ROZDZIAŁ DRUGI

Ruch okrężny kapitału produkcyjnego
Ogólny wzór ruchu okrężnego kapitału produkcyjnego jest
następujący: Pr...T'-P'-T...Pr. Ruch ten oznacza periodycz
ne wznawianie funkcji kapitału produkcyjnego, a więc repro
dukcję, czyli proces produkcji kapitału jako proces repro
dukcji w celu pomnażania wartości; oznacza nie tylko pro
dukcję, lecz również periodyczną reprodukcję wartości do
datkowej; oznacza funkcjonowanie kapitału przemysłowego,
znajdującego się w formie produkcyjnej, nie jako funkcjono
wanie jednorazowe, lecz jako periodycznie się powtarzające,
wobec czego punkt końcowy jednego ruchu okrężnego jest już
punktem wyjścia drugiego. Część produktu T ' może bezpośred
nio (w pewnych wypadkach, w pewnych dziedzinach lokaty
kapitału przemysłowego), w postaci środków produkcji zno
wu wejść do procesu pracy, z którego wyszła jako towar; uni
ka się dzięki temu przemiany jej wartości w rzeczywisty pie
niądz lub znak pieniężny, czyli uzyskuje ona samodzielny wy
raz jedynie w pieniądzu rachunkowym. Ta część wartości nie
wchodzi do cyrkulacji. Tak więc do procesu produkcji wcho
dzą wartości, które nie wchodzą do procesu cyrkulacji. To sa
mo dotyczy tej części produktu T ', k tórą jako część produktu
dodatkowego kapitalista konsumuje in natura. Nie ma to jed
nak większego znaczenia dla produkcji kapitalistycznej; za
sługuje na uwagę co najwyżej w rolnictwie.
W formie tej dwie rzeczy rzucają się natychmiast w oczy.
Po pierwsze. Podczas gdy w pierwszej formie P...P' pro
ces produkcji, funkcjonowanie Pr, przerywa proces cyrkulacji
kapitału pieniężnego i występuje jedynie jako pośrednik mię
dzy dwiema jej fazami P -T i T '- P', to tutaj cały proces cyr
kulacji kapitału przemysłowego, cały ruch tego kapitału w
obrębie fazy cyrkulacji stanowi jedynie przerwę, a zatem je80
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dynie ogniwo pośredniczące między kapitałem produkcyjnym,
który jako pierwszy człon krańcowy otwiera ruch okrężny,
a kapitałem produkcyjnym, który jako ostatni człon ruch ten
zamyka w tej samej formie, a więc w formie, w której może
go ma nowo rozpocząć. Właściwa cyrkulacja występuje jedynie
jako pośrednie ogniwo periodycznie wznawianej i dzięki te
mu nieprzerwanej reprodukcji.
Po wtóre. Cała cyrkulacja występuje w formie przeciwstaw
nej tej, jaką posiada w ruchu okrężnym kapitału pieniężnego.
Jeżeli pominąć wielkość wartości, miała ona tam formę:
P -T -P (P-T. T -P ); tutaj, jeżeli również pominąć wielkość
wartości, ma ona formę: T -P -T (T-P. P-T), a więc formę
prostej cyrkulacji towarowej.

I. Reprodukcja prosta
Rozpatrzmy przede wszystkim proces T '-P '-T , przebiegają
cy w sferze cyrkulacji pomiędzy dwoma członami krańcowy
mi Pr...Pr.
Punktem wyjścia tej cyrkulacji jest kapitał towarowy:
T ' = T + t = Pr + t. Funkcję kapitału towarowego T '-P ’
(realizacja zawartej w nim wartości kapitałowej = Pr, istnie
jącej obecnie jako część składowa towaru, jako T, jak również
realizacja zawartej w nim wartości dodatkowej, która istnie
je teraz jako część składowa tej samej masy towarowej, jako
wartość t) rozpatrywaliśmy już w pierwszej formie ruchu
okrężnego. Tam jednak stanowiła ona drugą fazę przerwanej
cyrkulacji i końcową fazę całego ruchu okrężnego. Tutaj sta
nowi ona drugą fazę ruchu okrężnego, lecz pierwszą fazę cyr
kulacji. Pierwszy ruch okrężny kończy się na P', a że P', tak
jak pierwotne P, może ponownie jako kapitał pieniężny otwo
rzyć drugi ruch okrężny, to początkowo nie było potrzeby roz
trząsać, czy P i p (wartość dodatkowa), zawarte w P', będą
razem kontynuowały swoją drogę, czy też podążą różnymi
szlakami. Stałoby się to niezbędne w tym tylko wypadku,
gdybyśmy śledzili dalej pierwszy ruch okrężny w jego wzno
wieniu. Tutaj jednak, gdzie idzie o ruch okrężny kapitału pro6 - M arks, E ngels - D zie ła t . 24
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dukcyjnego, zagadnienie to musi być rozstrzygnięte, ponieważ
od tego zależy określenie już pierwszego jego ruchu okrężne
go i ponieważ T '- P ' występuje w nim jako pierwsza faza
cyrkulacji, którą musi uzupełnić P-T. Od tego rozstrzygnię
cia będzie zależało, czy wzór przedstawia reprodukcję prostą,
czy też reprodukcję w skali rozszerzonej. W zależności zatem
od tego rozstrzygnięcia ulega zmianie charakter ruchu okręż
nego.
Weźmy więc przede wszystkim prostą reprodukcję kapitału
produkcyjnego, zakładając przy tym - podobnie jak w pierw
szym rozdziale - że okoliczności pozostają nie zmienione i kup
no oraz sprzedaż towarów dokonują się według ich wartości.
Cała wartość dodatkowa wchodzi wówczas do osobistej kon
sumpcji kapitalisty. Po przemianie kapitału towarowego T '
w pieniądz część sumy pieniężnej, reprezentująca wartość ka
pitałową, cyrkuluje dalej w ruchu okrężnym kapitału przemy
słowego; druga część, stanowiąca wartość dodatkową prze
kształconą w pieniądz, wchodzi do ogólnej cyrkulacji towaro
wej; ruch tej części jest cyrkulacją pieniężną zainicjowaną
przez kapitalistę, odbywa się jednak poza obrębem cyrkulacji
jego kapitału indywidualnego.
W naszym przykładzie mieliśmy kapitał towarowy T' 10 000 funtów przędzy wartości 500 f. szt.; z tego 422 f. szt.
stanowią wartość kapitału produkcyjnego i jako forma pie
niężna 8440 funtów przędzy kontynuują cyrkulację kapitału,
rozpoczętą przez T', gdy tymczasem wartość dodatkowa w wy
sokości 78 f. szt., forma pieniężna 1560 funtów przędzy, do
datkowej części produktu towarowego, wypada z tej cyrkula
cji i opisuje oddzielny szlak w ramach ogólnej cyrkulacji to
warowej.

p -t stanowi szereg aktów kupna dokonywanych za po
średnictwem pieniędzy, które kapitalista wydaje bądź na wła
ściwe towary, bądź na usługi świadczone na rzecz jego cennej
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osoby lub jego rodziny. Zakupy te są rozdrobnione, następują
w różnych terminach. Toteż pieniądz istnieje czasowo w for
mie zapasu pieniężnego, przeznaczonego na opędzanie bieżą
cej konsumpcji, czyli w formie skarbu, gdyż pieniądz, którego
cyrkulację przerwano, ma formę skarbu. Jego funkcja jako
środka cyrkulacji, która obejmuje również jego przemijającą
formę skarbu, nie jest objęta przez cyrkulację kapitału w je
go formie pieniężnej P. W danym wypadku pieniędzy się nie
wykłada, lecz się je wydatkowuje.
Przyjęliśmy, że wyłożony kapitał przechodzi stale w całości
z jednej fazy w drugą; tak też i tutaj zakładamy, że produkt
towarowy procesu Pr jest nosicielem łącznej wartości kapita
łu produkcyjnego Pr = 422 f. szt. i wartości dodatkowej =
= 78 f. szt., wytworzonej podczas procesu produkcji. W na
szym przykładzie, w którym mamy do czynienia z podzielnym
produktem towarowym, wartość dodatkowa istnieje w for
mie 1560 funtów przędzy; zupełnie tak samo w obliczeniu na
1 funt przędzy istnieje ona w formie 2,496 uncji przędzy. Gdy
by natomiast produkt towarowy był np. maszyną wartości
500 f. szt. i gdyby wartość ta miała taki sam skład, to część
wartości tej maszyny = 78 f. szt. byłaby wprawdzie wartością
dodatkową, lecz te 78 f. szt. istniałoby tylko w maszynie ja
ko całości; nie rozbijając samej maszyny na kawałki i nie ni
wecząc w ten sposób wraz z jej wartością użytkową również
i jej wartości, nie można by jej podzielić na wartość kapitało
wą i wartość dodatkową. A zatem obie części składowe war
tości można tu przedstawić jako części składowe ciała towa
rowego jedynie idealnie, nie można zaś ich przedstawić w po
staci samodzielnych elementów towaru T', tak jak można
przedstawić każdy funt przędzy jako dający się oddzielić, sa
modzielny element 10 000 funtów tego towaru. W pierwszym
wypadku cały towar, kapitał towarowy, maszynę, trzeba sprze
dać w całości, zanim p będzie mogło rozpocząć swą odrębną
cyrkulację. Natomiast jeżeli kapitalista sprzedaje 8440 fun
tów przędzy, to sprzedaż dalszych 1560 funtów stanowi cał
kiem odrębną cyrkulację wartości dodatkowej w formie t
(1560 funtów przędzy) - p (78 f. szt.) - t (artykuły konsump
cji). Elementy wartości każdej poszczególnej ilości produktu
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wynoszącego 10 000 funtów przędzy można tak samo przed
stawić jako część produktu, jak przedstawia się elementy war
tości całego produktu. Podobnie jak 10 000 funtów przędzy
można podzielić na wartość kapitału stałego (c), 7440 fun
tów przędzy wartości 372 f. szt., wartość kapitału zmiennego
(v), 1000 funtów przędzy wartości 50 f. szt., i wartość do
datkową (m), 1560 funtów przędzy wartości 78 f. szt., tak też
można podzielić każdy funt przędzy na c = 11,904 uncji przę
dzy wartości 8,928 pensa, v = 1,600 uncji przędzy wartości
1,200 pensa, m — 2,496 uncji przędzy wartości 1,872 pensa.
Sprzedając stopniowo częściami 10 000 funtów przędzy, kapi
talista mógłby takie stopniowo spożywać zawarte w tych częś
ciach elementy wartości dodatkowej i w ten sposób również
stopniowo realizować sumę c + v. Ale również i ta operacja
zakłada koniec końców, że sprzedano całe 10 000 funtów, a za
tem że przez sprzedaż 8440 funtów wróci się wartość c i v
(księga I, rozdz. VII, 2).
Jakkolwiek by zresztą było - zarówno wartość kapitałowa,
jak i wartość dodatkowa, zawarte w T , uzyskują dzięki akto
wi T '-P ' oddzielny byt, istnieją jako różne sumy pieniężne;
w obu wypadkach zarówno P, jak i p są rzeczywiście prze
kształconą formą wartości, która pierwotnie w T' jedynie ja
ko cena towaru posiadała własny i tylko idealny wyraz.
t-p -t przedstawia prostą cyrkulację towarową; jej pier
wsza faza t-p objęta jest cyrkulacją kapitału towarowego
T '-P ', a więc ruchem okrężnym kapitału; natomiast jej uzu
pełniająca faza p -t znajduje się poza obrębem tego ruchu
okrężnego, przebiega jako oddzielony od niego akt ogólnej cyr
kulacji towarowej. Po przemianie T ' w P’ cyrkulacja X i t,
wartości kapitałowej i wartości dodatkowej, rozszczepia się.
Z tego wynika, co następuje:
Po pierwsze. Gdy następuje realizacja kapitału towarowego
przez akt T '- P' = T '- (P + p), ruch wartości kapitałowej
i wartości dodatkowej, który w T '- P' był jeszcze wspólny
i urzeczywistniał się w tej samej masie towarowej, może się
rozszczepić na 2 ruchy, gdyż obie te wartości uzyskują teraz
samodzielne formy jako sumy pieniężne.
Po drugie. Jeżeli owo rozszczepienie następuje wskutek te
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go, że kapitalista wydatkuje p jako swój dochód, gdy tym
czasem P jako forma funkcjonowania wartości kapitałowej kon
tynuuje drogę wyznaczoną mu przez ruch okrężny, to pierwszy
akt T '-P ' w powiązaniu z następnymi aktami P -T i p -t moż
na przedstawić jako dwie różne cyrkulacje: T -P -T i t-p -t;
oba te szeregi pod względem swej formy ogólnej należą do
zwykłej cyrkulacji towarowej.
Zresztą gdy chodzi o jednolite, niepodzielne produkty to
warowe - to w praktyce części składowe ich wartości wyod
rębniane są w sposób idealny. Tak np. w londyńskich przed
siębiorstwach budowlanych, prowadzonych przeważnie na kre
dyt, przedsiębiorca budowlany otrzymuje zaliczki w miarę te
go, jak budowa domu posuwa się naprzód od jednego stadium
do drugiego. Żadne z tych stadiów nie stanowi domu, lecz tyl
ko realnie istniejącą część składową przyszłego domu, znaj
dującego się w procesie powstawania; bez względu więc na
swoją realność jest to tylko idealny ułamek całego domu,
dość wszakże realny, aby służyć za zabezpieczenie dodatkowej
zaliczki (patrz o tym niżej, rozdz. 12).
Po trzecie. Jeżeli ruch wartości kapitałowej i wartości do
datkowej, który w T i P był jeszcze wspólny, rozdziela się
tylko częściowo (tak że część wartości dodatkowej wydaje się
nie jako dochód) albo też wcale się nie rozdziela, to w samej
wartości kapitałowej następuje zmiana jeszcze podczas jej ru
chu okrężnego, przed jego zakończeniem. W naszym przykła
dzie wartość kapitału produkcyjnego równała się 422 f. szt.
Jeżeli więc kapitał ten kontynuuje ruch P-T, dajmy na to,
już jako 480 lub 500 f. szt., to przez ostatnie stadia ruchu
okrężnego przechodzi on jako wartość większa o 58 lub 78 f.
szt. od wartości początkowej. Może to być jednocześnie po
łączone ze zmianą składu wartości kapitału.
T '- P', drugie stadium cyrkulacji i końcowe stadium ru
chu okrężnego I (P...P'), jest w naszym ruchu okrężnym dru
gim jego stadium i pierwszym stadium cyrkulacji towarowej.
Jeżeli więc chodzi o cyrkulację, to T '-P ’ należy uzupełnić
przez P '- T '. Ale T '- P ' nie tylko ma już za sobą proces
pomnażania wartości (w danym wypadku funkcjonowanie P t ,
pierwsze stadium), lecz nastąpiła już również realizacja pro
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duktu towarowego T ', stanowiącego wynik tego procesu. Wraz
z aktem T '- P ’ kończy się więc proces pomnażania wartości ka
pitału, jak również realizacja produktu towarowego, który re
prezentuje pomnożoną wartość kapitałową.
Założyliśmy więc, że mamy do czynienia z prostą repro
dukcją, czyli że p -t oddziela się całkowicie od P-T. Po
nieważ obie cyrkulacje, zarówno t-p -t, jak i T -P -T , pod
względem swej formy ogólnej należą do cyrkulacji towa
rowej (i dlatego też nie wykazują różnic w wartości członów
krańcowych), to łatwo można - jak to czyni wulgarna ekono
mia - wysnuć wniosek, że kapitalistyczny proces produkcji
jest zwykłą produkcją towarów, wartości użytkowych, prze
znaczonych do takiej lub innej konsumpcji, a wytwarzanych
przez kapitalistę jedynie po to, aby zastąpić je towarami o in
nej wartości użytkowej, czyli wymienić je na te towary - jak
to błędnie utrzymuje ekonomia wulgarna.
T występuje od samego początku jako kapitał towarowy,
a cel całego procesu, wzbogacenie się (pomnożenie wartości),
nie tylko nie wyklucza rosnącej - wraz z wielkością wartości
dodatkowej (a więc również kapitału) - konsumpcji kapitali
sty, lecz ją właśnie implikuje.
W cyrkulacji dochodu kapitalisty wyprodukowany towar t
(lub odpowiadający mu idealny ułamek produktu towarowe
go T ') służy faktycznie jedynie do tego, aby najpierw prze
kształcić ten dochód w pieniądz, a z pieniądza w szereg in
nych towarów, potrzebnych do osobistej konsumpcji. Nie na
leży jednak przeoczać przy tym drobnej okoliczności, że t jest
wartością towarową, która nic nie kosztowała kapitalisty, że
jest ucieleśnieniem pracy dodatkowej i że dlatego z początku
występuje na widownię jako część składowa kapitału towaro
wego T . A więc już z samej swej natury owo t związane jest
z ruchem okrężnym wartości kapitałowej odbywającej swój
proces; jeżeli ten ruch okrężny zostanie wstrzymany łub w ja
kikolwiek sposób zakłócony, to nie tylko konsumpcja t skur
czy się lub zupełnie ustanie, lecz jednocześnie będzie kurczyć
się lub zupełnie ustanie zbyt tych towarów, które mają za
stąpić t. To samo dzieje się, kiedy akt T '- P' nie dochodzi do
skutku lufo też udaje się sprzedać tylko pewną część T '.
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Widzieliśmy, że t-p -t, jako cyrkulacja dochodu kapitali
sty, jest częścią cyrkulacji kapitału tylko dopóty, dopóki
t stanowi część wartości T', kapitału funkcjonującego w formie
kapitału towarowego; gdy się jednak usamodzielni przez
p-t, cyrkulacja dochodu w jej pełnej formie t-p -t nie
wchodzi do ruchu kapitału wyłożonego przez kapitalistę, mi
mo że z tego ruchu pochodzi. Cyrkulacja dochodu związana
jest o tyle z cyrkulacją wyłożonego kapitału, o ile istnienie ka
pitału zakłada istnienie kapitalisty, a jego istnienie zależy od
spożywania przez niego wartości dodatkowej.
W obrębie ogólnej cyrkulacji funkcjonuje T', np. przędza,
tylko jako towar; ale jako moment cyrkulacji kapitału funkcjo
nuje T ' jako kapitał towarowy, jako postać, którą wartość ka
pitałowa na przemian przybiera i zrzuca. Po sprzedaniu przę
dzy kupcowi wychodzi ona z procesu ruchu okrężnego tego
kapitału, którego jest produktem, niemniej jednak jako towar
znajduje się ona nadal w obrębie ogólnej cyrkulacji. Cyrku
lacja tejże masy towarowej odbywa się w dalszym ciągu, cho
ciaż przędza ta przestała być momentem w samodzielnym cu
chu okrężnym kapitału właściciela przędzalni. Dlatego też rze
czywista, ostateczna metamorfoza masy towarowej, włączonej
przez kapitalistę do cyrkulacji, akt T-P, jej ostateczne przej
ście do sfery konsumpcji może być w czasie i przestrzeni zu
pełnie oddzielone od metamorfozy, w której owa masa towa
rowa funkcjonuje jako kapitał towarowy kapitalisty. Taka sa
ma metamorfoza, jaka już dokonała się w obrębie cyrkulacji
kapitału, ma się jeszcze dokonać w sferze cyrkulacji ogólnej.
W niczym sprawa się nie zmieni, jeżeli przędza wejdzie
z kolei do ruchu okrężnego innego kapitału przemysłowego.
Cyrkulacja ogólna obejmuje zarówno wzajemne splatanie się
ruchów okrężnych różnych samodzielnych części kapitału spo
łecznego, tzn, zarówno całokształt poszczególnych kapitałów,
jak i cyrkulację wartości rzuconych na rynek nie w charakte
rze kapitału czy też wartości wchodzących do konsumpcji in
dywidualnej.
Ponadto różnice w ruchu okrężnym kapitału - w zależności
ód tego, czy stanowi on część cyrkulacji ogólnej, czy też ogni
wa samodzielnego ruchu okrężnego - występują wówczas, gdy
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rozpatrujemy cyrkulację P' = P + p. P j a k o kapitał pieniężny
kontynuuje ruch okrężny kapitału, p jako wydatkowany do
chód (p -t) wchodzi do ogólnej cyrkulacji, wypada jednak
z ruchu okrężnego kapitału. Do ruchu okrężnego kapitału
wchodzi jedynie ta część p, która funkcjonuje jako dodatko
wy kapitał pieniężny. W t-p -t pieniądz funkcjonuje jedy
nie jako moneta, celem tej cyrkulacji jest indywidualna kon
sumpcja kapitalisty. Rzecz to typowa dla kretynizmu wulgar
nej ekonomii, że cyrkulację tę, nie wchodzącą do ruchu okręż
nego kapitału - cyrkulację tej części nowo wyprodukowanej
wartości, która zostaje skonsumowana jako dochód - uważa
ona za ruch okrężny charakterystyczny dla kapitału.
W drugiej fazie, P-T, znowu zjawia się wartość kapita
łowa P = Pr (wartości kapitału produkcyjnego, który otwiera
tu ruch okrężny kapitału przemysłowego), wolna od wartości
dodatkowej, a więc wartość kapitałowa tej samej wielkości
co w pierwszym stadium ruchu okrężnego kapitału pieniężne
go, P-T. Mimo różnicy miejsca funkcja owego kapitału pie
niężnego, w który przekształcił się teraz kapitał towarowy, jest
ta sama: polega na przekształceniu się w Sp i Sr, w środki
produkcji i siłę roboczą.
A zatem jednocześnie z t-p wartość kapitałowa w funkcji
kapitału towarowego T '- P ' przeszła przez fazę T -P i wkra
cza obecnie w uzupełniającą fazę P -T
, całokształt jej
cyrkulacji wyraża się tedy we wzorze T -P -T <C L>p
f '.
Po pierwsze. Kapitał pieniężny P występował w formie I
(ruch okrężny P...P') jako początkowa forma, w której wy
kłada się wartość kapitałową; tutaj występuje on od pierwszej
chwili jako część sumy pieniężnej, w którą przekształcił się
kapitał towarowy w pierwszej fazie cyrkulacji T '- P', a więc
już od pierwszej chwili występuje jako przekształcenie Pr, ka
pitału produkcyjnego, w formę pieniężną, dokonane w drodze
sprzedaży produktu towarowego. Kapitał pieniężny istnieje tu
od pierwszej chwili nie jako początkowa i nie jako końcowa
forma wartości kapitałowej, gdyż faza P-T, stanowiąca za
kończenie fazy T-P, może nastąpić jedynie przez ponowne
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zrzucenie formy pieniężnej. Dlatego też ta część P-T, któ
ra stanowi jednocześnie P-Sr, występuje już nie jako zwy
kłe wyłożenie pieniędzy wyrażające się w kupnie siły roboczej,
lecz jako takie ich wyłożenie, w którym sile roboczej wykłada
się w formie pieniężnej te same 1000 funtów przędzy wartości
50 f. szt., które stanowią część wartości towarowej stworzo
nej przez siłę roboczą. Pieniądze, które wykłada się tu ro
botnikowi, są jedynie przekształconą ekwiwalentną formą pe
wnej części wartości towarowej, wytworzonej przez niego sa
mego. I już choćby tylko dlatego akt P-T, o ile jest aktem
P-Sr, bynajmniej nie stanowi prostego zastąpienia towaru w
formie pieniężnej towarem w formie użytkowej, lecz zawiera
i inne elementy, niezależne od ogólnej cyrkulacji towarowej ja
ko takiej.
P' występuje jako przekształcona forma T', które samo jest
produktem minionego funkcjonowania Pr, minionego proce 
su produkcji; dlatego też cała suma pieniężna, P', jest pienięż
nym wyrazem minionej pracy. W naszym przykładzie 10 000
funtów przędzy = 500 f. szt. stanowi produkt procesu przę
dzenia; z tego 7440 funtów przędzy = wyłożonemu kapita
łowi stałemu c = 372 f. s z t.; 1000 funtów przędzy = wyłożo
nemu kapitałowi zmiennemu v = 50 f. szt., a 1560 funtów
przędzy = wartości dodatkowej m = 78 f. szt. Jeżeli z sumy
P' wyłoży się ponownie tylko pierwotny kapitał = 422 f. szt.,
przy innych warunkach nie zmienionych, to w następnym ty
godniu robotnik otrzyma w akcie P-Sr jedynie część 10 000
funtów przędzy (wartość pieniężną 1000 funtów przędzy) wy
produkowanych w bieżącym tygodniu. Jako wynik T -P pie
niądz jest zawsze wyrazem minionej pracy. Jeżeli na rynku
towarowym nastąpi niezwłocznie akt uzupełniający P-T,
a więc jeżeli P zostanie wymienione na już istniejące, znajdu
jące się na rynku towary, to będzie to znów wymiana minio
nej pracy w jednej formie (pieniądz) na minioną pracę w in
nej formie (towar). P -T różni się jednak w czasie od T-P.
W wyjątkowych wypadkach akty te mogą nastąpić jedno
cześnie, kiedy np. kapitalista, który dokonuje P-T, oraz ka
pitalista, dla którego akt ten jest aktem T-P, przekazują
sobie wzajemnie w tym samym czasie swoje towary i P wy
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równuje potem tylko saldo. Różnica w czasie pomiędzy do
konaniem T -P a dokonaniem P -T może być mniej lub
bardziej znaczna. Aczkolwiek P jako wynik aktu T -P re
prezentuje minioną pracę, to dla aktu P -T może stanowić
przekształconą formę towarów, których nie ma jeszcze wcale
na rynku, lecz które znajdą się na nim dopiero w przyszłości;
P -T może bowiem nastąpić dopiero wtedy, kiedy wyprodu
kuje się ponownie T. Zupełnie tak samo P może reprezento
wać towary produkowane jednocześnie z tym T, którego P
jest pieniężnym wyrazem. Na przykład w wymianie P-T
(zakup środków produkcji) można nabyć węgiel, zanim jesz
cze wydobyto go w kopalni. O ile p figuruje jako zakumulo
wany pieniądz i nie wydaje się go jako dochód, może ono
reprezentować bawełnę, którą wyprodukuje się dopiero w
przyszłym roku. Tak samo rzecz się ma przy wydatkowaniu
dochodu kapitalisty, w akcie p-t. To samo dzieje się z pła
cą roboczą Sr = 50 f. szt.; pieniądze te są nie tylko pieniężną
formą minionej pracy robotników, lecz zarazem przekazem na
jednoczesną lub przyszłą pracę, która się dopiero realizuje lub
też ma się zrealizować w przyszłości. Robotnik może kupić
aa nie surdut, który będzie zrobiony dopiero w przyszłym ty
godniu. Odnosi się to zwłaszcza do wielu niezbędnych środ
ków utrzymania, które aby nie ulec zepsuciu, muszą być kon
sumowane niemal bezpośrednio po ich wyprodukowaniu. Tak
tedy w pieniądzach, w których robotnik pobiera swą płacę ro
boczą, otrzymuje on przekształconą formę swej własnej przy
szłej pracy lub też przyszłej pracy innych robotników. Dając
mu część jego minionej pracy, kapitalista daje mu przekaz
na jego własną przyszłą pracę. To jego własna, jednoczesna
lub przyszła praca tworzy ów nie istniejący jeszcze zapas, któ
ry służy do opłacania jego minionej pracy. Znika tu zupełnie
pojęcie tworzenia zapasu.
Po drugie. W cyrkulacji T-P-T<C fp ten sam pieniądz zmie
nia dwukrotnie miejsce; kapitalista otrzymuje go z początku
jako sprzedawca, oddaje go zaś następnie jako nabywca; prze
miana towaru w formę pieniężną służy jedynie do jego po
nownej przemiany z formy pieniężnej w formę towarową;
pieniężna forma kapitału, jego istnienie w postaci kapitału
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pieniężnego, jest tedy w tym ruchu jedynie przelotnym mo
mentem; innymi słowy, dopóki ruch trwa, kapitał pieniężny
występuje jedynie jako środek cyrkulacji, jeżeli służy za śro
dek kupna; występuje jako właściwy środek płatniczy, jeśli ka
pitaliści kupują u siebie nawzajem, przez co wyrównują jedy
nie saldo swych płatności.
Po trzecie. Funkcjonowanie kapitału pieniężnego, niezależ
nie od tego, czy służy on tylko za środek cyrkulacji, czy też
za środek płatniczy, pośredniczy jedynie w zastąpieniu T przez
Sr i Sp, tj. w zastąpieniu przędzy, produktu towarowego, sta
nowiącego rezultat kapitału produkcyjnego (po potrąceniu
wartości dodatkowej, która ma być zużyta jako dochód), ele
mentami jego produkcji; a zatem pośredniczy w powrotnej
przemianie wartości kapitałowej z formy towaru w elementy
tworzenia tego towaru; pośredniczy więc koniec końców jedy
nie w powrotnej przemianie kapitału towarowego w kapitał
produkcyjny.
Po to, aby ruch okrężny mógł się odbywać normalnie, T'
musi być sprzedane według swej wartości, i to sprzedane bez
reszty. Nadto T -P -T oznacza nie tylko zastąpienie jed
nego towaru innym, lecz zastąpienie go w takim samym sto
sunku wartości. W myśl naszego założenia tak się tu właśnie
dzieje. Jednakże w rzeczywistości wartość środków produkcji
ulega zmianom; właśnie dla produkcji kapitalistycznej typo
we są nieustanne zmiany stosunków wartości - już chociażby
wskutek stałych zmian wydajności pracy, charakteryzujących
produkcję kapitalistyczną. Zwracamy tutaj tylko uwagę na
tę zmianę wartości czynników produkcji, zbadaniem jej zaj
miemy się później *. Przemiana elementów produkcji w pro
dukt towarowy, Pr w T', odbywa się w sferze produkcji, po
wrotna przemiana T ' w Pr - w sferze cyrkulacji. Ta powrotna
przemiana dokonuje się za pośrednictwem prostej metamorfo
zy towarowej. Pod względem swej treści przemiana ta stano
wi wszakże moment procesu reprodukcji rozpatrywanego w
jego całokształcie. T -P -T jako forma cyrkulacji kapitału ozna
cza określoną funkcjonalnie wymianę materii. Następnie, pro
* P atrz tom niniejszy, str. 352-361. - R e d . przekl. polsk.
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ces przemiany T -P -T wymaga, aby T równało się elemen
tom produkcji sumy towarowej T oraz aby zachowany był
pierwotny stosunek wartości tych elementów. Zakłada się tu
więc nie tylko to, że towary kupuje się według ich wartości,
lecz również i to, że w czasie ruchu okrężnego nie doznają
one zmiany wartości; w przeciwnym bowiem wypadku pro
ces nie może mieć normalnego przebiegu.
P w P...P' jest początkową formą wartości kapitałowej;
wartość kapitałowa zrzuca tę formę po to tylko, aby ją zno
wu przybrać. P w Pr...T’-P '-T '...Pr jest formą przybiera
ną jedynie w trakcie procesu i jeszcze w jego obrębie pono
wnie zrzucaną. Forma pieniężna występuje tu jedynie jako
przemijająca forma samodzielna wartości kapitału; kapitał w
formie T' stara się równie gorączkowo przybrać formę pienięż
ną, jak w formie P' - przeobraziwszy się w nią niby w po
czwarkę - stara się ją zrzucić, aby znów przybrać formę kapi
tału produkcyjnego. Dopóki kapitał pozostaje w formie pie
niężnej, nie funkcjonuje on jako kapitał i dlatego nie pomna
ża swej wartości; kapitał leży bezczynnie. P działa tu jako
środek cyrkulacji, ale jako środek cyrkulacji kapitału *. Po
zór samodzielności, który forma pieniężna wartości kapitało
wej ma w pierwszej formie swego ruchu okrężnego (w ruchu
okrężnym kapitału pieniężnego), znika w tej drugiej formie,
stanowiącej tym samym krytykę formy pierwszej i sprowadza
jącej ją wyłącznie do pewnej szczególnej formy. Jeżeli druga
metamorfoza P -T napotyka przeszkody (np. brak jest na
rynku środków produkcji), to w ruchu okrężnym, w przebiegu
procesu reprodukcji następuje przerwa, zupełnie tak samo jak
wtedy, kiedy kapitał zamrożony jest w formie kapitału towa
rowego. Istnieje jednak różnica; polega ona na tym, że w for
mie pieniężnej kapitał może wytrwać dłużej niż w przemija
jącej formie towarowej. Nie przestaje on być pieniądzem, gdy
nie funkcjonuje jako kapitał pieniężny; przestaje jednak być
towarem i w ogóle wartością użytkową, gdy zbyt długo za
trzymuje się w swej funkcji kapitału towarowego. Po wtóre,
kapitał w formie pieniężnej zdolny jest przybrać inną formę
* W rękopisie uw aga M ark sa: ,,W przeciw ieństw ie do Tooke' a ” . -
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zamiast swej pierwotnej formy kapitału produkcyjnego, pod
czas gdy jako T ' w ogóle nie może się ruszyć z miejsca.
T '-P '-T ' zawiera jedynie dla T’, zgodnie z jego formą,
akty cyrkulacji, które stanowią momenty jego reprodukcji; lecz
do urzeczywistnienia T '-P '-T nieodzowna jest rzeczywista re
produkcja owego T, w które przekształca się T'; reprodukcję
tę warunkują jednak procesy reprodukcji dokonujące się po
za obrębem procesu reprodukcji kapitału indywidualnego, re
prezentowanego przez T'.
W formie I akt P - T <
przygotowuje tylko pierwszą prze
mianę kapitału pieniężnego w kapitał produkcyjny; w formie
II akt ten przygotowuje powrotną przemianę kapitału towa
rowego w kapitał produkcyjny; jeżeli zatem nakład kapita
łu przemysłowego pozostaje taki sam, akt ten przygotowuje
powrotną przemianę kapitału towarowego w takie same ele
menty produkcji, z jakich kapitał ten powstał. Dlatego też,
tak jak w formie I, akt ten stanowi tu przygotowawczą fazę
procesu produkcji, lecz już jako powrót do tego procesu, jako
jego wznowienie, a zatem jako zwiastun procesu reprodukcji,
a więc również powtórzenia procesu pomnażania wartości.
Należy tu jeszcze raz zwrócić uwagę, że akt P-Sr nie jest
zwykłą wymianą towarową, lecz kupnem towaru Sr, który ma
służyć do wytwarzania wartości dodatkowej, tak jak P-Sp
stanowi tylko procedurę materialnie nieodzowną do osiągnię
cia tego celu.
Dokonując aktu P-T<C i' przekształca się P z powrotem
w kapitał produkcyjny, w Pr, i rozpoczyna ponownie ruch
okrężny.
Rozwinięta forma wzoru Pr...T’-P ’-T...Pr przedstawia się
więc w sposób następujący:

Przemiana kapitału pieniężnego w kapitał produkcyjny jest
kupnem towarów w celu produkcji towarów. Konsumpcja
o tyle tylko wchodzi do ruchu okrężnego samego kapitału,
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o ile jest konsumpcją produkcyjną; warunkiem jej jest, aby za
pośrednictwem tak skonsumowanych towarów została wytwo
rzona wartość dodatkowa. A to jest czymś zupełnie różnym
od produkcji, a nawet od produkcji towarowej, której celem
jest istnienie wytwórcy; takie zastępowanie towaru towarem,
uwarunkowane produkcją wartości dodatkowej, jest czymś zu
pełnie odmiennym od wymiany produktów samej w sobie, w
której pieniądz tylko pośredniczy. W taki jednak sposób ujmu
ją sprawę ekonomiści, aby udowodnić, że nadprodukcja jest
niemożliwa.
Oprócz produkcyjnej konsumpcji P, przekształcającego się
w Sr i Sp, ruch okrężny obejmuje pierwszy człon P-Sr, któ
ry dla robotnika przedstawia się jako Sr-P = T-P. Z tej
cyrkulacji Sr-P-T, która zaczyna się od robotnika i ob ej
muje jego konsumpcję, do ruchu okrężnego kapitału wchodzi
jedynie pierwszy człon jako wynik P-Sr. Drugi akt, miano
wicie P -T, nie wchodzi do cyrkulacji kapitału indywidual
nego, mimo że bierze z niej początek. Dla klasy kapitalistów
niezbędne jest jednak stałe istnienie klasy robotniczej, a za
tem niezbędna jest również konsumpcja robotników, która od
bywa się za pośrednictwem aktu P-T.
Gdy chodzi o kontynuację ruchu okrężnego wartości kapi
tałowej, jak również o konsumowanie przez kapitalistę war
tości dodatkowej, to akt T '- P ' zakłada jedynie, że T ule
gło przekształceniu w pieniądz, że zostało sprzedane. Kupuje
się je oczywiście tylko dlatego, że przedmiot przedstawia war
tość użytkową, a więc nadaje się do takiej czy innej kon
sumpcji - produkcyjnej lub indywidualnej. Jeżeli jednak T
cyrkuluje nadal, np. w ręku kupca, który nabył przędzę, to na
razie nie wpływa to wcale na dalszy przebieg ruchu okrężnego
owego kapitału indywidualnego, który wyprodukował przę
dzę i sprzedał ją kupcowi. Cały proces odbywa się w dalszym
ciągu, a wraz z nim również uwarunkowana przezeń kon
sumpcja indywidualna kapitalisty oraz robotnika. Ważna to
okoliczność, gdy chodzi o zagadnienie kryzysów.
Z chwilą bowiem gdy T sprzedano, przekształcono w pie
niądz, może ono z powrotem przekształcić się w realne czyn
niki procesu pracy, a przez to również i procesu reprodukcji.
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Czy więc nabywcą T' jest ostateczny jego konsument, czy też
kupiec, który zamierza je znów sprzedać, nie zmienia to bez
pośrednio w niczym sprawy. Wielkość masy towarowej, którą
wytwarza produkcja kapitalistyczna, wyznaczona jest przez
skalę tej produkcji i potrzeby jej nieustannego rozszerzania,
nie zaś przez jakiś z góry określony zakres popytu i podaży,
zakres potrzeb wymagających zaspokojenia. Bezpośrednim na
bywcą masowej produkcji może być oprócz innych kapitalistów
przemysłowych jedynie kupiec hurtownik. W pewnych grani
cach proces reprodukcji może odbywać się w tej samej lub
rozszerzonej skali, mimo że towary, które z niego wyszły, nie
weszły w rzeczywistości do konsumpcji indywidualnej lub pro
dukcyjnej. Konsumpcja towarów nie jest zawarta w ruchu
okrężnym kapitału, z którego one pochodzą. Sikoro np. przę
dzę już sprzedano, ruch okrężny wartości kapitałowej, którą
reprezentuje przędza, może rozpocząć się na nowo niezależnie
od tego, co się wtedy dzieje z tą sprzedaną przędzą. Dopóki
produkty udaje się sprzedać, dopóty z punktu widzenia pro
ducenta kapitalistycznego wszystko odbywa się normalnie.
Ruch okrężny wartości kapitałowej, którą reprezentuje ten
producent kapitalistyczny, trwa nieprzerwanie. I jeżeli proces
ten się rozszerza - co obejmuje rozszerzoną konsumpcję pro
dukcyjną środków produkcji - to tej reprodukcji kapitału mo
że towarzyszyć rozszerzona konsumpcja indywidualna (a więc
popyt) ze strony robotników, gdyż konsumpcja produkcyjna
proces ten rozpoczyna i w nim pośredniczy. W ten sposób
produkcja wartości dodatkowej może rosnąć, a wraz z nią
również indywidualna konsumpcja kapitalisty, cały proces re
produkcji może znajdować się w kwitnącym stanie, a mimo
to wielka część towarów może przechodzić do konsumpcji
tylko pozornie, gdy w rzeczywistości zalega nie sprzedana
w ręku odprzedawców, a więc faktycznie znajduje się wciąż
jeszcze na rynku. Towary napływają jednak fala za falą i wre
szcie okazuje się, że poprzednią falę konsumpcja wchłonęła
jedynie pozornie. Kapitały towarowe spierają się ze sobą
o
miejsce na rynku. Ci, którzy przyszli później, sprzedają po
niżej ceny, aby tylko sprzedać. Poprzednie fale towarów jesz
cze nie zostały upłynnione, a już nadchodzą terminy płatności
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za nie. Ich posiadacze muszą ogłosić niewypłacalność lub też
sprzedawać po każdej cenie, aby podołać płatnościom. Sprze
daż taka nie ma nic wspólnego z rzeczywistym stanem popytu.
Związana jest jedynie z popytem na płatności, z absolutną ko
niecznością przekształcenia towaru w pieniądz. Wtedy wybu
cha kryzys. Ujawnia się on nie w bezpośrednim kurczeniu się
popytu konsumpcyjnego, popytu ze strony konsumpcji indy
widualnej, lecz w kurczeniu się wymiany kapitału na kapitał,
w kurczeniu się procesu reprodukcji kapitału.
Jeśli towary Sp i Sr, w które przekształca się P, alby wy
konać swą funkcję jak o kapitał pieniężny, jako wartość kapi
tałowa przeznaczona do powrotnej przemiany w kapitał pro
dukcyjny - jeśli towary te nabywa się lub płaci się za nie
w rozmaitych terminach, a więc jeśli P -T reprezentuje sze
reg następujących po sobie aktów kupna i płatności, to jedna
część P dokonuje aktu P-T, podczas gdy inna część trwa na
dal w formie pieniężnej, aby dopiero potem, w chwili, któ
rą wyznaczą warunki samego procesu, służyć do szeregu jed
noczesnych lub kolejnych aktów P-T. Ta część została wy
cofana z cyrkulacji jedynie czasowo, aby w określonym mo
mencie zacząć działać i wykonywać swą funkcję. Takie prze
trzymywanie tej części samo jest wówczas funkcją określoną
przez jej cyrkulację i przeznaczoną dla cyrkulacji. Istnienie tej
części w postaci funduszu zakupów i płatności, zawieszenie
jej ruchu, przerwa w jej cyrkulacji jest wówczas stanem, w
którym pieniądz wykonuje jedną ze swych funkcji jako kapi
tał pieniężny. Jako kapitał pieniężny: w tym bowiem wypadku
nawet pieniądz, pozostający czasowo w spoczynku, jest częścią
kapitału pieniężnego P (P'-p = P), tej części wartości ka
pitału towarowego, która = Pr, równa się wartości kapitału
produkcyjnego, stanowiącego punkt wyjścia ruchu okrężnego.
Z drugiej strony, wszystkie pieniądze wycofane z cyrkulacji
znajdują się w formie skarbu. Forma skarbu, w której znaj
duje się pieniądz, staje się tu więc funkcją kapitału pienięż
nego, tak samo jak w P -T funkcja pieniądza w charakterze
środka kupna lub środka płatniczego staje się funkcją kapitału
pieniężnego. Dzieje się tak mianowicie dlatego, że wartość
kapitałowa istnieje tu w formie pieniężnej, że forma pieniężna
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jest tu formą kapitału przemysłowego w jednym z jego sta
diów, formą wyznaczoną przez całość ruchu okrężnego. Zara
zem jednak sprawdza się tu ponownie, że w obrębie ruchu
okrężnego kapitału przemysłowego kapitał pieniężny wyko
nuje tylko funkcje pieniądza i że te funkcje pieniądza tylko
dzięki swemu związkowi z innymi stadiami tego ruchu okręż
nego mają jednocześnie znaczenie funkcji kapitału.
Przedstawienie P' jako stosunku p do P, jako stosunku ka
pitałowego, jest bezpośrednią funkcją nie kapitału pieniężne
go, lecz kapitału towarowego T ‘, który sam z kolei jako sto
sunek t do T wyraża jedynie rezultat procesu produkcji, re
zultat dokonanego w mim samopomnożenia wartości kapita
łowej.
Jeżeli dalszy przebieg procesu cyrkulacji napotyka przeszko
dy, tak że P wskutek przyczyn zewnętrznych, sytuacji panują
cej na rynku itp., musi zawiesić wykonywanie swej funkcji
P -T i dlatego przez krótszy lub dłuższy czas trwa w formie
pieniężnej, to mamy tu znów do czynienia ze stanem, w któ
rym pieniądz istnieje jako skarb. Zachodzi to również w pro
stej cyrkulacji towarowej, kiedy przechodzenie z T -P do
P -T zostaje z przyczyn zewnętrznych przerwane. Jest to
przymusowe tworzenie skarbu. W naszym wypadku pieniądz
ma tedy formę leżącego odłogiem, utajonego kapitału pienięż
nego. Na razie jednak nie będziemy się tym bliżej zajmo
wali.
W obu wszakże wypadkach zatrzymanie się kapitału pie
niężnego w jego formie pieniężnej jest wynikiem przerwania
ruchu, niezależnie od tego, czy przerwa ta jest zgodna czy też
sprzeczna z celem, dobrowolna czy też niedobrowolna, wyni
kająca z funkcji kapitału czy też sprzeczna z nimi.

II. Akumulacja i reprodukcja w skali rozszerzonej
Ponieważ proporcje, w których można rozszerzyć proces
produkcji, nie są dowolne, lecz określone przez technikę, to
zrealizowana wartość dodatkowa, choć przeznaczona do kapi
talizacji, często dopiero przez powtórzenie wielu ruchów okręż
7 - M arks, Engels - D zieła t. 24
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nych może urosnąć do takich rozmiarów (musi więc być do
tego czasu gromadzona), w jakich może rzeczywiście funkcjo
nować jako dodatkowy kapitał, czyli wejść do ruchu okrężne
go wartości kapitałowej odbywającej swój proces. Wartość do
datkow a zastyga tedy w skarb i stanowi w tej formie utajony
kapitał pieniężny. Utajony, gdyż dopóki trwa on w formie pie
niężnej, nie może działać jako k a p ita ł7. W ten sposób tworze
n ie skarbu występuje tu jako moment objęty kapitalistycznym
procesem akumulacji, jako moment, który temu procesowi to
warzyszy, lecz jednocześnie istotnie się od niego różni. Różni
się, gdyż tworzenie utajonego kapitału pieniężnego nie roz
szerza samego procesu reprodukcji. Przeciwnie, utajony kapi
tał pieniężny tworzy się tu dlatego, że producent kapitalis
tyczny nie może bezpośrednio rozszerzyć skali swej produkcji.
Jeżeli sprzedaje on swój produkt dodatkowy producentowi
złota lub srebra, który puszcza w obieg nowe złoto lub srebro,
bądź też, co wychodzi na to samo, kupcowi, który za część
narodowego produktu dodatkowego importuje z zagranicy
dodatkowe złoto lub srebro, to jego utajony kapitał pieniężny
stanowi przyrost narodowego skarbu w złocie lub srebrze.
W e wszystkich innych wypadkach owe 78 f. szt. ma przykład,
które w ręku nabywcy były środkiem cyrkulacji, przybierały
w ręku kapitalisty jedynie formę skarbu; następował więc
tylko inny podział narodowego skarbu w złocie lub srebrze.
Jeżeli w transakcjach naszego kapitalisty pieniądz funkcjo
nuje jako środek płatniczy (a więc nabywca płaci za towar
dopiero w bliższym lub dalszym terminie), to produkt dodat
kowy przeznaczony do kapitalizacji przekształca się nie w pie
niądz, lecz w pretensje dłużne, w tytuły własności ekwiwa
lentu, który nabywca ma już może w posiadaniu lub może
dopiero się go spodziewa. Ekwiwalent ten nie wchodzi do
procesu reprodukcji odnoszącego się do danego ruchu okręż
nego, podobnie jak nie wchodzą doń pieniądze ulokowane
7
W yraz „u tajo n y ” [latent] zapożyczono z fizyki, gdzie służył do określenia po 
jęcia ciepła utajonego, pojęcia obecnie wypartego niem al zupełnie przez teorię prze
miany energii. Toteż w trzecim dziale (późniejsza redakcja) M arks używa term inu
„ k a p ita ł potencjalny” przez analogię do energii potencjalnej lub też „ k a p ita ł w ir
tu a ln y ” przez analogię do szybkości w irtualnej d ’A lem berta. - F. E .
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w papierach procentowych itp., mimo że może wejść do ruchu
okrężnego innych indywidualnych kapitałów przemysłowych.
Cały charakter produkcji kapitalistycznej określony jest
przez pomnażanie wyłożonej wartości kapitałowej, a więc
przede wszystkim przez produkcję możliwie największej ilo
ści wartości dodatkowej; a po wtóre (patrz księga I, rozdz.
XXII) - przez produkcję kapitału, a więc przez przemianę
wartości dodatkowej w kapitał. Akumulacja, czyli produkcja
w skali rozszerzonej, która jako środek nieustannego rozsze
rzania produkcji wartości dodatkowej, a więc bogacenia się
kapitalisty, występuje jako jego cel osobisty i zawarta jest
w ogólnej tendencji produkcji kapitalistycznej, staje się potem
dzięki jej rozwojowi - jak to wykazaliśmy w księdze I - ko
niecznością dla każdego poszczególnego kapitalisty. Stałe po
większanie kapitału staje się warunkiem jego zachowania.
Nie będziemy jednak powracali do tematu, który roztrząsa
liśmy już wcześniej.
Z początku rozpatrywaliśmy reprodukcję prostą, przy czym
zakładaliśmy, że całą wartość dodatkową wydatkuje się jako
dochód. W rzeczywistości kapitalista musi w normalnych wa
runkach zawsze wydatkować część wartości dodatkowej jako
dochód, część zaś kapitalizować. Przy tym jest rzeczą zupełnie
obojętną, czy wartość dodatkową, wyprodukowaną w pew
nych okrasach, w całości spożywa, czy też w całości kapitali
zuje. Przeciętnie - a wzór ogólny może przedstawiać tylko
ruch przeciętny - zachodzi zarówno jedno, jak i drugie. Aby
jednak nie komplikować wzoru, lepiej będzie założyć, że cała
wartość dodatkowa ulega akumulacji. Wzór Pr...T'-P'-T<
< Sg ...Pr' przedstawia kapitał produkcyjny, który repro
dukuje się w sikali rozszerzonej jako kapitał o większej
wartości i który jako pomnożony kapitał produkcyjny rozpo
czyna swój drugi ruch okrężny lub, co na jedno wychodzi, po
nawia swój pierwszy ruch okrężny. Kiedy rozpoczyna się dru
gi ruch okrężny, mamy znów Pr jako punkt wyjścia, tylko że
to Pr przedstawia kapitał produkcyjny większy niż pierwsze
Pr. Podobnie gdy we wzorze P ... P’ drugi ruch okrężny za
czyna się od P', owo P’ funkcjonuje jako P, jako wyłożony
kapitał pieniężny określonej wielkości; jest to kapitał pienięż
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ny większy od owego, który otworzył pierwszy ruch okrężny;
z chwilą jednak gdy zaczyna wykonywać funkcje wyłożonego
kapitału pieniężnego, znika wszelki ślad tego, że wzrost jego
pochodzi z kapitalizacji wartości dodatkowej. W formie ka
pitału pieniężnego, który rozpoczyna swój ruch okrężny, za
tarte zostały ślady tego pochodzenia. Tak samo dzieje się też
z Pr', gdy staje się ono punktem wyjścia nowego ruchu okręż
nego.
Jeżeli porównamy Pr...Pr' z P...P’, czyli z pierwszym ru
chem okrężnym, to stwierdzimy, że znaczenie ich bynajmniej
n ie jest jednakowe. P...P' samo przez się, jako odosobnio
ny ruch okrężny, wyraża tylko, że P, kapitał pieniężny
(czyli kapitał przemysłowy w swym ruchu okrężnym jako ka
pitał pieniężny), jest pieniądzem, który rodzi pieniądz, war
tością, która rodzi wartość, że wytwarza on wartość dodatko
wą. Natomiast w mchu okrężnym Pr proces pomnażania war
tości dokonał się już wraz z zakończeniem pierwszego sta
dium, stadium procesu produkcji, a po przejściu drugiego sta
dium T '- P ’ (pierwszego stadium cyrkulacji) wartość kapi
tałowa + wartość dodatkowa istnieją już jako zrealizowany
kapitał pieniężny, jako P', które w pierwszym ruchu okrężnym
występowało jako ostatni człon krańcowy. To, że wartość do
datkowa została wyprodukowana, przedstawiliśmy w rozpa
trywanej poprzednio formie Pr...Pr (patrz rozwinięty wzór na
str. 47 *) za pomocą t-p -t, które w drugim swym stadium
wychodzi ze sfery cyrkulacji kapitału, stanowiąc cyrkulac
ję wartości dodatkowej jako dochodu. W formie tej, w
której cały ruch wyraża się jako Pr...Pr, gdzie więc oba punkty
krańcowe nie różnią się wartością, pomnożenie wyłożonej
wartości, produkcja wartości dodatkowej, jest tak samo przed
stawione jak w P...P’, tylko że akt T '- P ' występuje w P...P'
jako ostatnie stadium, a w Pr...Pr jako drugie stadium ruchu
okrężnego i pierwsze stadium cyrkulacji.
Pr' w Pr...Pr' wyraża nie to, że wartość dodatkową wy
produkowano, lecz to, że wyprodukowana wartość dodatko
wa uległa kapitalizacji, a więc że nastąpiła akumulacja kapi
* P atrz tom niniejszy, str. 93. - R e d . przekl. polsk.
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tału, i dlatego Pr’, w odróżnieniu od Pr, składa się z pierwot
nej wartości kapitałowej plus wartość kapitału zakumulowa 
nego wskutek ruchu tejże wartości kapitałowej.
Zarówno P', po prostu jako zakończenie P...P’, jak i T ',
tak jak ono występuje we wszystkich tych ruchach okrężnych,
same przez się wyrażają nie ruch, lecz jego wynik: pomnoże
nie wartości kapitałowej zrealizowane w formie towarowej
lub pieniężnej, a więc wartość kapitałową jako P + p lub
T + t, jako stosunek wartości kapitałowej do wartości dodat
kowej jako do jej latorośli. Wyrażają ten wynik jako rozma
ite formy cyrkulacji pomnożonej wartości kapitałowej. Lecz
ani w formie T ', ani też w formie P' dokonane pomnożenie
wartości nie stanowi samo funkcji ani kapitału pieniężnego,
ani też kapitału towarowego. Kapitał pieniężny i kapitał to
warowy stanowią szczególne, różne formy, sposoby istnienia
kapitału przemysłowego, które odpowiadają jego różnym
funkcjom: kapitał pieniężny może spełniać tylko funkcje pie
niądza, kapitał towarowy może spełniać tylko funkcje towaru,
a różnią się one od siebie tylko tak, jak różni się pieniądz od
towaru. Podobnie kapitał przemysłowy w swej formie kapita
łu produkcyjnego może składać się tylko z takich elementów,
z jakich składa się każdy inny proces pracy wytwarzający pro
dukty: z jednej strony - przedmiotowe warunki pracy (środki
produkcji), z drugiej zaś - siła robocza czynna produkcyjnie
(celowo). Podobnie jak w sferze produkcji kapitał przemysło
wy może istnieć jedynie w takim składzie, jaki odpowiada
procesowi produkcji w ogóle, a więc również niekapitalistycz 
nemu procesowi produkcji, tak w sferze cyrkulacji może on
istnieć jedynie w dwóch odpowiadających tej sferze formach:
w formie towaru i w formie pieniądza. Ponieważ jednak su
ma elementów produkcji występuje od razu jako kapitał pro
dukcyjny - wskutek tego, że siła robocza jest cudzą siłą ro
boczą, którą kapitalista kupił u jej posiadacza, zupełnie tak
samo jak kupił potrzebne mu środki produkcji u posiadaczy
innych towarów - ponieważ sam proces produkcji występuje
jako produkcyjna funkcja kapitału przemysłowego, przeto pie
niądz i tow ar występują jako formy cyrkulacji tego samego
kapitału przemysłowego, a więc również funkcje pieniądza
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i towaru - jako funkcje jego cyrkulacji, które albo przygotowu
ją funkcje kapitału produkcyjnego, albo też z nich wynikają.
Funkcja pieniądza i funkcja towaru dlatego tylko są tu zara
zem funkcjami kapitału pieniężnego i kapitału towarowego,
że są powiązane jako formy funkcji, które kapitał przemysło
wy ma do spełnienia w różnych stadiach swego procesu ruchu
okrężnego. Jest więc rzeczą niesłuszną wyprowadzać specy
ficzne właściwości i funkcje, które charakteryzują pieniądz
jako pieniądz a towar jako towar z ich właściwości jako kapi
tału; równie niesłusznie jest, na odwrót, wyprowadzać właści
wości kapitału produkcyjnego ze sposobu jego istnienia w po
staci środków produkcji.
Kiedy ujmujemy P’ lub T ' jako P + p, T + t, tj. jako sto
sunek wartości kapitałowej do wartości dodatkowej jako jej
latorośli, to stosunek ten wyrażony jest raz w formie pienięż
nej, drugi raz - w formie towarowej, co w niczym nie zmienia
postaci rzeczy. Stosunek ten nie wynika więc z właściwości
i funkcji, które cechują pieniądz lub towar jako takie. W obu
wypadkach właściwość charakteryzująca kapitał - że jest on
wartością, która rodzi wartość - wyrażona jest jedynie jako
wynik. T ' jest stale produktem funkcjonowania Pr, P' zaś jest
stale jedynie formą T', która uległa przekształceniu w ruchu
okrężnym kapitału przemysłowego. Toteż z chwilą gdy zreali
zowany kapitał pieniężny zaczyna znów funkcjonować jako
kapitał pieniężny, przestaje on wyrażać ów stosunek kapita
łowy, który zawarty jest w P' = P + p. Kiedy P-P' już się
odbyło i P’ rozpoczyna na nowo ruch okrężny, nie figuruje
już ono jako P', lecz jako P, nawet jeśli cała wartość dodatko
wa zawarta w P' uległa kapitalizacji. W naszym przykładzie
drugi ruch okrężny rozpoczyna kapitał pieniężny wynoszący
500 f szt., podczas gdy pierwszy ruch okrężny rozpoczynał
kapitał w wysokości 422 f. szt. Kapitał pieniężny, otwierający
ruch okrężny, jest o 78 f. szt. większy niż poprzednio; różnica
ta istnieje, gdy się porównuje jeden ruch okrężny z drugim;
takiego porównania nie można jednak dokonać w obrębie
każdego poszczególnego ruchu okrężnego. Wyłożone jako ka
pitał pieniężny 500 f. szt., z których 78 f. szt. istniało przed
tem jako wartość dodatkowa, odgrywają zupełnie taką samą
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rolę jak 500 f. szt., którymi inny kapitalista otwiera swój pier
wszy ruch okrężny. To samo dzieje się przy ruchu okrężnym
kapitału produkcyjnego. Powiększone Pr' występuje przy po
nowieniu ruchu jako Pr, podobnie jak Pr w reprodukcji pro
stej Pr...Pr.
W stadium P '-T '< Ssrp na wzrost wielkości wskazuje je
dynie T', nie zaś Sr' lub Sp'. Ponieważ T jest sumą Sr i Sp,
to już T' wskazuje, że suma zawartych w nim Sr i Sp jest
większa niż w pierwotnym Pr. Ponadto oznaczenia Sr' i Sp'
byłyby błędne, wiemy bowiem, że ze wzrostem kapitału zwią
zana jest zmiana składu wartości kapitału: mianowicie,
w miarę jego rozwoju rośnie wartość Sp, wartość zaś Sr stale
się zmniejsza względnie, a częstokroć i bezwzględnie.
III. Akumulacja pieniężna
Czy p, przekształcona w pieniądz wartość dodatkowa, mo
że się natychmiast znów dołączyć do wartości kapitałowej,
która odbywa proces swego ruchu, i w ten sposób łącznie
z kapitałem P wejść jako P’ do procesu ruchu okrężnego o
tym rozstrzygają okoliczności niezależne od samego istnie
nia p. Jeżeli p ma służyć za kapitał pieniężny w nowym sa
modzielnym przedsiębiorstwie, które ma powstać obok pierw
szego, to jest rzeczą zrozumiałą, że można go użyć do tego ce
lu dopiero wtedy, kiedy osiągnie minimalną wielkość, jakiej
wymaga tego rodzaju przedsiębiorstwo. Jeżeli p ma służyć do
rozszerzenia pierwotnego przedsiębiorstwa, to również i wte
dy stosunek wzajemny materialnych czynników Pr oraz stosu
nek ich wartości wymaga, aby p miało określoną minimalną
wielkość. Pomiędzy wszystkimi środkami produkcji, działają
cymi w tym przedsiębiorstwie, istnieje nie tylko pewien wza
jemny stosunek jakościowy, lecz również i określony stosunek
ilościowy, określona proporcjonalność ich rozmiarów. Te sto
sunki materialnych czynników i związane z nimi stosunki war
tości tych czynników, wchodzących w skład kapitału produk
cyjnego, określają minimalną wielkość, jaką posiadać musi p,
aby jako przyrost kapitału produkcyjnego można je było prze
kształcić w dodatkowe środki produkcji i dodatkową siłę ro
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boczą lub też tylko w środki produkcji. Tak np. właściciel
przędzalni nie będzie mógł powiększyć ilości swych wrzecion,
jeżeli nie nabędzie jednocześnie odpowiedniej ilości warszta
tów do czesania i trzepania bawełny, nie mówiąc już o zwięk
szonych wydatkach na bawełnę i płacę roboczą, spowodowa
nych takim rozszerzeniem przedsiębiorstwa. Aby więc można
było przedsiębiorstwo rozszerzyć, wartość dodatkowa musi sta
nowić już dość znaczną kwotę (nowe wydatki oblicza się zwy
kle w wysokości 1 f. szt. na wrzeciono). Dopóki p nie osiąg
nęło tych minimalnych rozmiarów, kapitał musi tyle razy po
wtarzać swój ruch okrężny, aż suma kolejno przezeń wytwo
rzonych p będzie mogła funkcjonować łącznie z P, a więc
w P’-T'< fp . Już same zmiany detali, np. w maszynach przę
dzalniczych, jeżeli zmiany te powodują wzrost produkcyjno
ści maszyn, wymagają zwiększanego wydatkowania materia
łu przędzalniczego, powiększenia liczby maszyn służących do
wstępnej przeróbki bawełny przed przędzeniem itp. Tymcza
sem więc odbywa się gromadzenie p, i gromadzenie to nie
jest jego własną funkcją, lecz wynikiem powtarzania Pr...Pr.
Własną funkcją p jest jego trwanie w formie pieniężnej aż
do chwili, kiedy dzięki powtarzającym się ruchom okrężnym
pomnażania wartości - a więc z zewnątrz - otrzyma ono uzu
pełnienie wystarczające do osiągnięcia minimalnej wielkości
niezbędnej do jego aktywnego funkcjonowania; jedynie po
osiągnięciu tej wielkości może ono rzeczywiście uczestniczyć
w funkcjonowaniu kapitału pieniężnego P, uczestniczyć jako
kapitał pieniężny, w danym wypadku jako zakumulowana
część funkcjonującego kapitału pieniężnego P. Do tego czasu
p gromadzi się i istnieje jedynie w formie skarbu, który znaj
duje się w procesie powstawania, wzrastania. Akumulacja pie
niężna, tworzenie skarbu, występuje tu więc jako proces, któ
ry przejściowo towarzyszy rzeczywistej akumulacji, rozszerza
niu skali, w jakiej działa kapitał przemysłowy. Towarzyszy
przejściowo, gdyż dopóki skarb pozostaje w stanie skarbu, nie
funkcjonuje on jako kapitał, nie uczestniczy w procesie po
mnażania wartości, pozostaje sum ą pieniężną, która wzrasta
tylko dlatego, że pieniądz, uzyskiwany bez jej współudziału,
wrzuca się do tej samej skrzyni.
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Forma skarbu jest po prostu formą pieniądza, który nie
znajduje się w cyrkulacji, pieniądza, którego cyrkulację przer
wano i który dlatego przechowywany jest w formie pienięż
nej. Co się tyczy samego procesu tworzenia skarbu, to jest on
właściwy wszelkiej produkcji towarowej, a jako cel sam w so
bie odgrywa pewną rolę jedynie w nierozwiniętych, przedka
pitalistycznych formach tej produkcji. W naszym wszakże wy
padku skarb występuje jako forma kapitału pieniężnego, a two
rzenie skarbu występuje jako proces, który przejściowo towa
rzyszy akumulacji kapitału, ponieważ - i o ile - pieniądz fi
guruje tu jako utajony kapitał pieniężny, ponieważ tworzenie
skarbu, pozostawanie w stanie skarbu owej wartości dodatko
wej, która znajduje się w formie pieniężnej, jest przebiegają
cym na zewnątrz okrężnego ruchu kapitału, funkcjonalnie
określonym stadium przygotowawczym do przekształcenia war
tości dodatkowej w rzeczywiście funkcjonujący kapitał. Takie
przeznaczenie skarbu sprawia właśnie, że jest on utajonym ka
pitałem pieniężnym; dlatego też każdorazowy skład wartościo
wy kapitału produkcyjnego decyduje o rozmiarach, jakie skarb
musi osiągnąć, aby mógł wejść do procesu. Dopóki jednak
pieniądz trwa w stanie skarbu, nie funkcjonuje on jeszcze ja
ko kapitał pieniężny, jest jeszcze bezczynnie leżącym kapita
łem pieniężnym; nie dlatego, że - jak przedtem - jego funk
cjonowanie zostało przerwane, lecz dlatego, że nie jest jeszcze
zdolny do wykonywania swej funkcji.
Bierzemy tutaj nagromadzenie pieniądza w jego pierwotnej
i realnej formie, jako rzeczywisty skarb pieniężny. Może ono
również istnieć w formie zwykłych należności, pretensji dłuż
nych kapitalisty, który sprzedał T'. Co się tyczy innych form,
w których ten utajony kapitał pieniężny nawet przejściowo ist
nieje w postaci pieniądza rodzącego pieniądz, np. jako opro
centowany depozyt w jakimś banku, w wekslach lub papie
rach wartościowych jakiegokolwiek rodzaju, to formy te jesz
cze nas tutaj nie interesują. Wartość dodatkowa, zrealizowa
na w pieniądzu, wykonuje wówczas szczególne funkcje kapita
łu poza ruchem okrężnym kapitału przemysłowego, z które
go sama pochodzi; funkcje, które, po pierwsze, nie mają nic
wspólnego z tym ruchem okrężnym jako takim, a po wtóre,
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zakładają, że istnieją funkcje kapitału odmienne od funkcji
kapitału przemysłowego, funkcje, których tu jeszcze nie roz
patrujemy.
IV. Fundusz rezerwowy
W rozpatrywanej właśnie formie skarb, jako forma istnie
nia wartości dodatkowej, stanowi pieniężny fundusz akumu
lacji, formę pieniężną, którą akumulacja kapitału przybiera
przejściowo i która o tyle sama stanowi warunek tej akumu
lacji. Ten fundusz akumulacji może jednak spełniać również
szczególne usługi uboczne, tj. wchodzić do procesu ruchu
okrężnego kapitału - nie nadając mu formy Pr...Pr', a więc
nie rozszerzając reprodukcji kapitalistycznej.
Jeżeli proces T ’-P ' przedłuża się ponad normalne swe
trwanie, a więc przemiana kapitału towarowego w formę pie
niężną przewleka się nienormalnie, albo też jeżeli - już po do
konaniu tej przemiany - cena np. środków produkcji, w które
musi przekształcić się kapitał pieniężny, podniosła się ponad
poziom, na jakim utrzymywała się na początku ruchu okrężne
go, to skarb, funkcjonujący jako fundusz akumulacji, można
użyć zamiast kapitału pieniężnego lub jego części. W ten spo
sób pieniężny fundusz akumulacji służy jako fundusz rezer
wowy do wyrównywania zakłóceń w ruchu okrężnym.
Jako taki fundusz rezerwowy różni się on od funduszu środ
ków kupna i środków płatniczych, który rozpatrywaliśmy przy
ruchu okrężnym Pr...Pr. środki kupna i środki płatnicze sta
nowią część funkcjonującego kapitału pieniężnego (a więc sta
nowią formy istnienia pewnej części wartości kapitałowej ucze
stniczącej w ogóle w procesie), kapitału, którego części zaczy
nają funkcjonować jedynie jedna po drugiej, w różnych termi
nach. W nieprzerwanym biegu procesu produkcji nieustannie
tworzy się rezerwowy kapitał pieniężny; dziś np. wpłynęły
pewne sumy, a wypłat trzeba będzie dokonać dopiero w póź
niejszym terminie, dziś np. sprzedano znaczniejszą partię to
warów, a zakupić większą ilość towaru trzeba będzie dopiero
za kilka dni. W tych interwałach pewna część kapitału obroto
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wego znajduje się więc stale w formie pieniężnej. Natomiast
fundusz rezerwowy nie stanowi części składowej funkcjonują
cego już kapitału, ściślej - kapitału pieniężnego, lecz stanowi
część składową kapitału znajdującego się we wstępnym sta
dium swej akumulacji, część składową wartości dodatkowej,
która nie przekształciła się jeszcze w aktywny kapitał. Rozu
mie się zresztą samo przez się, że w trudnych sytuacjach ka
pitalista wcale nie pyta o to, jakie określone funkcje ma pie
niądz, który znajduje się w jego ręku, lecz korzysta ze wszyst
kiego, czym dysponuje, byleby tylko proces ruchu okrężnego
jego kapitału mógł trwać nieprzerwanie. Tak więc w naszym
przykładzie P = 422 f. szt., P' = 500 f. szt. Jeżeli część ka
pitału wynoszącego 422 f. szt. istnieje jako fundusz środków
płatniczych i środków kupna, jako zapas pieniężny, to jest
ona obliczona na t o, że w nie zmienionych okolicznościach wej
dzie w całości do ruchu okrężnego i że do tego celu zupełnie
wystarczy. Fundusz rezerwowy zaś jest częścią 78 f. szt. war
tości dodatkowej; może on wejść do procesu ruchu okrężnego
kapitału wartości 422 f. szt. tylko wówczas, kiedy ten ruch
okrężny będzie się odbywał w zmienionych warunkach; jest
on bowiem częścią funduszu akumulacji i figuruje tutaj, mi
mo że skala reprodukcji nie została rozszerzona.
Pieniężny fundusz akumulacji reprezentuje już istnienie uta
jonego kapitału pieniężnego, a więc przemianę pieniądza w
kapitał pieniężny.
Ogólny wzór ruchu okrężnego kapitału produkcyjnego,
obejmujący reprodukcję prostą i reprodukcję w skali rozsze
rzonej, jest następujący:
1

2

P r . . . T ' — P'. P — T < Sp
lr. . . Pr (Pr')
Jeżeli Pr = Pr, to P w 2) = P’-p; jeżeli Pr = Pr’, to P
w 2) jest większe od P'-p; to z n a c z y , że p całkowicie lub czę
ściowo przekształciło się w kapitał pieniężny.
Ruch okrężny kapitału produkcyjnego stanowi tę formę, w
której ekonomia klasyczna rozpatruje proces okrężnego ruchu
kapitału przemysłowego.
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