks paralizēts vai vismaz nebūs vesels
un stiprs.
Principā kooperatīvisti neatzīst konkurenci arī ārpus kooperatīvā konteksta, t.i., ar
citu sistēmu elementiem pasaules ietvaros, jo turas pie pieņēmuma, ka visas pasaules
daļas nepārtraukti ir ieinteresētas pasaules kopējā labumā – to apzinoties vai neapzinoties.
Šādā modelī sacensība (piemēram, karš) var notikt kā pakārtota, sekundāra aktivitāte
konsensa ietvaros, pieļaujot, ka ir kaut kas tik vērtīgs, kā dēļ vērts cīnīties.
3.1.8. Itālijas kooperatīvā līga La lega Coop
Itālijas kooperatīvā līga “La lega Coop” veidojusies ilgākā laika periodā – kopš
XIX gadsimta beigām (1886). Par Itālijas kooperācijas centru tiek uzskatīta Boloņa.
Mūsdienās Boloņas provincē kooperatīvos apvienojušies 795 tūkstoši biedru, sekmīgi
darbojas vairāk nekā 300 kooperatīvo kompāniju, 15 no 50 lielākajām Boloņas
kompānijām ir kooperatīvi. Līgas kooperatīvu tirdzniecības apjoms Boloņā vien 2002.
gadā pārsniedza 5,5 miljardus eiro. Pašā Boloņas pilsētā kooperācijā iesaistījies praktiski
katras otrais iedzīvotājs – kopumā 400000. Ap 30000 biedru strādā kooperatīvajos
uzņēmumos. Boloņa skaitās Itālijas turīgākā un jauninājumiem bagātākā province.
Kopumā Itālijā La Lega apvieno vairāk nekā 5000 kooperatīvo uzņēmumu, ja neskaita
tūkstošiem lauksaimnieku, nozvejas, celtniecības un transporta kooperatīvus. Individuālie
kooperatīvi, atbilstoši savai specializācijai un nezaudējot autonomiju, ir apvienojušies
līgās, kas tiem ļauj sekmīgi uzņemties vērienīgus projektus, nodrošināt vislabāko
zinātniski pētniecisko, mārketinga un finanšu atbalstu. To veic t.s. otrās pakāpes
kooperatīvi, kas par saviem pakalpojumiem saņem komisijas naudu, kā arī daļēji tiek
uzturēti no kooperatīvo līgu iemaksām jeb dalības maksām. Pasaulē pašlaik darbojas ne
vairāk kā 10 līdzīgas līgas, no kurām vairākums ir Spānijā un Itālijā. No lielākajām vēl
minama Valencijas līga Spānijā.
La Lega galvenais uzdevums ir kooperatīvās kustības veicināšana un kooperatīvo
principu popularizēšana sabiedrībā. Misijas deklarācijā minēti trīs mērķi: 1) stiprināt
dalīborganizāciju konkurētspēju globālā mērogā; 2) stiprināt kooperatīvu sociālās
funkcijas, risinot sociālos jautājumus un uzlabojot vispārējo dzīves kvalitāti; 3) vairot
demokrātiju darba vietās. La Lega apvieno gan individuālus kooperatīvus, gan autonomas
reģionālās asociācijas, industriālo sektoru asociācijas, specializētus konsorcijus un
nacionālās asociācijas, kuras veic zinātniski pētniecisko darbu, veicina inovācijas, lobē
kooperatīvu intereses valsts pārvaldes institūcijās. Svarīga funkcijas ir apmācības un
konsultācijas. Līga rūpējas, lai visās tās dalībniecēs tiktu ievēroti augstākie darba un
sociālie standarti. Dalība līgā ir brīvprātīga, katrs kooperatīvs jebkurā brīdī var izstāties.
Taču šādu gadījumu ir ārkārtīgi maz, jo līgas sniegtais atbalsts ar uzviju kompensē visas
iespējamās dalības maksas un pakalpojumu izmaksas.
Nacionālā līmenī vairākas savas funkcijas līga deleģē specializētiem konsorcijiem
un otrās pakāpes kooperatīviem – kopumā apmēram 30 institūcijām. Šīs aktivitātes
koordinē un finansiāli atbalsta Inforcoop. SMAER ir iekšējā konsultāciju un attīstības
veicināšanas grupa, kas seko arī kooperācijas principu ievērošanai lielās organizācijās.
Comunicazione Italia ir Līgas publisko attiecību un reklāmas veidotāja. SINNEA
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apmāca kooperatīvu menedžerus. Editrice Cooperativa ir Līgas izdevniecība. ACAM ir
iepirkšanas kooperatīvs, kas Līgas dalīborganizācijas apgādā ar iespējami lētām un
kvalitatīvām izejvielām un pusfabrikātiem. Concoop ir industriālais konsorcijs, kas lielu
pasūtījumu gadījumā slēdz subkontraktus ar kooperatīviem visdažādākajos sektoros.
Savu darbību tas finansē pats, iekasējot 2% no katra subkontrakta vērtības. ICIE ir
inovāciju un tehnoloģisko jaunievedumu grupa. Promosviluppo ir otrās pakāpes
kooperatīvs jaunu kooperatīvu dibināšanai un sekmīgai darbības uzsākšanai, kā arī
privātfirmu konversijai par kooperatīvām sabiedrībām. Sevišķi nozīmīga ir šā konsorcija
darbība saimnieciski atpalikušos reģionos, kuros Promosviluppo piedāvā īpašas attīstības
stratēģijas. Fincooper darbojas kā kooperatīvā banka, kas dalīborganizācijas apgādā ar
nepieciešamo finansējumu darbības uzturēšanai un paplašināšanai. Kā redzam, La Lega
Coop ir pašpietiekoša sistēma, kas var darboties praktiski neatkarīgi no valsts
saimnieciskās un sociālās politikas. Tādas kooperatīvu grupas kā Mondragon un La Lega
Coop mēdz dēvēt arī par kooperatīvām nācijām.
3.1.9. Kooperatīvu korporācija “Mondragon”
„Kooperatoru prātos ir ideja, ka nākotnes sabiedrība visdrīzāk būs
plurālistiska visās savās organizatoriskajās formās, ieskaitot ekonomiku.
Darbosies un sadarbosies sabiedrībai piederoši uzņēmumi, kooperatīvi un
privātas firmas; tirgus attiecības savīsies ar plānošanu un paternāla tipa
uzņēmumiem – gan kapitālistiskiem, gan sociāliem. Katra saskarsme, katras
darbības daba, katras kopienas evolūcijas un attīstības pakāpe prasīs īpašu
pieeju, kas neaprobežosies ar vienu organizācijas formu, ja vien mēs ticam
cilvēku savstarpējai mīlestībai, viņu brīvībai, taisnīgumam un demokrātijai.”
Tēvs Hoze Maria Arizmendiarjeta,
Basku zemes Kooperatīvu korporācijas „Mondragon” ideologs, dibinātājs un virzītājs
Ja daudzu kooperatīvu vēsturē ir grūti atrast pirmo dzirksteli, kas citus iekustinājusi
kopējai darbībai, tad Mondragon Kooperatīvu korporācijai (turpmāk tekstā arī MKK)
šāda dzirkstele un arī turpmākais virzītājs ir skaidri un nepārprotami atrodams, un viņa
klātbūtne sajūtama arvien. Tas bija 26 gadus vecais katoļu priesteris Hoze Maria
Arizmendiarjeta (1915 – 1976), kuru baznīca 1941. gadā nosūtīja misijā uz nelielu
basku draudzi, lai tur gādātu par pilsoņu karā (1936 – 1939) izpostītās zemes jauniešu
garīgo labklājību un izglītošanu.
Basku apdzīvotie Spānijas apgabali, kas pilsoņu karā bija nostājušies republikāņu
pusē, jo tie solīja lielāku autonomiju, bija visvairāk cietusī Spānijas daļa. Basku kultūras
galvaspilsētu Guerniku no zemes virsas noslaucīja Hitleriskās Vācijas aviācija. Pēc kara
Franko režīma atriebība ar vislielāko nežēlību skāra tieši baskus. Tika aizliegta basku
valoda, kultūras pasākumi un jebkura vārda brīvība. Bez tam baskiem tika stingri
ierobežotas tiesības uz privāto īpašumu, it sevišķi ražošanas līdzekļiem. Tāpēc basku
nacionālie centieni turpināja izpausties pagrīdē, nonākot pat līdz tādām galējībām kā
ETTA īstenotais terors pret Spānijas varas iestādēm un pilsoņiem. Pagrīdē darbojās
neformālas grupas, kurās baski apguva savu valodu un kultūru, radās nelegālas politiskās
partijas un grupējumi. Taču praktiskāk noskaņotie prāti meklēja iespējas izpausties
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saimnieciskā darbā, kurš turklāt būtu pēc iespējas ārpus represīvo orgānu kontroles. Šādu
iespēju pavēra apvienošanās kooperatīvos. Līdz ar to bija nodrošināts plašs praktiskas
darbības lauks cilvēkiem ar attīstītām uzupurēšanās un solidaritātes jūtām. Basku zemes
iekšienē sākās nepasludināta, neformāla sociālā kustība, kas pakāpeniski pārauga basku
apdzīvoto apgabalu un pat Spānijas robežas.
Lai gan kopumā katoļu baznīcas vadība Spānijā bija lojāla Franko režīmam un
kalpoja tam kā viens no iedzīvotāju kontroles instrumentiem, tai tomēr rūpēja iedzīvotāju
sociālā un garīgā labklājība. Arī Franko atbalstīja katoļu sociālo doktrīnu, kuras pamatā ir
pāvesta Leo XIII 1891. gadā izdotā enciklika Rerum Novarum (par darbu un kapitālu), kā
līdzekli pret komunistisko ideju izplatīšanos (Franko visus savus pretiniekus uzskatīja par
sarkanajiem). Minēto un 1931. gadā izdotā enciklika Quadragesimo Anno bija iecerētas
tieši kā zāles pret marksisma izplatīšanos. Tajās noliegts kapitāla primārums pār darbu.
Līdz ar to Spānijas arhibīskaps uz Mondragonu nosūtīja spējīgo priesteri
Arizmendiarjetu.
Pašlaik 1956. gadā dibinātajā Mondragon korporācijā ietilpst vairāk nekā 200
dažādas kompānijas un iestādes, kas darbojas ražošanas, tirdzniecības, finanšu,
celtniecības, zinātnes, izglītības, veselības aprūpes, sociālās drošības un citās jomās. Šīs
kompānijas ir kooperatīvi, kas pieder to darbiniekiem un vienlaikus visiem Mondragon
biedriem. Biedru un darbā pieņemto strādnieku skaits jau pārsniedzis 70 tūkstošus.
Viņiem korporācijā garantēts darbs un atbilstoša iztika uz mūžu (kooperatīva biedrus no
darba neatbrīvo). Mondragon ražo augstākās kvalitātes mājsaimniecības preces,
metalurģijas izstrādājumus, automatizācijas iekārtas, elektroniskos un augstākās
tehnoloģijas izstrādājumus, modernus darbgaldus un ražošanas līnijas, būvē celtnes un
infrastruktūras objektus, audzē ekoloģiski tīrus produktus. Korporācija ir Spānijas
lielākais darbgaldu un automatizācijas iekārtu eksportētājs, Spānijas lielākais
mājsaimniecības preču ražotājs, lielākais automatizācijas mezglu piegādātājs visā Eiropā,
par ko General Motors 1992. gadā Mondragon korporāciju pasludināja par “Eiropas gada
korporāciju” un mājsaimniecības iekārtu sastāvdaļu lielāko piegādātāju.
Mondragon ir savas skolas, slimnīcas, augstskolas, universitātes, tehniskie centri,
bankas tīkls, sociālās apdrošināšanas sistēma, zinātniskās pētniecības un inovāciju centri,
veikalu ķēdes visā Spānijā un citās valstīs, ražotnes 13 ārvalstīs. Mondragon uzņēmumi ir
produktīvākie visā Spānijā un Eiropā. Korporācija ir lielākā industriālā grupa Basku
reģionā un septītā lielākā visā Spānijā. Tās tirdzniecības apgrozījums 2002. gadā
pārsniedza 9 miljardus eiro, investīcijas – 683 miljonus eiro. Mondragon būtiski
vecinājusi nodarbinātību un pārticības līmeni visā Basku reģionā un ārpus tā.
Ekonomiskās krīzes periodos, kad Spānijā kopumā darbu zaudē līdz 20% strādājošo,
Mondragon uzņēmumos nodarbinātība pieaug par 35 – 40%. Šie 70 tūkstoši brīvprātīgi
apvienojušos cilvēku, kuru skaits nemitīgi pieaug, īsā laikā ir panākuši daudz vairāk nekā
2,3 miljonu iedzīvotāju lielā Latvijas valsts!
3.1.9.1. Ceļu būvē, to ejot
Sākotnēji tēvs Arizmendiarjeta pēc ordinēšanas priestera kārtā bija iecerējis studēt
sociālās zinātnes Beļģijā, taču baznīcas vadība viņam to liedza. Jaunā priestera sapnis bija
atrast demokrātiskus, ekonomiskus un sociālus risinājumus, kas darbotos visas
sabiedrības labā un radītu stingru pamatu kara sašķeltās sabiedrības apvienošanai un
attīstībai. Viņš bija pamatīgi izstudējis XIX un XX gadsimta politekonomikas klasiķus, ar
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interesi iedziļinājies Roberta Ovena un Ročdeilas pionieru eksperimentos, labi iepazinis
Spānijas lauksaimniecības kooperatīvus un anarhistu ražošanas arteļus.
Tomēr izvēlētais mērķis bija tik liels un laikietilpīgs, ka nebija iespējams paņemt no
plaukta gatavu ekonomisko modeli un to voluntāri īstenot Basku zemē (tādas kļūdas
pieļāva padomju vadītājs Hruščovs un citi autoritāri valdnieki). Lai veidotos
demokrātiska, sociāli taisnīga un kulturāli bagāta sabiedrība, katrs solis garajā ceļā ir
pacietīgi un atbildīgi jāizrunā, jāpieņem smagi, bet laika gaitā attaisnojami, tātad pareizi
lēmumi. Ceļu būvē, to ejot. Tāpēc Arizmendiarjeta uzreiz neķērās pie haotiskas
kooperatīvu dibināšanas, bet pacietīgi, soli pa solim, gatavoja priekšnoteikumus šāda
projekta īstenošanai, labi saprotot, ka galvenais priekšnoteikums nav kapitāls vai
izveicība biznesā, bet gan pats cilvēks.
Galveno uzmanību Arizmendiarjeta pievērsa Mondragonas apkaimes jauniešiem.
Vairākus gadus pēc ierašanās priesteris vāca dažādas jauniešu grupas, organizēja futbola
un sporta klubus, mācīja amatniecību vietējo kompāniju strādniekiem, baznīcas paspārnē
sludināja sociālo mācību, par savāktajiem līdzekļiem savā ciemā atvēra klīniku un
neatkarīgu profesionālo skolu. Šajos gados Arizmendiarjeta vadīja vairāk nekā 2000
jauniešu pulciņus, kurās tie apguva sociālās, reliģiskās un humanitārās zinības. Priesterim
jauniešu profesionālās intereses izdevās apvienot ar dziļu garīgo izpratni, kā arī spēju
diskutēt. Rezultātā Mondragonā veidojās cilvēku grupas, kurās valdīja īpaša garīgā
saskaņa, kas tomēr nebija atrauta no praktiskās dzīves realitātēm. Priesteris jauniešiem
ieaudzināja spēju skaidri definēt ideju un atrast metodi, kas šīs idejas saņēmējus vēlāk
padara atbildīgus par īstenošanu dzīvē. Tas vēlākajiem kooperatīviem to darbībā ļāva
apvienot šķietami nesavienojamas īpašības, līdz ar to apgāžot gan marksistu, gan liberāļu
dogmas:
•
Efektivitāte un demokrātija
•
Ekonomiskās un sociālās intereses
•
Hierarhiska organizācija un taisnīgums
•
Privātās un kopējās intereses
•
Kooperatīvā identitāte un sadarbība ar citiem uzņēmējdarbības
modeļiem
•
Nepārtrauktas pārmaiņas un jauninājumi, vienlaikus neatsakoties
no pamatprincipiem
Svarīgi, ka MKK pamatā nebija kāds sekmīgs kooperatīvs, bet gan skola un jau
minētā garīgā saskaņa, kas mudināja uz harmoniju, solidaritāti, darbu. Kopdarbību
neuzskatīja par parastu uzņēmējdarbību, bet uztvēra to kā nebeidzamu PIEREDZI, šajā
jēdzienā ieliekot šādas galvenās sastāvdaļas: IZGLĪTĪBA, DARBS un
SOLIDARITĀTE. Tikai 1956. gadā pieci bijušie profesionālās skolas audzēkņi, kas nu
bija ieguvuši inženieru diplomus, nodibināja pirmo ražotni FAGOR (pēc dibinātāju
uzvārdu pirmajiem burtiem), kas sāka ražot petrolejas sildītājus un prīmusus. Kādu
periodu pēc dibināšanas FAGOR pat nebija kooperatīvs. Vēlāk FAGOR attīstījās par lielu
sadzīves tehnikas ražotni.
Jāatzīst, ka ražošanas attīstībai Spānijā tolaik bija labvēlīgi apstākļi. Pirmkārt, kara
izpostītās Spānijas iekšējais tirgus spēja uzsūkt visus ražojumus. Otrkārt, Franko režīms
iekšējo tirgu rūpīgi aizsargāja, neļaujot tajā iespiesties ārvalstu tirgotājiem. Treškārt, lai
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gan Franko nebija Spāniju iesaistījis Hitlera koalīcijā, tomēr tas tika uzskatīts par
fašistisku režīmu, tāpēc ilgu laiku bija starptautiskā izolācijā. Bez tam basku
apdzīvotajam reģionam bija savas ražošanas tradīcijas. Tajā nebija auglīgas zemes, kas
ļautu uzplaukt lauksaimniecībai, bet bija bagātas tērauda raktuves. Līdz ar to basku
apgabali kopā ar Kataloniju jau kopš seniem laikiem izcēlās ar augstu industrijas līmeni:
tērauda liešana, apstrāde, nepieciešamo darbgaldu ražošana u.tml. Tāpēc, dibinoties
pirmajiem kooperatīviem, basku zemē netrūka nepieciešamo speciālistu, kuriem nebija
svešs industriālās dzīves ritms un prasības.
Mondragon evolūcija
Nosacīti Mondragon līdzšinējo attīstību var iedalīt trijos posmos, kuri ir organiski
saistīti (izriet viens no otra), bet vienlaikus demonstrē kvalitatīvi atšķirīgu stratēģiju.
3.1.9.2. Pirmais posms: 1956 – 1970
To raksturo strauja kooperatīvu dibināšanās un izaugsme, kā arī unikāla intuīcija un
pirmsācēju drosme, kas savu izpausmi atrada labvēlīgā tirgus konjunktūrā.
Tolaik ražošanas galvenais faktors Spānijā bija ražošanas licence. Spānija cieta no
starptautiskas izolācijas, bet arī savu zinātniski pētniecisko institūtu tai nebija. Lai šo
trūkumu novērstu, kooperatīvi sāka organizēt savas zinātniski pētnieciskās nodaļas, kas
ciešā saistībā ar ražotājiem izstrādāja jaunus produkcijas veidus un ieviesa racionālus
jaunievedumus (inovācijas). Tādējādi tika panāktas vismaz divas priekšrocības:
nevajadzēja izdot naudu patentu pirkšanai un atlīdzībai ideju autoriem; nevajadzēja
pakļauties ārējās tirdzniecības ierobežojumiem vai norādījumiem, kas tiktu saistīti ar
patentu vai licenču izmantošanu.
Arizmendiarjetas un viņa domubiedru stratēģija demonstrēja apbrīnojamu spēju
savās interesēs izmantot tā laika trūkumus un šķēršļus, kā arī ne mazāk apbrīnojamu
tālredzību. Vairākas no mūsdienās tik ārkārtīgi svarīgajām Mandragon institūcijām radās
jau pirmajos kooperatīvu attīstības gados, kad tām šķietami nebija lielas praktiskas
nozīmes.
ü
Sociālais kooperatīvs LAGUN-ARO
Spānijas valdība kooperatīvu biedrus uzskatīja par pašnodarbinātām personām,
tāpēc tos izslēdza no sociālās apdrošināšanas sistēmas. Tāpēc kooperatīvu biedri 1959.
gadā nodibināja savu sociālo aģentūru LAGUN-ARO, kura ne vien veica savas
pamatfunkcijas, bet kļuva arī par teicamu pieredzes avotu. Pārvaldot savas iemaksas un
pabalstus, kooperatīvu dalībnieki ieguva lielāku realitātes sajūtu un atbildību, labi
apzinoties, ka sociālo pabalstu nodrošināšana prasa kopīgus ieguldījumus. Tāda parādība
kā algu maksāšana “aploksnēs” nebija iedomājama.
ü
Finanšu kooperatīvs CAJA LABORAL
1959. gadā Arizmendiarjeta ierosināja radīt savu finanšu institūciju, caur kuru
sabiedrības iekrājumus novadīt kooperatīvu attīstībai. Šī iecere izvērtās par kooperatīvu
attīstības mugurkaulu, paverot citādi neiedomājamas attīstības iespējas. Pagāja gan
zināms diskusiju laiks, kurās biedri tika pārliecināti par nepieciešamību krāt, atsakoties
no tūlītējām dividendēm. Tika veiksmīgi izmantots lozungs: “Iekrājumi vai čemodāni!”
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Tas nozīmēja: ja netiks radīta sava finanšu bāze, basku jauniešiem nebūs darba un būs
jāizceļo. Vai tāds lozungs nederētu arī mūsdienu Latvijā?
Bez pamatfunkciju veikšanas CAJA LABORAL atvēra uzņēmējdarbības
konsultāciju nodaļu (biznesa nodaļu), kas ar saviem ekspertiem palīdzēja gan dibināt
jaunus kooperatīvus, paplašinot to darbības ģeogrāfisko areālu, gan iesākt jaunus darbības
virzienus. Vienlaikus dodot gan padomu, gan finansiālu atbalstu.
ü
Tirdzniecības tīkls EROSKI
Lai gan vietējā tirgus ietilpība tajā periodā bija pietiekama un ārējās tirdzniecības
ieņēmumi nesolīja peļņu, pirmie kooperatīvi sāka domāt par savas produkcijas noietu ne
vien Spānijā, bet arī aiz tās robežām. Sākotnēji kooperatīvu tirdzniecības delegācijas
dibināja tirdzniecības punktus Rietumeiropā un Latīņamerikā. Šis izaicinājums, kā arī
tirdzniecības paplašināšana vietējā tirgū, noveda līdz vajadzībai veidot savu tirdzniecības
tīklu EROSKI, kas sastāvēja no tirdzniecības kooperatīviem. EROSKI dibinājās 1969.
gadā, apvienojoties 9 tirdzniecības kooperatīviem. Tas ļāva Mandragon produkcijas
tirdzniecību iekārtot tādās vietās un apjomos, par kādiem individuāli kooperatīvi nevarētu
sapņot.
ü
Izglītības kooperatīvs ESKOLA POLITEKNIKOA
Jau minēts par profesionālās skolas dibināšanu 1943. gadā. Tā kā Arizmendiarjeta
bija norūpējies arī par vadošo speciālistu un amatpersonu sagatavošanu tālākai
kooperatīvu attīstībai, 1962. gadā tika nolemts dibināt jaunu Politehnisko skolu, kurā
vairāk nekā 1000 audzēkņi ik gadu apguva mehāniku, elektrotehniku, elektroniku,
metālliešanu, rasēšanu un automatizāciju. 1969. gadā šo skolu oficiāli atzina par
Industriālo Inženierijas skolu. Vienlaikus tika atvērts Kooperatīvās izglītības un darba
aktivitāšu kooperatīvs ALECOP, kurā audzēkņi zināšanu apguvi saistīja ar praktisku
darbu izvēlētā projekta īstenošanai. Jāuzsver, ka gan nosauktās, gan vēlāk dibinātās
izglītības iestādes pēc uzbūves bija kooperatīvi, lai gan tie uzņēma visus audzēkņus, kas
vien spēja nokārtot uzņemšanas eksāmenus. Profesionālā izglītība šajās iestādēs tika
saistīta ar īpašas kooperatīvās kultūras audzināšanu un arī garīgo vērtību apgūšanu.
Daudzi no absolventiem vēlāk kļuva par kooperatīvu biedriem.
Organizācijas īpatnības
Ilgāku laiku Mondragon kooperatīvi bija un lielā mērā arvien ir pilnīgi autonomi.
Vienīgā netiešā saite bija asociācijas jeb partnerības līgums ar finanšu kooperatīvu CAJA
LABORAL, ko bija parakstījis katrs kooperatīvs kā šās finanšu institūcijas dibinātājs.
Tikai 1964. gadā pēc ilgām debatēm izkristalizējās vajadzība nodibināt formālas saites arī
starp pārējiem kooperatīviem. Šī iecere īstenojās kā ULARCO grupas dibināšana
Mondragon reģionā. Sākotnēji šai jumta organizācijai bija tikai zināmas kopējā foruma
funkcijas bez sevišķas praktiskas nozīmes, taču lielāka nozīme radās vēlākā periodā.
ULARCO grupas sasniegumus 1970. gadā rāda sekojošā tabula.
Kooperatīvu skaits
Pārdotās produkcijas apjoms (milj. pesetu)

40
7
059

Eksporta apjoms (milj. pesetu)

78

50

6
CAJA LABORAL aktīvi (milj. pesetu)

3
204

LAGUN-ARO pamatkapitāls (milj. pesetu)

14
7

Kopējais biedru skaits

87
43

3.1.9.3. Otrais attīstības posms: 1970 – 1990
Lai gan tirgus konjunktūra vairs nebija tik labvēlīga un bija jāpārvar dziļa
saimnieciska krīze, arī otrais MKK attīstības posms raksturojams kā dinamiska attīstība,
kas izpaudās gan kā straujš ražošanas un tirdzniecības kāpums, gan kooperatīvu skaita un
lieluma pieaugums. Grūtības ULARCO grupai lika pārorganizēties atbilstoši jaunajiem
apstākļiem, tomēr neatsakoties no kopdarbības pamatprincipiem.
Lai apvienotu sadrumstaloto un slikti koordinēto zinātniskās pētniecības darbu,
1974. gadā tika dibināts IKERLAN zinātniski pētnieciskais un jauninājumu izstrādes
centrs, kura galvenais mērķis bija jaunu tehnoloģiju izstrāde un to iedzīvināšana
ULARCO grupas industrijā. Jau tad kooperatīvu vadība paredzēja, ka nākotnes attīstība
būs atkarīga no spējas apmierināt aizvien daudzveidīgākās pircēju vajadzības pēc jauniem
produktiem. IKERLAN centru finansēja CAJA LABORAL, bet kadrus deva Politehniskā
skola.
Lai specializētos pārvaldes jomā, kooperatīvu apmācībā un izplatībā, dibinājās
jauns izglītības centrs OTALORA. Tas augošo kooperatīvu kustību apgādāja ar augsti
motivētiem un profesionāliem pārvaldniekiem, kuri audzināti kopdarbības un
solidaritātes tradīcijās, kā arī bija gatavi pakļauties demokrātiskai biedru kontrolei.
Nepārtraukto un straujo izaugsmi pēkšņi apturēja ekonomiskā krīze, kas 1980. gadu
sākumā pārņēma visu Rietumeiropu. Nācās saskarties ar tādu agrāk nepazītu parādību kā
masu bezdarbs, kas Spānijā pārsniedza 20% no darbaspējīgo iedzīvotāju skaita. Krīze
skāra arī Mondragon kooperatīvus. Daudzi cieta smagus finansiālus zaudējumus un
darbaroku pārpalikumu. Daži bija spiesti pārtraukt darbību. Šo krīzi vieglāk pārvarēja tie
kooperatīvi, kuri tālredzīgi bija parūpējušies par noieta tirgu ārpus Spānijas robežām.
Kooperatīviem nācās cīnīties par savu pastāvēšanu nepazīstamos apstākļos.
Palīdzēja tālredzīgi dibinātais finanšu kooperatīvs CAJA LABORAL un sociālā aģentūra
LAGUN-ARO. Līdz ar to kooperatīvi krīzi pārdzīvoja daudz veiksmīgāk nekā parastie
komercuzņēmumi, un pat spēja paplašināt savu darbību krīzes periodā. Tomēr krīze lika
domāt par jauniem mehānismiem, kas nodrošinātu stabilu grupas attīstību pat
visnelabvēlīgākajos apstākļos. Šo mehānismu aizmetņi bija tālredzīgi nodibināti jau
pirms krīzes. Atlika tos tikai izmantot atbilstoši jaunajiem apstākļiem.
Starp mehānismiem, kas MANDRAGON kooperatīviem ļāva veiksmīgi pārvarēt
krīzi, vispirms minami šādi.
ü Ieņēmumu kapitalizācija
Šis mehānisms nodrošināja, ka tikai 10% no grupas peļņas, kas pēc likuma tika
ieskaitīti apgabala Sociālo darbu fondā, atstāja ULARCO kompāniju. Pārējie 90%,
ieskaitot biedriem aprēķinātās dividendes, tika kapitalizēti un izmantoti grupas attīstībai.
Lai gan dividendes no biedru dalības naudas un uzņēmumu peļņas tika aprēķinātas, to
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izmaksa tika atlikta līdz biedra aiziešanai pensijā vai aiziešanai no kooperatīva. Protams,
visi darbinieki saņēma algas, kas caurmērā bija lielākas nekā citos reģiona uzņēmumos
(izņemot vadošos darbiniekus, kuru algas bija mazākas nekā komercstruktūru vadošajiem
darbiniekiem). Neizmaksātie līdzekļi tika uzskaitīti katra biedra individuālajā kontā, taču
reāli netika izmaksāti. Kapitalizētos līdzekļus izmantotāja kooperatīvu attīstībai un arī
krīzes periodā, kas ļāva sniegt palīdzību grūtībās nonākušiem kooperatīviem vai iesākt
jaunus darbības virzienus. Tiesa, katrs biedrs itin viegli varēja saņemt kredītu, par
nodrošinājumu uzrādot savu individuālo kontu.
ü
Elastīgs darba grafiks
Darba uzdevumi tika plānoti veselam gadam. Ja kaut kādu apstākļu dēļ gada
pirmajā pusē parādījās darba stundu iztrūkums, to varēja kompensēt gada otrajā pusē, un
otrādi. Ja šādu līdzsvaru neizdevās sasniegt, tad tika iemaksāta, kapitalizēta vai subsidēta
ekvivalenta naudas summa.
ü
Darbinieku pārcelšana
Ja kādā kooperatīvā radās darbaspēka pārpalikums, darbiniekus varēja pārcelt darbā
uz citu kooperatīvu – uz laiku vai pastāvīgi. Darbiniekiem šādi mēri bija jāpieņem kā
pienākums. Protams, šis mehānisms iepriekš tika daudzpusīgi apspriests un apstiprināts
biedru kopsapulcē. Tāpēc to nevar raksturot kā administratīvu patvaļu.
ü
Atalgošanas politika
Atalgojums MKK ir tieši saistīts ar kooperatīva ekonomiski finansiālo stāvokli.
Krīzes gados vairākos kooperatīvos bija negatīvas dividendes. Bija gadi, kad daļēji
kapitalizēja arī algas. Taču kopumā šāda politika nodrošināja sekmīgu sistēmas
pastāvēšanu. Upuri tika pieņemti apzināti un brīvprātīgi, kā izdzīvošanai nepieciešami
pasākumi. Jo kooperatīvu biedri nav parasti strādnieki, bet arī savu uzņēmumu īpašnieki.
Viņus virza cita motivācija un tālejošāki plāni, nekā privātkompāniju strādniekus.
ü
Finanšu pārstrukturēšana
Krīzē ciestie zaudējumi bija jākompensē. Sistēmā, kurā strādnieki ir vienīgie
uzņēmuma īpašnieki, restrukturizācijas uzdevumi jāveic viņiem pašiem, nevis
korporācijas akcionāriem. Tipiska komerciālā korporācija pārstrukturēšanu veic uz savu
darbinieku rēķina: atlaiž liekos strādniekus; samazina algas; pārceļ ražotni uz citu valsti,
kur lētāks darbaspēks; slēdz vai steidzīgi pārdod viņuprāt nerentablu ražotni utt.
Kooperatīvam, kura īpašnieki ir paši darbinieki, šāda pieeja nav neiedomājama. Parasts
kooperatīvs krīzes apstākļos gan var bankrotēt un beigt darbību, bet Mandragonas
gadījumā kooperatīvi bija laikus nodrošinājušies ar veselu palīgorganizāciju un jumta
organizāciju tīklu, kuru paši bija dibinājuši.
Gadījumos, kad biedri nevarēja saņemt algu, viņi varēja bez procentiem aizņemties
CAJA LABORAL. Kritiskākajos gadījumos kase pat pilnīgi dzēsa sākotnējos parādus vai
vismaz subsidēja aizdevuma likmes. Jāuzsver, ka visi šķietami nepopulārie krīzes
pārvarēšanas pasākumi tika veikti saskaņā ar Dzīvotspējas plānu, ko gadskārtējā kongresā
apstiprināja paši kooperatīvi. Atliek godināt viņu tālredzību un gudrību.
Īstenojot nosauktās politikas, uzlabojot pārvaldi, ieviešot stratēģisko plānošanu kā
gada Pārvaldes plāna sastāvdaļu, laikus modificējot ekonomiskās attīstības scenārijus,
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lielāku uzsvaru liekot uz eksporta veicināšanu, Mondragon kooperatīvi sekmīgi pārvarēja
krīzi. Bet galvenais – guva labu pieredzi, kas ņemama vērā, plānojot tālāko attīstību.
Šajā periodā Mondragon kooperatīvi atvēra savas pirmās ražotnes Meksikā un
Taizemē. Turpinājās CAJA LABORAL attīstība, pievēršoties bankai raksturīgām
operācijām ne vien Basku reģionā, bet atverot filiāles Madridē un Barselonā. Eroski
veikalu ķēde kļuva par lielāko visā Basku reģionā, atverot pirmos supermārketus un
hipermārketus. Pieauga arī izglītības darbs, paplašinot jau esošās skolas, kā arī atverot
jaunas:
•
Administrācijas un kompāniju pārvaldes apmācību centrs ETEO
•
Universitātes skolotāju apmācību koledža IRAKASLE ESKOLA
•
Politehniskā skola TXORIERRI
•
Politehniskā skola LEA-ARTIBAI
Virspusēja un visu mūžu ilgstoša apmācība palika par vienu no Mondragon
kooperatīvu attīstības stūrakmeņiem.
Atteikšanās no reģionālajām grupām
80. gadu sākumā ULARCO grupas sētā ideja atrada labvēlīgu augsni citos
kooperatīvos, kuri sāka formēt reģionālas grupas, lai gan šo grupu konsolidācijas pakāpe
bija ļoti atšķirīga. Pamattendence bija skaidra: lai katram kooperatīvam nodrošinātu
lielākas iespējas un gūtu labākus rezultātus, nepieciešama apvienošanās lielākās grupās.
Sākās plašas un neskaitāmas debates par jautājumu: kā atbildēt mainīgajiem tirgus
izaicinājumiem, vienlaikus nezaudējot savu kooperatīva identitāti? 1984. gada decembrī
tika sasaukts Kooperatīvu kongress, kuram bija jādefinē grupas pamatprincipi. Pirmajā
sesijā Kongress apstiprināja Kongresa darbības pamatprincipus un iecēla Patstāvīgo
komiteju, kas darbotos intervālos starp Kongresa sesijām. Līdz ar to pirmo reizi vēsturē
Mondragon kooperatīvi radīja pastāvīgu diskusiju un darbības koordinācijas forumu, kura
uzdevums bija pienācīgi reaģēt uz tirgū un sabiedrībā notiekošajām pārmaiņām. Ap šo
laiku mainījās arī CAJA LABORAL funkcijas, vairāk koncentrējoties uz tīri finansiālām
operācijām.
Neraugoties uz sāktajām pārmaiņām, kooperatīvu centru funkcijas arvien
koncentrējās reģionālajās grupās. Tikai pakāpeniski izkristalizējās sapratne, ka nākotne
prasīs lietišķāku pieeju.
Kooperatīvu kongress 1987. un 1989. gada sesijās izstrādāja un apstiprināja 10
kooperatīvu kustības pamatprincipus (skat. tālāk), kā arī principus, kas regulē kapitāla
izmantošanu. Šajā laikā dibinājās pirmie starpkooperatīvu fondi – FISO un FEPI.
Iezīmējās virziens uz sektoriālu grupu veidošanos, atsakoties no reģionālo grupu principa.
10 pamatprincipi apkopoja galvenās tēva Arizmendiarjetas idejas. Tā kā pats
Arizmendiarjeta bija miris, sākās jauna ēra, kurā tālākos attīstības virzienus nenoteica
kāda indivīda morālā autoritāte, bet gan garš priekšlikumu iesniegšanas, apspriešanas un
demokrātiskas pieņemšanas process, vienlaikus nezaudējot dibinātāju iedzīvinātos
pamatprincipus.
Apskatītā perioda sasniegumus atspoguļo nākamā tabula ar statistikas datiem uz
1990. gada 1. janvāri.
Kooperatīvu skaits

10
9
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Pārdotās produkcijas apjoms (milj. pesetu)

30
3 363

Eksporta apjoms (milj. pesetu)

47
918

CAJA LABORAL aktīvi (milj. pesetu)

31
1 112

LAGUN-ARO pamatkapitāls (milj. pesetu)

90
917

Kopējais biedru skaits

23
130

Mondragon kooperatīvu struktūru šajā periodā atspoguļo šāda shēma.

3.1.9.4. Trešais posms, sākot no 1990. gada
Trešais Mondragon kooperatīvu attīstības posms, kas vēl nav beidzies, raksturojas
ar organizatorisku pārmaiņu procesu, kas grupu pārveidoja par kooperatīvu korporāciju
Mondragon. Reģionālās grupēšanās princips noveda līdz vairāku biznesa grupu
izkliedēšanos lielā teritorijā. Sektoriālās grupēšanās princips sākotnēji atdūrās pret lielu
pretestību, jo draudēja izjaukt gadu gaitā izveidojušās attiecības un struktūras. Daži
kooperatīvi pilnīgi atteicās iekļauties jaunajās struktūrās un tāpēc izstājās no grupas.
Tomēr turpmākā pieredze sektoriālās grupēšanās principu attaisnoja.
1991. gada sesijā Kooperatīvu kongress korporāciju sadalīja trīs pamatgrupās:
•
Industriālā
•
Finansiālā
•
Distributīvā
Finansiālā un distributīvā grupa sastāv katra no vienas nodaļas, kamēr Industriālajā
grupā ir septiņas nodaļas. Katra nodaļa savukārt sadalās vairākās sektoriālās apakšgrupās,
kuras veido kompānijas, kas orientējas uz vienu tirgus sektoru. Apakšgrupas ir pārvaldes
pamatelements, kas atbildīgs par stratēģisko plānošanu tam piekrītošajā sektorā. Savukārt
korporācijas Ģenerālā padome ir atbildīga, lai visi šie atsevišķie plāni iekļautos kopējā
korporācijas stratēģijā.

Apmācība un pētnieciskais darbs ir apvienots un pakļauts korporatīvo aktivitāšu
koncepcijai, lai gan tiek meklēts vēl optimālāks izkārtojums, ņemot vērā apmācības un
pētniecības darba izšķirošo nozīmi.
Ja aplūko korporācijas pārvaldes shēmu un palasa dažādu reglamentu nosaukumus
vien (skat. korporācijas mājas lapu internetā, adrese:
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http://www.mondragon.mcc.es/ing/index.asp), var rasties maldīgs iespaids par smagu
administratīvo mašinēriju, kas regulē katra korporācijas dalībnieka katru soli. Tomēr tas
tā nav, jo tie ir demokrātiskas pārvaldes mehānismi, kas virzīti no lejas uz augšu.
Atšķirībā no tipiskiem korporāciju modeļiem mūsdienu lielā biznesa pasaulē, MKK nav
balstīta uz akciju turētājiem, bet gan uz brīvprātīgu līgumu, kura ietvaros visi dalībnieki
piekrīt apvienot savus spēkus noteiktās pārvaldes jomās, kurās būtu grūti, ja ne
neiespējami, darboties individuāliem kooperatīviem. Korporatīvais centrs nepārvalda
kooperatīvus, bet gan apkalpo kooperatīvus nodaļu un apakšgrupu ietvaros.
Nevis korporācijai pieder kooperatīvi, bet gan paši kooperatīvi un to
palīgorganizācijas veido korporāciju. MKK pārvalde ietver gan vertikālu, gan horizontālu
pārvaldi, ko pārauga demokrātiski ievēlētas nodaļu un apakšgrupu pārvaldes komandas.

MKK pārvaldes modelis shematiski attēlots kā diagramma ar 17 sekcijām, kuras
sadalītas trijos blokos: STRATĒĢIJA, IESPĒJOTĀJI un REZULTĀTI. Stratēģijā ietilpst
galvenie parametri katras uzņēmēju vienības mērķu noteikšanai korporācijas ietvaros. Pēc
tiem jāvadās, izstrādājot STRATĒĢISKO PROJEKTU UZŅĒMĒJU VIENĪBAI, kas
integrēta APAKŠGRUPAS STRATĒĢISKAJOS APSVĒRUMOS, saskaņota ar
korporācijas biznesa politiku un balstīta uz 10 KOOPERATĪVA PAMATPRINCIPIEM.
IESPĒJOTĀJIEM jāpiedāvā vadlīnijas STRATĒĢIJAS īstenošanai praksē. Šajā
blokā ietverti gan klasiskie iespējotāji (vadība, cilvēki, partnerība, resursi, procesi), gan
īpašie MKK darbības aspekti, kā sociālā atbildība, inovācijas, klienti. Bez finanšu un citu
biznesa rādītāju auditiem Mondragon korporācijā darbojas arī sociālais audits, kas
pārbauda praktiskās darbības atbilstību sociālās atbildības principiem.
REZULTĀTI atspoguļo 6 korporācijas pamatmērķus, kas tiecas panākt līdzsvaru
šādās jomās: klientu apmierinātība, ienesīgums, internacionalizācija, attīstība, inovācijas
un sociālā atbildība.

Pārmaiņu rezultātā korporācijas vadība uzņēmās daudzas no tām funkcijām, kuras
agrāk bija individuālu kooperatīvu ziņā, līdz ar to ļaujot šiem kooperatīviem visus spēkus
veltīt saviem tiešajiem uzdevumiem. Viena tāda joma, ko uzņēmusies korporācija, ir
pārvaldes modeļa izstrāde un nepārtraukta pilnveidošana, kas ļautu uzlabot kooperatīvu
pārvaldi un ieviest kopējus analīzes parametrus sekmīgas analīzes veikšanai. Protams,
pārvaldes modelis balstās uz tām pamatvērtībām, kas bijušas kooperatīvu attīstības
pamatā jau no iesākuma, bet jauns uzsvars likts uz modernām menedžmenta koncepcijām
un augstāko tehnoloģiju izmantošanu.
Pielāgojoties arvien daudzveidīgākajām tirgus īpatnībām, apakšgrupas savā pirmajā
stratēģiskajā plānā vairāk uzsver lietišķu pieeju katram tirgus sektoram. Līdz ar to

55

pakāpeniski veidojas pārvaldes modelis, kurš savā rezultātu daļā bez ekonomiskās
efektivitātes uzsver arī klientu apmierinātību, sociālo atbildību un korporācijas darbinieku
apmierinātību, ar to apliecinot, ka ekonomiskie rezultāti nav vienīgie labas pārvaldes
rādītāji.
1996. gadā tika apstiprināts otrais stratēģiskais plāns 1997. – 2000. gadu periodam,
pastiprinot jau pirmajā plānā nospraustos virzienus, bet uzņemoties vērienīgas apmācību,
komunikāciju, attīstības, internacionalizācijas, investīciju un nodarbinātības vairošanas
programmas. Neraugoties uz novērotāju pausto skepsi, pieņemtais plāns ir ne vien
izpildīts, bet daudzos gadījumos ar uzviju pārsniedzis sākotnējās ieceres.
1997. gadā nodibināta Mondragonas universitāte, izveidoti finansiālie fondi MKK
Investīcijas un MKK Attīstība. Tas viss vērtējams kā sekmīgas korporācijas kooperatīvu
sadarbības augļi.
Ja neskaita 1992. un 1993. gadus, arī šis apskatāmais posms vērtējams kā
nepārtrauktas izaugsmes un ekspansijas periods. Finansiālā grupa savas aktivitātes
izvērsusi praktiski visā Spānijas teritorijā, piesaistot korporācijai arvien vairāk
noguldījumu. Tirdzniecības tīkls arī izpleties pa visu Spāniju un sācis aptvert Francijas
dienvidu reģionus, bet vislielākos panākumus gan pašmāju, gan ārvalstu tirgū guvusi
Industriālā grupa. 2002. gada svarīgākie rādītāji apkopoti tabulā.
Kooperatīvu skaits
Pārdotās produkcijas apjoms (milj. eiro)
Eksporta apjoms (milj. eiro)
CAJA LABORAL aktīvi (milj. eiro)
LAGUN-ARO pamatkapitāls (milj. eiro)
Kopējais biedru skaits

150
9 232
2 455
8 474
2 549
66 558

2002. gada beigās MKK bija izaugusi par basku provincēs lielāko biznesa grupu un
septīto lielāko biznesa grupu Spānijā (pēc tirdzniecības apgrozījuma). Ja par rādītāju ņem
nodarbinātību, tad MKK ir trešais lielākais uzņēmums Spānijā. Basku zemes ekonomikā
MKK dod 4% nacionālā kopprodukta un nodarbina 3,8% darba spējīgo iedzīvotāju.
Procenti ir krietni lielāki, ja ņem vērā tikai industriālo sektoru. Savukārt dzimtajā
Gipuzkovas apgabalā korporācijas devums pārsniedz 8% kopprodukta, nodarbina 7,2%
darbaspējīgo un dod 32% eksporta.
MKK līdz 2003. gadam atvērusi 38 ražotnes ārvalstīs (līdz 2005. gadam plānotas
60): Vācijā, Brazīlijā, Ķīnā, Francijā, Indijā, Itālijā, Marokā, Meksikā, Polijā, Anglijā,
Čehijā, Rumānijā, Taizemē un Turcijā, kā arī vairākas tirdzniecības delegāciju biroji citās
valstīs, arī Krievijā un ASV.
Korporācijas grupu izaugsme un īpatsvars attēlots šādās diagrammās.
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3.1.9.5. MKK kooperatīvie pamatprincipi
MKK ideoloģijas pamatā ir tēva Hoze Maria Arizmendiarjetas inspirētie
pamatprincipi. Ideoloģijas sasaiste ar praktisko biznesa politiku, apakšgrupu
stratēģiskajiem plāniem un korporācijas stratēģiju attēlota sekojošā diagrammā.

Minētie pamatprincipi ir šādi:
1. Atvērta dalība
Dalība MKK ir atvērta visiem cilvēkiem, neatkarīgi no dzimuma, rases, tautības,
reliģiskās piederības, politiskās pārliecības vai izcelsmes. Vienīgais uzņemšanas kritērijs
ir profesionālās spējas un vēlme pieņemt esošos noteikumus, kas savukārt balstīti uz šiem
pamatprincipiem.
2. Demokrātiska organizācija
Visiem korporācijas biedriem ir vienādas tiesības, kuras izmanto pēc principa
„viena persona – viena balss”. Katrai balsij ir vienāds svars, neatkarīgi no balsotāja
vecuma, nopelniem, ieņemamā amata, profesionālisma vai uzkrātā kapitāla.
3. Darbinieku suverenitāte
MKK par lielāko prioritāti tiek uzskatīts cilvēku darbs, jo tikai tas spēj pārveidot
dabu, sabiedrību un pat pašus cilvēkus. Tā kā cilvēku darbs tiek uzskatīts par galveno
bagātības radītāju, arī darba augļu sadales modelim jāatbilst ieguldītajam darbam. MKK
nedala cilvēkus „produktīvā” darba darītājos (tiešajos virsvērtības radītājos) un
„neproduktīvajos” darbiniekos (biroja, tirdzniecības vietu personāls, kas tieši nerada
virsvērtību, bet gādā par tās realizēšanu sabiedrībā un darba priekšnoteikumu radīšanu).
Ņemot vērā darbam piešķirto prioritāro nozīmi, kooperatīvi rūpējas par jaunu
darbavietu radīšanu un ir pieņēmuši „no darba neatbrīvošanas” politiku. Ja kādā
kooperatīvā izveidojies darba roku pārpalikums, tad bez darba palikušos strādniekus
pārceļ uz citu kooperatīvu, kurā darbs ir. Otra iespēja: darīt visu, lai krīzes skartais
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kooperatīvs atveseļotos, sāktu ražot citu produkciju vai pārkārtotos uz sektoru, kurā viņa
produkcija ir nepieciešama.
4. Kapitāla instrumentālā un pakārtotā nozīme (cilvēks augstāks par kapitālu)
Lai gan kapitāla kā „uzkrātā darba” vērtība ir atzīta un atzīta tā nepieciešamība
uzņēmējdarbības attīstībā, kapitāls tomēr ir pakārtots darbam. Kapitālam nevar būt
neatkarīgas eksistences, imperatīva vai savas loģikas – to kapitālam piešķir cilvēku
darbība. Praksē šī pamatvērtība izpaužas arī tā, ka par uzņemšanu MKK jāmaksā
salīdzinoši liela iestāšanās nauda (pašlaik jau 11361 eiro), bet tas nenozīmē, ka
kooperatīvā netiks uzņemts nabadzīgs cilvēks. Viņš var nepieciešamo summu aizņemties
pašā kooperatīvā (caur CAJA LABORAL sistēmu) un to atmaksāt vairāku gadu periodā.
Arī atdeve par sakrāto vai ieguldīto kapitālu ir „taisnīga, bet ierobežota”. Dividenžu
lielāko daļu darbinieki saņem tikai pensionējoties vai izstājoties no kooperatīva, toties šis
„atliktais” kapitāls turpina strādāt visu kooperatīva biedru un komūnas labā.
5. Dalība pārvaldē (pašpārvalde)
Kolektīvo uzņēmumu ar demokrātisku dalību pārvalda paši darbinieki, pamatojoties
uz brīvu pieejamību visai informācijai un apmācībām, amatpersonu ievēlēšanu no
darbinieku vidus, konsultācijām un pārrunām par visiem lēmumiem, kas iespaido
darbiniekus.
6. Algu solidaritāte
Algām jābūt pietiekamām, salīdzinot ar algu līmeni reģionā un kooperatīvam
pieejamajiem līdzekļiem. Darbam un darba stundām jābūt līdzīgām visos korporācijas
uzņēmumos. Atalgojumam jāatbilst iekšējiem noteikumiem, kas balstās uz solidaritāti.
Tas nozīmē, ka arī attiecībai starp lielāko un mazāko algu uzņēmumā jābūt saprātīgai.
Iesākumā šī attiecība MKK bija 3 pret 1, vēlāk – 4,5 pret 1, tagad, nedaudz pielāgojoties
vispārējām tendencēm biznesā – 6,5 pret 1. Tādējādi parastie strādnieki MKK saņem
nedaudz vairāk nekā vidēji reģionā, bet speciālisti un pārvaldnieki – mazāk nekā
atbilstoši darbinieki komercstruktūrās (lai gan principā šāds salīdzinājums ir nekorekts, jo
neņem vērā katra darbinieka individuālo kontu, kas tiek uzkrāts visa darba mūža garumā).
Tas daļēji apgāž izplatīto dogmu, ka speciālistiem valsts struktūrās jāmaksā vairāk, lai tie
neaizietu uz privātajām komercstruktūrām.
7. Sadarbība starp kooperatīviem
Arī tā ir solidaritātes izpausme, kas balsta efektīvu biznesa praksi. Kooperācija
veidojas starp kooperatīviem vienas apakšgrupas ietvaros, starp kooperatīviem MKK
ietvaros, starp MKK kooperatīviem un kooperācijas kustību pasaulē, starp MKK
kooperatīviem un nekooperatīvām organizācijām pasaulē, ar kurām tiek veidotas
kopfirmas. Kooperācija starp līdzīgiem vai savstarpēji papildinošiem kooperatīviem ļauj
veidot ieņēmumus uzkrājošas apakšgrupas, vajadzības gadījumā ļauj pārcelt darbiniekus
uz kooperatīviem, kuros tie vairāk nepieciešami, ļauj sasniegt lielāka mēroga
uzņēmumam raksturīgu sinerģiju. Savstarpējā kooperācija ietver arī abpusēji izdevīgu
virsbūvju veidošanu starp dažādu apakšgrupu kooperatīviem, iesaistīties kopējos
attīstības projektos gan lokāli, gan globāli.
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8. Sociālās pārmaiņas
MKK ir veicinājis vispārēju basku sabiedrības evolūciju, ievērojami paaugstinot
nodarbinātības un labklājības līmeni savā reģionā. No jauna savā reģionā ieguldot gūto
peļņu, atbalstot vietējās attīstības iniciatīvas, piedāvājot savējās, sadarbojoties ar citām
basku sociālajām un ekonomiskajām institūcijām, veicinot vietējo kultūru, uz
solidaritātes un atbildības principiem balstītu sociālās drošības politiku, MKK devusi
lielu ieguldījumu reģiona sociālajā un kultūras attīstībā.
9. Universālums
Iesakņošanās basku reģionā korporācijai netraucē solidarizēties ar visiem spēkiem
pasaulē, kas tiecas pēc ekonomiskās demokrātijas un darbojas sociālās ekonomikas laukā.
MKK ir neatņemama starptautiskās kooperatīvu kustības sastāvdaļa, atbalstot tās
galvenos mērķus: MIERU, TAISNĪGUMU un ATTĪSTĪBU.
10. Izglītība
Iepriekš minēto principu īstenošana iespējama vienīgi tad, ja pietiekama vērība
veltīta cilvēku izglītošanai, ja kooperatīvajā un profesionālajā apmācībā ieguldīts
pietiekams cilvēcisko un materiālo resursu daudzums. Īpaša uzmanība šajā jomā veltāma
jauniešiem, kuri noteiks MKK kooperatīvās pieredzes nākotni.
Ja mēs meklētu kādu īpašu MKK panākumu atslēgu, tad būtu jāizceļ unikālā māksla
iepriekš uzskaitītos pamatprincipus allaž savienot ar modernā globalizācijas laikmeta
mainīgajiem un pretrunīgajiem izaicinājumiem, nezaudējot pirmos, bet katru reizi atrodot
pieņemamu līdzsvaru.
3.1.9.6. Kreiso kritikas atspēkojums, balstoties uz Mondragon pieredzi
Šajā nodaļā citēti populārākie kooperatīvu kustības kritiķu izteicieni (pārsvarā
Sidnejs un Beatrise Vebi), kuros tie cenšas parādīt kooperatīvu nespēju pārvarēt
cilvēcisko vājību un kapitālisma izaicinājumus visdažādākajās kooperatīvu darbības
izpausmēs. Zem citātiem aprakstīts, kā ar šiem izaicinājumiem tikuši galā Mondragon
kooperatīvi.
Produkcija
„Darbinieku pašpārvaldei nodotās ražotnes nenovēršami tiecas savu produkciju vai
funkcijas uzskatīt par svarīgākajām, salīdzinot ar apkārtējās kopienas interesēm.”
Kad nodibinājās pirmās Mondragon ražotnes, kooperatori izvēlējās ražot tādu
produkciju, ko neražoja neviens cits viņu reģionā un pat visā Spānijā. Ar to viņi
apliecināja solidaritāti ar reģionā jau pastāvošajiem uzņēmējdarbības veidiem, neradot
graujošu konkurenci, kas pasliktinātu kopienas vispārējo stāvokli. Sākotnēji šo stratēģiju
īstenot nebija grūti, jo Spānijas iekšējais tirgus bija aizsargāts un pēc kara pastāvēja
patēriņa preču deficīts. Taču arī vēlāk Mondragon turpināja visas basku sabiedrības
sociālo pārveidošanu, palielinot nodarbinātību un radot arvien jaunus kooperatīvus.
Uzņēmumam augot, radās arvien jauni produkcijas veidi, kuru ražošanu uzņēmās
arvien jauni, neatkarīgi kooperatīvi. Kooperatīviem, kas uzņēmās ražot detaļas un
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mezglus, bija drošs noiets vecāko kooperatīvu paspārnē, bet vienlaikus radās arī jauni
tirgi, kas orientējās uz pircēju ārpus kooperatīvu sistēmas. Nostiprinājusies sadzīves
iekārtu tirgū, Mondragon pievērsās darbgaldu, automatizācijas mezglu un augstākās
tehnoloģijas produkcijas ražošanai. Ievērojot atvērtības, universāluma un izglītības
principus, Mondragon hiper- un supermārketu tīkli (Eroski un Consum) darbojas
vienlaikus kā darbiniekiem un patērētājiem piederoši kooperatīvi, saglabājot saiti ar
Mondragon ražotājiem. Patērētāju pārstāvji ir pārstāvēti vadošajās padomēs, lai arī
nesaņem dividendes. Eroski pūliņi koncentrēti “lētu, veselīgu, videi draudzīgu produktu
tirdzniecībā, kā arī patērētāju izglītošanā un tiesību aizsardzībā”. Savu tirgu tas paplašina
arī, piedāvājot saviem klientiem pilntiesīgu dalību kooperatīvā. Līdz ar to Eroski
tirdzniecības tīkls sekmīgi pārvarējis, ne tikai Basku zemes, bet arī Spānijas robežu,
pakāpeniski pārņemot Francijas dienvidu rajonus un citus reģionus.
Darba samaksa
“Interešu konflikts starp pašpārvaldošu uzņēmumu un apkārtējiem iedzīvotājiem
var izpausties kā darba algas paaugstināšana krietni virs vidējā līmeņa, kā arī īsāku
darba stundu un citu privileģētu darba apstākļu ieviešana saviem biedriem”
Darba algu jeb avansa jautājums patiešām izraisījis nopietnas debates Mandragon
sabiedrībā, laika gaitā veiktas nepieciešamās korekcijas, kas atbilst ārpasaulē notikušajām
pārmaiņām. Jebkādas pārmaiņas darba samaksas principos ir tiesīgs veikt tikai visas
Korporācijas kongress. Tas nodrošina līdzīgu algu līmeni visos Korporācijas
kooperatīvos.
Pirmkārt, tiek ņemts vērā, ka Mondragon radīts basku tautas izdzīvošanas
stratēģijas ietvaros, tāpēc nav pieļaujama šķelšanās vai polarizācija basku apdzīvotajā
reģionā. Tātad stratēģija paredz reģionālu algu solidaritāti un līdzsvaru. Tāpēc
Mondragon algas ir piesaistītas kvalificēta darbinieka vidējai algai reģionā, to nedaudz
pārsniedzot, taču izslēdzot privileģēta jaunbagātnieku slāņa rašanos. Ar līdzīgu mērķi
noteikta attiecība starp lielākajām un mazākajām algām pašas Mondragon ietvaros.
Sākotnēji šī attiecība starp augstākās vadības personālu un visvienkāršākajiem
strādniekiem bija 3 pret 1. Kopš tā laika attiecība vairākkārt pārskatīta un tagad ir 6 pret
1. Attiecību palielināja saistībā ar pārmaiņām Spānijas likumos, kā arī lai tuvotos
augstākās vadības personāla atalgojuma līmenim privātā biznesa vidē. Pašlaik, salīdzinot
ar privāto kompāniju augstākajiem menedžeriem, Mondragon menedžeri saņem 70% no
vidējā līmeņa.
Apzināti ierobežojot Korporācijas darbinieku algu līmeni, Mondragon pavēra
iespējas straujai kooperatīvās kustības ekspansijai. Jo aizturētā daļa tiek ieguldīta
personīgā kontā un tiek izmantota Korporācijas attīstībai. Tomēr šie līdzekļi darbiniekam
nepazūd.
Peļņa
“[..] līdzīgi kā kapitālists, arī kooperatīvs ir pakļauts kārdinājumam izspiest no
savas uzņēmējdarbības maksimālu peļņu uz pārējās sabiedrības rēķina, izmantojot
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priekšrocības, kuras piešķir monopola stāvoklis, moderna tehnoloģija, labāka augsne,
augstāka administratīvā prasme u.c.”
Atbilstoši darba suverenitātes principam, kooperatīva biedri ir gan vienīgie
īpašnieki, gan peļņas sadalītāji. Individuāla kooperatīva vadība nevar ar peļņu izrīkoties
pēc savas patikas, taču ir tiesīga piedalīties lēmumu pieņemšanā par peļņas izmantošanu.
Pēc Spānijas likumiem, 10% gada peļņas jāiegulda sociāla rakstura un labdarības
pasākumos. Šie līdzekļi konkrētā gadījumā tiek izmantoti basku valodas un kultūras
attīstībai, izglītības programmām, sabiedriskajiem veselības uzlabošanas projektiem un
līdzīgiem mērķiem.
Tātad Korporācija var lemt par 90% peļņas sadalīšanu. Sākotnējā attīstības stadijā
20% peļņas automātiski nonāca rezerves fondā, kas bija domāts tehnoloģijas atjaunošanai
un modernizācijai. Atlikušie 70% gada beigās tika izmaksāti dividendēs kooperatīva
biedriem. Taču drīz kļuva skaidrs, ka tādā veidā tiek izslēgta kooperatīvās sistēmas
ilgtermiņa ekspansija. Tāpēc ar biedru vairākuma atbalstu tika pieņemts lēmums šos 70%
vai mazāk noguldīt katra darbinieka iekšējā kontā, atbilstoši šā darbinieka nostrādātajām
darba stundām un algas līmenim. Līdz aiziešanai pensijā vai aiziešanai no kooperatīva,
darbinieks sava iekšējā konta līdzekļus nedrīkst izmantot, ja neskaita jau minēto augļu
procentu saņemšanu un garantiju aizņēmumam. Tas nozīmē, ka praktiski gandrīz 90%
Mondragon peļņas tiek atkārtoti investēta uzņēmuma attīstībā! Tātad šie brīvprātīgie
“piespiedu uzkrājumi” bija stratēģiski izšķirošs lēmums, kas Mondragon korporāciju bez
jebkādas ārējās palīdzības pārvērta par tik varenu un efektīvu sistēmu, kāda tā ir
mūsdienās, kad jaunu attīstības ceļu meklētāji no visas pasaules dodas uz Basku zemi
apgūt šo unikālo pieredzi.
Individuālie līdzekļi caur iekšējiem kontiem nonāk kooperatīvās bankas rīcībā. Šī
banka ir otrās pakāpes kooperatīvs (tātad kooperatīvu kooperatīvs), kuru kontrolē gan tās
darbinieki, gan kooperatīva locekļi, t.i., pārējie Mondragon kooperatīvi. Tas ir viņu
īpašums. Caja Laboral Popular ir unikāla banka. Ar savu noguldījumu politiku tā pievelk
līdzekļus arī no cilvēkiem, kuri nav kooperatīvu biedri. Tāpēc tādas problēmas kā
līdzekļu trūkums investīcijām Mondragon jau sen nepastāv. Tomēr visunikālākā ir tās
aizdevumu politika: jo lielāks risks, jo mazāka aizdevuma likme. It kā pretruna ar
sekmīgas banku darbības principiem, taču Mandragon sistēmā šis revolucionārais
princips darbojas nevainojami.
Sākotnējā attīstības stadijā Caja Laboral lozungs bija: “Taupība vai čemodāni!” Ar
to norādot, ka vietējie iekrājumi nepieciešami vietējo darba vietu saglabāšanai un
vairošanai. Tas būtu sevišķi aktuāli arī mūsdienu Latvijas apstākļos, kad patiešām daudzi
cilvēki ir spiesti kravāt koferus, lai darbu un iztiku meklētu Rīgā vai ārpus Latvijas.
Ar laiku Caja Laboral uzņēmās arī attīstības aģentūras funkcijas, atverot
Empresarial nodaļu. Vēlāk bankas līdzekļi tika ieguldīti citu nepieciešamo otrās pakāpes
kooperatīvu dibināšanai, kuru uzdevums bija sniegt atbalstu primārajiem ražošanas
kooperatīviem. Tā radās sociālās apdrošināšanas aģentūra Lagun-Aro, kas rūpējas par
darbinieku veselību, dzīvības apdrošināšanu, kooperatīvu biedru un ģimenes locekļu
sociālo drošību aktīvā darba mūžā un pēc aiziešanas pensijā. Hezibide Elkartea ir
izglītošanas un praktisko apmācību kooperatīvs, kas sniedz augstākā līmeņa izglītību,
sākot no parastiem kursiem līdz Universitātes līmeņa doktorantūrai. Universitāte
vienlaikus apmāca 4400 studentus. Mondragon augstskolas ir slavenas ar savu līmeni un
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ir atvērtas visiem, ne vien kooperatīvu biedriem. Daudzi absolventi, lai kādi bijuši
sākotnējie nodomi, izvēlas darbu Mondragon kooperatīvos. Ikerlan un Ideko ir
zinātniskās un tehniskās pētniecības kooperatīvi, kas apkalpo gan Mondragon
kooperatīvus, gan arī slēdz kontraktus par pakalpojumu sniegšanu privātajām
kompānijām un valsts iestādēm.
Inovācijas
“[..] katra ražotāju demokrātija tiecas pēc iespējas ilgāk saglabāt esošos procesus
nemainīgus, noraida jauninājumus, kas pavērtu ceļu jaunām darba iespējām.”
Tāds patiešām bijis daudzu kooperatīvu liktenis: sekmīgi ražot kādu “ejošu” preci
un to spītīgi turpināt, lai gan tirgū parādījušies labāki analogi un pircēju interese
pazudusi. Tad nu seko bēdīgs bankrots.
Mondragon darbība sākās ar parastu petrolejas lampu un prīmusu ražošanu. Un ar to
arī beigtos, ja kooperatīva pamatā nebūtu likti dziļāki un tālejošāki mērķi. Ja kooperatīva
garīgais tēvs nebūtu jau izaudzinājis pirmo speciālistu paaudzi, kas domāja kooperatīvi
un radoši. Mūsdienās Mondragon vārds saistās ar pasaules zinātnes visaugstākajiem
sasniegumiem. Uz to mudināja tēvs Maria Arizmendiarjeta, kas bija pieredzējis spāņu un
basku cīnītāju bezspēcību Pilsoņu kara laikā, kad nācās sadurties ar Hitlera armijas
tehnisko pārākumu.
Līdz ar to Mondragon ir lielākais darbgaldu, automatizācijas mezglu, sadzīves
tehnikas eksportētājs Spānijā. 1992. gadā amerikāņu koncerns General Motors
korporāciju pasludināja par “Eiropas gada korporāciju” un Eiropas līderi sadzīves
tehnikas komponentu piegādē. Vēlākajos gados tehnoloģisko izcilību Mondragon centies
apvienot ar ekoloģisko atbildību.
Ievērojot naudas un peļņas pakārtoto nozīmi Mondragon darbībā, modernā
tehnoloģija neapdraud kooperatīva biedru darbavietas. Nav iedomājams gadījums, kad
tehnoloģijas modernizācijas rezultātā kāds kooperatīva loceklis zaudētu darbu, vai arī
kādu ražotni peļņas nolūkā pārceltu uz lētāka darbaspēka zonu kaut kur Ķīnas dienvidos.
Mondragon savus biedrus uzņem uz mūžu, kā ģimenes locekļus. Izskaidrojums tam
pavisam vienkāršs – kooperatīvu biedri paši ir savu ražotņu īpašnieki un politikas
noteicēji. Korporācijas nepārtrauktās ekspansijas politika nodrošina nemitīgu darba vietu
pieaugumu, ko nespēj aizpildīt paši kooperatīvu biedri. Tādēļ pēdējos gados kooperatīvi
ir spiesti pieņemt darbaspēku no apkārtnes iedzīvotājiem, kuri nav iestājušies
kooperatīvā. Pēdējā laikā tādu darbinieku ir vairākums.
Protams, modernizācija samazina vajadzību pēc mazkvalificēta darba un liela
darbinieku skaita. Tādos gadījumos “liekie” darbinieki tiek pārkvalificēti, vai arī tiem
tiek piedāvātas citas vismaz līdzvērtīgas darbavietas korporācijas ietvaros. Visi izdevumi,
ko prasa šādi pārkārtojumi, protams, tiek segti ar šim nolūkam atvēlētajiem Korporācijas
līdzekļiem.
Pārvalde
“Disciplīnas un pārvaldes hierarhijas problēmas. Neviena pašpārvaldoša ražotne,
arodbiedrība, profesionāla asociācija vai kooperatīva sabiedrība nav spējusi ieviest
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efektīvu administrāciju, ja šo administrāciju ievēl pakļautie darbinieki, kuriem pēc tam
jāpakļaujas ievēlētās priekšniecības norādījumiem”
Varbūt vēl atceramies, kā Gorbačova pārbūves periodā notika kampaņa, kurā darba
kolektīviem tika piedāvāts ievēlēt sava uzņēmuma vadību. Parasti šādas vēlēšanas
neviens neuztvēra nopietni un formāli nobalsoja par jau esošo administrāciju. Bet vai
tāpēc vien tā bija slikta ideja, kas diemžēl netika pienācīgi sagatavota?
Arī šajā jomā Mondragon demonstrē savu pārākumu pār vispārpieņemto biznesa
praksi, kas orientēta uz maksimālas peļņas gūšanu. Mondragon nav apgrūtināts ar veselu
pārraugu, vagaru un menedžeru slāni, kas darbojas kā akcionāriem vēlamās kārtības
uzspiedēji un aizdomu pilni uzraugi. To vietā Mondragon pārvalda talantīgi, atbilstoši
motivēti un apmācīti pārvaldnieki, kuri nebaidās no jaunu tehnoloģiju ieviešanas un nav
spiesti uz šo tehnoloģiju un citu resursu rēķina taupīt akcionāru naudu. Svarīgi, ka arī
Mondragon strādnieki nelīdzinās citu korporāciju strādniekiem, jo vienlaikus ir arī
īpašnieki, kas nepārtraukti apgūst arī uzņēmuma vadīšanas principus un jaunievedumus,
tāpēc saprot darba disciplīnas, precizitātes un kooperatīva iekšējo noteikumu lielo nozīmi.
Viņi paši taču šos noteikumus apsprieduši un pieņēmuši! Apstiprinājuši arī soda mērus
par pārkāpumiem. Sods var izpausties kā naudas sods, vai arī kā atcelšana no darba uz
laiku vai pilnīga izslēgšana no kooperatīva. Pēdējam soda mēram nepieciešams
kopsapulces lēmums. Strādnieki kā kooperatīva īpašnieki ir ieinteresēti labā kooperatīva
vadīšanā, tāpēc savus menedžerus parasti atbalsta, labprātīgi ar tiem sadarbojas.
Menedžerus uztver kā pašu darbā pieņemtus cilvēkus ar darba vadītāju prasmi.
Katrā kooperatīvā ir vairākas vēlētas padomes vai kolēģijas, kuru uzdevums ir
īstenot biedru Ģenerālās asamblejas pieņemtos lēmumus un politiku. Noteicošā ir vadošā
padome, kas ievēlēta uz 4 gadiem. Tā ieceļ, pārrauga un atceļ darba vadītājus jeb
menedžerus, klasificē amatus, pārvalda kontus, rūpējas par peļņas un zaudējumu sadali,
īsteno kooperatīva finanšu saistības un biznesa plānu. Kooperatīva galveno menedžeri
apstiprina uz 4 gadiem, viņam ir tiesības aktīvi piedalīties vadošās padomes darbā, taču
bez balsstiesībām. Vadošā padome parasti sanāk katru darba dienu pirms darba sākšanās.
Tajā tiek apspriesti un pieņemti operatīvie lēmumi. Pēc sēdes padomes locekļi uzņemas
savus parastos darba pienākumus kooperatīvā, bet tiešo vadību pārņem menedžeris,
atbilstoši padomes rīta lēmumiem. Lielākajos kooperatīvos tiek veidota īpaša menedžeru
padome, kurā apvienoti galvenie uzņēmuma menedžeri un direktori. Sēžu laikā viņi
kopīgi formulē vadošās padomes apstiprinātos plānus un politiku. Lielajos kooperatīvos
darbojas iekšējais audits, kas seko kooperatīva finanšu operācijām.
Kooperatīvu menedžeru algas ir vidēji par 30% mazākas nekā līdzīgos
privātuzņēmumos, tāpēc šos cilvēkus parasti izvēlas starp kooperatīva biedriem vai arī
Mondragon augstskolu beidzējiem, pārliecinoties, vai šie cilvēki ir apveltīti ar
kooperatīvo vīziju un vadīšanas prasmi. Dažus menedžerus izdodas pārvilkt no
kapitālistiskām firmām. Tie parasti ir cilvēki, kas radošu darbu vērtē augstāk par labāku
atalgojumu. Darbs Mondragon parasti izrādās liels izaicinājums un unikāla pieredze,
kādu citos uzņēmumos grūti iegūt. Menedžeri saprot un ir gatavi, ka galvenais viņu
karjerā būs labi darba rezultāti un ka jābūt gataviem savus lēmumus izskaidrot un
pamatot kooperatīva biedriem, kuri ir motivēti un ieinteresēti darba rezultātos. Tas,
protams, nenozīmē, ka kooperatīva menedžeriem jādzīvo nepārtrauktās bailēs par savas
vietas saglabāšanu. Ne katrs ir apveltīts ar vadīšanas spējām. Ja neveicas vai neizdodas
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(un nav bijis tīšas ļaunprātības vai nolaidības), šie cilvēki var dabūt sev piemērotāku
darbu tajā pašā vai citā kooperatīvā.
Strīdi un disputi
“[..] dažādās ražotāju apvienībās raksturīgi nemitīgi disputi un nesaskaņas starp
dažādu profesiju pārstāvjiem par jautājumu, kuriem no viņiem “pienākas” tas vai cits
amats vai atalgojums.”
Darba apstākļu, darba algas noteikšanas un amatu klasifikācijas process Mondragon
korporācijā allaž noticis savdabīgi, ievērojot līdzsvara un solidaritātes principus,
nenolaižoties līdz konfrontējošam “Mēs un VIŅI” līmenim, kādā parasti notiek strīdi
starp arodbiedrībām un darba devēju pārstāvjiem. Jau kopš Arizmendiarjetas laikiem
tikusi audzināta vienotas ekonomiskas kopienas apziņa, kas paceļas pāri tradicionālajiem
šķiru politikas, vadības un strādnieku antagonisma aizspriedumiem.
Kooperatīvos darbojas vēlētas sociālās padomes, kas visaugstākajā vadības līmenī
pauž strādnieku-īpašnieku vēlmes. Sociālā padome darbojas līdzās vadošajai padomei,
pārraugot personāla lietas, algu līmeņus, virzīšanos pa hierarhijas kāpnēm, kā arī pārvalda
kooperatīva sociālo fondu, veselības aprūpes un darba drošības jautājumus. Sociālā
padome pārrauga vadošās padomes biznesa lēmumus, to atbilstību kooperatīvu
sociālajam kodeksam.
Strīdi par darba un karjeras jautājumiem tiešām notikuši un saasinājušies līdz
ULGOR darbinieku streikam 1974. gadā. Tolaik Mondragon kooperatīvos savu aģitācijas
darbību bija sākuši ETA propagandisti, kuri kooperatīvos saskatīja “maskētu kapitālisma
formu, kas ir šķērslis proletariāta revolūcijai”. Sevišķi kritizētas tika sociālās padomes,
kuras kareivīgi noskaņotie kreisie sauca par “buržuju parlamentu” un “kapitālistiskās
sistēmas uzticamo kalpu un likumīgo bērnu”.
Streiku laikā ULGOR vadošā padome aicināja atšķirt “solidaritātes streikus”, kas
atbalsta strādnieku kustības vispārējos mērķus Basku zemē, Spānijā un pasaulē, no
“iekšējiem streikiem”, kuri izvirza prasības, kas pārrunājamas un atrisināmas ar sociālās
padomes starpniecību, vai arī biedru kopsapulcē. Iekšējie streiki tika pasludināti par
uzbrukumu pašam kooperatīvam, tāpēc to iniciatori tika sodīti ar naudas sodu vai izslēgti
no kooperatīva.
Biedru neapmierinātībai tiešām bija zināms pamats. ULGOR kooperatīvs ar 3500
biedriem bija izaudzis par milzīgu un birokrātisku organizāciju, kuras vadība bija pārāk
tālu atrāvusies no ikdienas aktualitātēm. Kad sakarsētajā gaisotnē vadība mēģināja mainīt
amatu klasifikāciju un darba apmaksas kārtību (līdz ar to arī individuālajos kontos
ieskaitāmās dividendes), biedros tas izraisīja neizpratni un rūgtumu, kas pārauga streikā.
Korporācija uzmanīgi izvērtēja streika cēloņus un tika sākts tālejošu pārmaiņu process.
Viens no lēmumiem bija kooperatīva lielumu ierobežot ar 500 biedriem, lai nezustu
personīgs kontakts starp darbiniekiem, kā arī starp darbiniekiem un vadību, lai visi cits
citu pazītu. Kolektīvos, kuros cilvēki cits citu pazīst, pārāk ekstravagantas, spontānas vai
pārsteidzīgas idejas parasti atsaucību neatrod. Tā kā visi par visiem visu zina, grūti tādu
kolektīvu maldināt ar dezinformāciju un lētu propagandu.
Atrast visus apmierinošu līdzsvaru un ievērot solidaritātes principus parasti nav
viegli. Mondragon spēks meklējams spējā un tradīcijā kutelīgus jautājumus atklāti un
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demokrātiski pārrunāt, atzīt pieļautās kļūdas un diskusiju ceļā atrast labākus risinājumus,
vienlaikus neatraujoties no kooperatīva pamatprincipiem. Atvērtība pārmaiņām ir brīvu
cilvēku privilēģija.
Elitārisms
“Tā kā kooperatīvi ražo ne vien saviem biedriem, bet arī pārdošanai, rodas
tendence savus ienākumus palielināt, ierobežojot biedru skaitu un produkcijas apjomu,
lai tirgū uzturētu pēc iespējas lielāku cenu, bet iegūto peļņu sadalītu pēc iespējas
nelielam biedru lokam.”
Visa Mondragon vēsture šo apgalvojumu pārliecinoši apgāž. Vērojama tieši pretēja
tendence: pirmie kooperatīvi auga, ierīkoja arvien jaunas ražošanas līnijas un ieviesa
arvien jaunus produkcijas veidus, veidojot saikni starp visdažādāko nozaru ražotājiem un
pat dibinot kopuzņēmumus ar kapitālistiskām firmām – gan Spānijā, gan aiz tās robežām.
Mondragon atvērtums nemainījās arī agresīvās globalizācijas laikmetā, kad pašai
korporācijai nācās izmantot agresīvas tirgus iekarošanas metodes. Mandragon ekspansija
tiek saistīta ar mērķtiecīgu izglītošanas programmu ekspansiju un centieniem sadarbības
partnerus ieinteresēt kļūt par kooperatīvu biedriem vai pašiem konvertēties par
kooperatīviem, kuri integrētos Mondragon korporācijā, vai arī darbotos pilnīgi autonomi.
Jā, daudzas Mondragon ražotnes ārpus Spānijas pagaidām nav kooperatīvi
uzņēmumi, bet vairāk kapitālistiski uzņēmumi, kas darbojas pēc vispārpieņemtajiem
biznesa principiem. Tās ar Mondragon kooperāciju slēdz darba līgumus jeb kontraktus.
Daļēji ražotnes ārpus Spānijas robežām dibinātas, lai Mondragon produkcija iekļūtu
attiecīgajos tirgos un izmantotu salīdzinoši lēto darbaspēku. Tie ir tīri lietišķi biznesa
apsvērumi. Aiz šiem apsvērumiem ir vēlme nodrošināt kooperatīvu attīstību Basku zemē,
palielināt korporācijas konkurētspēju pasaules tirgū. MKK mājsaimniecības izstrādājumu
nodaļas viceprezidents šo politiku formulēja tieši: “Mēs tur neejam kā kooperācijas
misionāri, bet gan kā biznesmeņi, kuriem jātaisa nauda, jābūt ienesīgiem un lai atbalstītu
mūsu pamatnodarbi.” Cits menedžeris izteicās tā: “Mūsu misija nav radīt jaunas
darbavietas Argentīnā. Mēs gribam, lai mūsu projekti aug vēl un vēl, bet mūsu “galva” ir
šeit, Mondragonā, bet “kājas” mēs izmantojam, lai uzturētu visu organismu.”
Patiesību sakot, nekāds sekmīgs misionārisms daudzās ārvalstīs arī nebūtu
iespējams. Pirmkārt, kooperācijas kustība ir apakšu kustība – no augšas nesagatavotai
sabiedrībai kooperācijas principus un izpratni uzspiest nav iespējams. Otrkārt, daudzās
valstīs nav kooperācijai piemērotu likumu un tradīcijas. Tajās valda represīvi, oligarhiski
režīmi, kas katru pašdarbību vai apakšu iniciatīvu uztver ar aizdomām. Un bieži vien
šādas iniciatīvas nemazs nav, jo cilvēki pārsvarā ir pasīvi un nemaz nevēlas uzņemties
atbildību par savu dzīvi, viņiem pietrūkst kooperatīvās kultūras. Šo valstu cilvēkiem, kas
ieinteresēti patiesā kooperācijā, pašiem jānoiet tas evolūcijas ceļš, ko Basku zemes
cilvēki nogāja Arizmendiarjetas vadībā kopš 1941. gada. Katrā ziņā Mondragon – gan
starptautiskās kooperatīvu kustības ietvaros, gan individuāli – daudz veic kooperatīvo
ideju izplatīšanas un atbalstīšanas laukā, un vispirms jau savu algoto darbinieku un
klientu vidū. Pats Mondragon pastāvēšanas un plaukšanas fakts kalpo par iedvesmu,
paraugu un cerības avotu daudziem.
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Stāvoklis 2002. gadā bija šāds. Sakarā ar straujo korporācijas augšanu
nodarbinātība korporācijā 10 gados pieauga no 25322 līdz 66558 cilvēkiem. Līdz ar to
nedaudz vairāk kā puse darbinieku nebija kooperatīva biedri, bet gan parasti algotie
darbinieki. Pārsvarā nebiedri strādā tirdzniecības sektorā Spānijā un ārvalstīs izvietotajās
ražotnēs (vairāk nekā 9000 cilvēku). Arī pašā Basku zemē biedru īpatsvars samazinājies
līdz 80%. Taču daudzus nebiedrus ir plānots uzņemt kooperatīvos.
Mondragon Kooperatīvu kongress 2003. gada maijā pieņēma lēmumu “Par dalības
paplašināšanu”, kurš paredz izstrādāt formulas, kuras arī nebiedriem ļautu piedalīties
savu kompāniju pārvaldīšanā un izmantot īpašuma tiesības. Šāda prakse jau ir izmēģināta
Eroski tirdzniecības tīklā, ļaujot darbiniekiem-nebiedriem piedalīties savu uzņēmumu
pārvaldē un ienākumu sadalē. Par kooperatīva biedriem ir iespēja kļūt arī Eroski
klientiem.
3.1.10. Kooperācija uz XXI gadsimta sliekšņa
XX gadsimta beigās praktiski visās pasaules valstīs bija radusies lielāka vai mazāka
kooperatīvā kustība. Kopumā darbojās vairāk nekā 700000 kooperatīvu, kas apvienoja
aptuveni 40% pasaules pieaugušo iedzīvotāju, nodrošināja vairāk nekā 100 miljonus
darbavietu un pārstāvēja vairāk nekā 120 dažādus kooperācijas veidus. Starptautiskā
Kooperatīvu alianse kustības rindās apvieno vairāk nekā 800 miljonus kooperatoru, taču
tie vēl nav visi, jo daudzas kooperatīvās organizācijas nav starptautiski pārstāvētas.
Kopumā tas ir milzīgs spēks, kas būtiski maina cilvēku dzīvi visā pasaulē. Lielākās
nacionālās kustības darbojas šādās valstīs:
1) Indija (Indijas Nacionālā kooperatīvu savienība) – 174.820.000 biedru;
2) Ķīna (Ķīnas Sagādes federācija) – 160.000.000 biedru;
3) ASV (Nacionālā Kooperatīvā biznesa asociācija) – 150.692.000 biedru;
4) Japāna (Japānas Patērētāju biedrību savienība) – 36.868.002 biedri;
5) Kanāda (Kanādas Kooperatīvā asociācija) – 11.714.758 biedri;
6) Krievija (Krievijas Federācijas Centrālā savienība) – 11.600.000 biedru;
7) Koreja (Korejas Sabiedrisko kreditēšanas kooperatīvu federācija) – 9.789.273;
8) Anglija (Kooperatīvā savienība un kooperatīvā vairumtirdzniecības savienība) –
8.258.000;
9) Francija (Nacionālā Savstarpējās palīdzības un lauksaimniecības kreditēšanas
konfederācija) – 6.900.000 biedru.
Radīto darbavietu ziņā 10 lielākās kooperatīvās organizācijas pasaulē ir:
1) Krievijas Federācijas Centrālā savienība – 727.000;
2) Ukrainas Patērētāju biedrību savienība – 498.000;
3) Ya-Zenchu un Savstarpējās kreditēšanas nacionālā federācija (Japāna) –
300.290;
4) Nacionālā Savstarpējās palīdzības un lauksaimniecības kreditēšanas
konfederācija (Francija) – 194.380;
5) Vācijas Sabiedriskā krājaizdevu sabiedrību savienība – 181.500;
6) Brazīlijas Nacionālā konfederācija – 148.252;
7) Baltkrievijas Republikāniskā patērētāju kooperatīvu savienība – 139.979;
8) Japānas Patērētāju kooperatīvu savienība – 58.995;
9) Ungārijas Industriālā asociācija – 52.297;
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10) Rumānijas Patērētāju biedrību Centrālā savienība – 49.647.
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PIELIKUMS
Kā reģistrēt kooperatīvo sabiedrību
Lai reģistrētu kooperatīvo sabiedrību, LR Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz šādi
dokumenti.
1) pieteikums;
2) biedru kopsapulces protokols vai tā atvasinājums;
3) statūti;
4) notariāli apliecināti valdes locekļu parakstu paraugi;
5) kvīts par valsts nodevas samaksu;
6) kvīts par sludinājuma laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” apmaksu.
Uzņēmumu reģistra nodaļas atrodamas pēc šādām adresēm.
Rīgā
Pērses ielā 2, Rīga, LV 1011
Tel.: 7031703
Fakss: 7031793
Elektroniskais pasts: info@ur.gov.lv
Piekritība: Rīga, Ogre, Tukums, Jūrmala

68

Bauska
Uzvaras iela 3, Bauska, LV 3900
Tel.:39 27590 Fakss: 39 27590
Piekritība: Bauska, Jelgava.
Rēzekne
Brāļu Skrindu iela 11, Rēzekne, LV4600
Tel.: 46 22095
Fakss: 46 25942
Piekritība: Rēzekne, Ludza, Balvi
Daugavpils
Lāčplēša iela 20, Daugavpils, LV 5401
Tel.: 54 28422
Saldus
Viesnīcas iela 1, Saldus, LV 3801
Tel.: 38 22397
Fakss: 38 81218
Piekritība: Saldus, Dobele
Jēkabpils
Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV 5202
Tel.: 52 21600
Fakss: 52 30125
Piekritība: Jēkabpils, Aizkraukle, Madona
Valmiera
Rīgas iela 38, Valmiera, LV 4200
Tel.: 42 33708
Fakss: 42 81356
Piekritība: Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka, Alūksne, Gulbene

Ventspils
Kuldīgas iela 3, Ventspils, LV 3601
Tel.: 36 23310
Fakss: 36 23310
Piekritība: Ventspils, Talsi, Kuldīga
Liepāja
Avotu iela 11, Liepāja, LV 3400
Tel.: 34 25677, 34 29014
Fakss: 34 29014
Piekritība: Liepāja
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Pieteikums jāparaksta kooperatīvās sabiedrības valdei. Iesniegt to var dibinātāji vai
jebkura cita persona, kurai valde to uzticējusi. Pieteikumu ar pievienotajiem
dokumentiem var nosūtīt arī pa pastu, vislabāk ierakstītā vēstulē.
Rīgā pieteikumu var iesniegt katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 17:00, otrdienās
no plkst. 10:00 līdz 19:00, piektdienās no plkst. 8:30 līdz 16:00, pirmssvētku dienās līdz
15:00. Uzņēmuma reģistra reģionālajās nodaļās pieteikumu var iesniegt:
•
•
•
•
•

Pirmdienās no 9:00 līdz 13:00
Otrdienās no 14:00 līdz 18:00
Ceturtdienās no 9:00 līdz 13:00
Piektdienās no 13:00 līdz 16:00
Pirmssvētku dienās — otrdienās klientu apkalpošana notiek no plkst. 13.00 līdz
16.00.

Valsts nodeva par statūtu grozījumu reģistrēšanu ir 10 lati, bet par ierakstu
izdarīšanu Uzņēmumu reģistrā žurnālā sakarā ar sabiedrības izpildinstitūcijas locekļu
maiņu vai izmaiņām to pārstāvības tiesībām – 5 lati (neatkarīgi no tā, cik izpildinstitūcijas
locekļi mainās un kā mainās to pārstāvības tiesības).
Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas un to var samaksāt katrā
bankas iestādē, norādot šādus rekvizītus: saņēmējs Valsts kase, reģistrācijas
Nr.90000050138, LATVIJAS BANKA, kods LACBLV2X, konts 000361101, subkonts
10601909132.
Visus ierakstus Uzņēmumu reģistra žurnālā izsludina, tos publicējot laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”. Ziņas publicēšanai iesniedz Uzņēmumu reģistra amatpersona 3
dienu laikā no ziņu ierakstīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā.
Par ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā publikāciju noteiktā maksa ir 8
lati. Publikācija ir jāapmaksā pirms pieteikuma iesniegšanas un to var samaksāt katrā
bankas iestādē, norādot šādus rekvizītus: BO VSIA “Latvijas Vēstnesis”, reģ.nr.
40003113794, Latvijas Unibanka Rīdzenes filiāle, kods UNLALV2X, konta nr. 02100609196, maksājuma mērķis: (uzņēmuma nosaukums, adrese).
Samaksājot parasto valsts nodevu, pieteikums tiks izskatīts 14 dienu laikā.
Samaksājot valsts nodevu divkāršā apmērā, pieteikums tiks izskatīts četru darba dienu
laikā. Samaksājot valsts nodevu trīskāršā apmērā, pieteikums tiks izskatīts divu darba
dienu laikā.
Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs ir tiesīgs izdot rīkojumu par reģistrācijas
pieteikuma izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā un pārmaksātās valsts nodevas
atmaksāšanu, ja Uzņēmumu reģistrs tehnisku iemeslu dēļ nevar izskatīt reģistrācijas
pieteikumu četru vai divu darba dienu laikā.
Krājaizdevu sabiedrību dibināšanas īpatnības
Krājaizdevu sabiedrību reģistrācija ir sarežģītāka, jo nepieciešams saņemt Finanšu
un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) licenci. Licences saņemšanas kārtība detalizēti
izskaidrota Hipotēku bankas 2004. gadā izdotajā “Krājaizdevu sabiedrību ceļvedī”, kā arī
Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienības (LKKSS) mājas lapā internetā
(adrese: http://home.delfi.lv/lkkss/index_html, tālrunis – 5833344). Konsultācijas par
reģistrāciju var saņemt arī, zvanot krājaizdevu sabiedrību koordinatorei Hipotēku bankā.

70

Telefons ir 7774128, e-pasts: brigitab@hipo.lv. Savukārt FKTK adrese ir Kungu iela 1,
Rīga, LV-1050, tālrunis: 7774800. Mājas lapa internetā atrodama pēc adreses
http://www.fk.lv/.
Licences saņemšanai FKTK jāiesniedz:
1) iesniegums FKTK priekšsēdētājam;
2) dibināšanas līgums ar dibinātāju parakstiem;
3) sabiedrības statūti ar dibinātāju parakstiem;
4) juridisko adresi apstiprinošs dokuments;
5) dibinātāju saraksts;
6) ziņas par sabiedrības dibinātājiem;
7) dokumenti, kas apliecina biedru piederību vienai organizācijai + organizācijas
reģistrācijas dokumenti vai administratīvajai teritorijai;
8) dokumenti par valdes priekšsēdētāju, vietnieku un revīzijas komisijas
priekšnieku. Paziņojums, CV, vēlama rekomendācija, nepieciešamības gadījumā Valsts
valodas apliecība, pases, izglītības dokumenta un darba grāmatiņas kopijas;
9) izziņa par KKS nosaukuma saskaņošanu ar Latviešu valodas institūta Valsts
valodas konsultāciju dienestu;
10) iekšējās kontroles sistēmas izveides pamatelementu, politiku un procedūru
apraksti;
11) organizatoriskās struktūras nolikums, pienākumu apraksts;
12) risku pārvaldīšanas politika: darbības, risku darījumu, likviditātes, valūtas
risku;
13) grāmatvedības organizācija;
14) aktīvu un informācijas sistēmas aizsardzības noteikumi;
15) aizdomīgu finanšu darbību identifikācijas procedūra.
FKTK iesniegumu nepieņem, ja tam pievienotie dokumenti neatbilst FKTK
iesniedzamo dokumentu sarakstam.
Ja iesniegumam pievienotie dokumenti sagatavoti nekvalitatīvi (nepareizi
noformēti, neprecīzi formulēti, kļūdaini), FKTK par to rakstiski paziņo dokumentu
iesniedzējam 1 mēneša laikā no dokumentu iesniegšanas dienas. Šajā gadījumā
iesnieguma izskatīšanas termiņa tecējums tiek pārtraukts.
Personas, kas kandidē uz KS valdes priekšsēdētāja vai valdes priekšsēdētāja
vietnieka, revīzijas komisijas priekšsēdētāja amatu, pirms viņu kandidatūras
apstiprināšanas FKTK tiek uzaicinātas uz pārrunām.
Iesniegumus licences izsniegšanai izskata 3 mēnešu laikā no visu kvalitatīvi
sagatavotu dokumentu iesniegšanas dienas.
FKTK neizsniedz attiecīgo licenci, ja nav ievēroti Latvijas Republikas spēkā esošie
likumdošanas akti un "Kredītiestāžu darbību reglamentējošo finansu un kapitāla tirgus
komisijas atļauju saņemšanas noteikumu" prasības.
Ja licences izsniegšana atteikta, jaunu iesniegumu licences saņemšanai var iesniegt
ne agrāk kā 6 mēnešus pēc atteikuma dienas.
Ja FKTK KS valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka vai revīzijas
komisijas priekšsēdētāja amata kandidatūru neapstiprina, attiecīgo personu kā kandidātu
šim amatam var atkārtoti izvirzīt apstiprināšanai ne agrāk kā pēc 6 mēnešiem.
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Persona, kura sniegusi par sevi nepatiesas ziņas, nevar atkārtoti kandidēt uz KS
valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja pirmā vietnieka vai revīzijas komisijas
priekšsēdētāja amatu.
Pirms licences saņemšanas KS jāsamaksā valsts nodeva 100 Ls un maksājuma
dokumenta kopija par valsts nodevas samaksu (uzrādot oriģinālo maksājumu dokumentu)
jāiesniedz FKTK.
Par FKTK licenci ir jāmaksā valsts nodeva Ls 100 Valsts kasei 900000 50138
Latvijas Bankā kods 310101170 kontā 000361101 subkonts 10600009290.
Mēneša laikā pēc tam, kad KS saņēmusi licenci darbībai, KS izdara noguldījumu
garantiju fondā – vienreizēju sākotnējo iemaksu 100 latu apmērā.
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