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Baltijas valstu saimnieciska

sadarbība.

Pie tagadējā iedzīvotāju skaita un darba sadalījuma,
saimnieciska sadarbība ir vajadzīga starp atsevišķām vai*

stīm. Šī sadarbība ir vajadzīga, lai pārbaudītu to eksistenci

un dot iespēju tām briest, attīstīties saimnieciska un garīgži
laukā.

Pasaules karš izjauca attīstījušas starptautiskās saim-

nieciskās attiecības un pārmainīja ražošanas centrus, lādā

veidā, izveidojās jauni politiski nacionāli tirgi,starptautiskās
sadarbības problēma skāra visu cilvēci. Atsevišķas tautas

un zemes bija dažādi skartas. Eiropas tautas valstis no-

kļuva sevišķi grūtos saimnieciskos apstākļos.
Daudz ir likts pūļu pie jaunas, prātīgais saimniecisku at-

tiecību izveidošanas, bet viss palika velti. Šauri saprasts

patriotiskais egoisms noveda pie saimnieciskas norobežoša-

nās, pie autarķijas.

Saimnieciski domājošam cilvēkam ir skaidrs, ka au-tar-

ķijas politika ved valstis tālākā postā, kurš sc\išķi grūti pa-

nesams mazajām valstīm. Lielās valstis, skaitļīgās tautas var

ķerties pie dažādiem līdzekļiem, pat varmācības, lai pasar-

gātu savu saimniecisko labklājību, savu kultūru», «ra.si .uz

mazo tautu rēķina.

Baltijas valstis objektīvo apstākļu sagadīšanās dēļ ir

spiestas rūpēties par savu eksistenci, politiskās neatkarības

uzturēšanu. Tas spiež rūpēties dažādi jautājumi un iet sa-

darbības ceļā viņu politiskie apstākli un iedzīvotāju skaitlī».

Baltijas valstu kopdarbība dažādas nozarēs var pastiprinot
viņu drošību, līdz ar to Eiropas un pasaules drošību un

mieru.



Viena no svarīgā ii Baltijas valstu kopdarbības nozarēm

ir saimnieciskā sadarbība. Balti jas valstīm..skaitoties pēc viņu

apstākļiem, pirmām jāatrod ceļi, pielietot attiecīgus lī-

dzekļus, lai būtu saimnieciska kooperēšana,

Šī kooperēšana būs iespējama tikai tad, kad mūsu valstis

l)us vienprātīgas saimnieciskas politikas mērķos, dažādās

saimn.icciskās darbības nozarēs:

1) Zemes «m mežu saimniecībā.

2) Rūpniecībā.

3) Tirdzniecība.

4) Transportā un satiksmē.

5) Kredita nozare

6) Finanču un nodokļu nozarē.

7) Darba spēka algas jautājumos.

S) Sociālās politikas un
sociālās apdrošināšanas jautā-

jumos.

Baltijas valstu saimniecības politiķiem jāķeras nekavē-

joši pie šā koordinējoša darba, audzināt iniciatīvu un atbil-

dību. Nospraužot saimnieciskās kopdarbības principus un

saprototies atsevišķās .saimnieciskas nozares, pakāpeniski
izstrādāt jaunas pilnīgākas normas, kuras novestu pie kopē-
jas un vienādas saimnieciskas attīstības. Pirmā kārtā jāsa-
skaņo likumdošana, kura skar saimnieciskas nozares, augstāk
minētas.

Saprotams, ka šis darbs nav viegls, īpaši tad. kad nav

saskaņotu statistikas datu.

Kad tiks saskaņota atsevišķu valstu iekšējā saimnieciska

politika, pašas par sevi uzplauks savstarpējas saimnieciskas

attiecības, ka ari šo valstu attiec ības ar citām zemeni.

Saimnieciskie principi, darba sadalījums plašāka vārda

nozīmē norada oikonomiskas politikas virzienu.

Ja mūsu valstu valdību uzdevums ir vienoties saimnie-

ciska politikā, kurš izriet no sadarbības starp mūsu valstīm

un no attiecībām ar citam valstīm, saskaņojot likumu un

kooperejot. noslēdzot līgumus, tad atsevišķu saimniecību vai

viņu grupu — organizāciju un palīga saimniecisku orgānu

(tirdzniecības, rūpniecības) uzdevums uzturēt kontaktu sava

starpa un kooperejot ar valdībām, izstrādājot skaidru sadar-

bības plānu, un atrast šai sadarbībai attiecīgus līdzekļus.
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Katrai lielākai saimniecības nozarei vajadzīgi attiecīgi

orgāni, kuri atrastos analoģiski visās trijās Baltijas valsiīs

un darbotos tuvā kontaktā. Ja būtu vajadzība, varētu no-

dibināt visām trim valstīm orgānu, kurš apņem atsevišķas

saimnieciskas nozares. Šī orgāna uzdevums būtu savā no-

zarē paredzēt tālākās sadarbības plānu un parūpēties par

līdzekļiem, ar kuru palīdzību varētu iet sadarbības ceļā.

Tik butu sakāms, runājot par kopējiem Baltijas vaislu

saimnieciskās sadarbības principiem.

Savilkti noradīšu par Baltijas valstu saimnieciskam sa-

darbības izredzēm:

1. Caurskatīt visus izdotos likumus un pavēles (nosacī-
jumus) un nākotnē kooperēt likumdošanā.

2. Saskaņot tirdzniecisko uzņēmumu tiesības jeb even-

tuāli izdot jaunus tirdzniecības un jūras tiesību racionālus

kodekus, kuri būtu derīgi visās Baltijas valstīs.

3. Saskaņot statistikas organizācijas darbu un ievest

vienādu sistēmu, vācot statistikas datus, viņus pasludinot un

apstrādājot. Ar statistikas apvienošanu saorganizēt kopēju
Baltijas valstu saimniecībai pētīt konjunktūras institūtu.

4. Racionalizēt un saskaņot triju valstu un pašvaldību
nodokļu sistēmu.

5. Baltijas valstu valdības sasauc konferences, kūjās
butu apspriežami saimnieciskās kooperēšanas jautājumi un

izstrādājami saimniecisku nolīgumu principi, šo konferenču

galvenais mērķis britu autarktiskās politikas likvidēšana ša-

jās valstīs.

6. Privātai jeb uzņēmumu saimniecībai jāmēģina pēc

iespējas apvienoties dažādas saimnieciskas nozares apvie-
nībās.

Privātai saimniecībai jārūpējas par ražojumu tipa sa-

stādīšanu, standartizēšanu, speeiālizāciju. pārdošanas ap-

stākļu rēgulēšana. svarīgākās ražošanas nozares kartiņu sa-

stādīšanu, svarīgākas ražošanas nozares kooperēšanu un pa-

kāpenisku apvienošanos.

Tāda atsevišķu nozaru kooperēšana un apvienošanās pa-

līdzēs triju valstu valdībām atteikties no autarktiskās poli-
tikas, dos pamatu saimnieciskai specializācijai pēc atsevišķu
valstu dabas un saimnieciskiem apstākļiem, mīkstinās Bal-

tijas valstu saimnieciskās attiecības ar citām, lielām centrā-

lizētām. labi organizētam valstīm.



Šodien pārdzīvojamais moments un fakti mums liec inoši

pierāda; ka Baltijas valstīm jaņemas pec praktiskiem līdzek-

ļiem, konkrētiem soļiem, lai audzinātu un veic ina! v saimnie-

cisko labklājību, pacelt šo zemju kultūru un garantējama
Baltijas valstu neatkarība.

A./S. «Izdevējs» spiestuve, Rīga, El'zabetes iela 83/85.

Izde\( js: Latvju-Lietaviesu Vienība, Rīga.
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