
R O Z D Z IA Ł  S IE D E M N A S T Y

Cyrkulacja wartości dodatkowej

Widzieliśmy wyżej, że różnice w okresach obrotiu wywołują 
różnice w rocznej stopie wartości dodatkowej nawet wtedy, 
kiedy masa wytwarzanej rocznie wartości dodatkowej pozo
staje nie zmieniona.

Ponadto jednak powstaje siłą rzeczy różnica w kapitalizacji 
wartości dodatkowej, w akumulacji, a odpowiednio do tego 
powstaje też -  przy jednakowej stopie wartości dodatkowej -  
różnica w masie wartości dodatkowej wytwarzanej w ciągu 
roku.

Zaznaczymy przede wszystkim, że kapitał A  (z przykładu 
przytoczonego w poprzednim rozdziale) przynosi bieżący, pe
riodyczny dochód, że więc, z wyjątkiem pierwszego okresu 
obrotu po otwarciu przedsiębiorstwa, kapitalista własne swe 
spożycie w ciągu roku opłaca ze swej produkcji wartości do
datkowej i nie musi na to wykładać środków z własnych fun
duszy. Konieczność wykładania na to środków z własnych 
funduszy zachodzi natomiast w wypadku kapitału 23. Kapitał 
B  wytwarza wprawdzie w ciągu takich samych okresów takie 
same ilości wartości dodatkowej co A , jednakże wartość do
datkowa nie jest realizowana, wobec czego nie można jej spo
żyć ani indywidualnie, ani produkcyjnie. Jeżeli chodzi o spo
życie indywidualne, to antycypuje się wartość dodatkową. Fun
dusze na ten cel muszą być wykładane.

Część kapitału produkcyjnego, którą nie wiadomo jak za
klasyfikować, a mianowicie kapitał dodatkowy potrzebny na 
remonty i konserwację kapitału trwałego, także ukazuje się 
teraz w nowym świetle.

W wypadku A  nie wykłada się na początku produkcji tej 
części kapitału -  ani w  całości, ani w przeważającej części. 
Kapitalista może nie dysponować tą częścią kapitału, może
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Rozdział 17. Cyrkulacja wartości dodatkowej

jej nawet w ogóle nie posiadać. Jest ona wynikiem funkcjo
nowania samego przedsiębiorstwa, powstaje przez bezpośred
nią przemianę wartości dodatkowej w kapitał, czyli przez bez
pośrednie zastosowanie wartości dodatkowej w charakterze 
kapitału. Część wartości dodatkowej, nie tylko wytwarzanej 
periodycznie w ciągu roku, lecz również realizowanej, może 
pokryć konieczne wydatki na remonty itp. Tak tedy samo 
przedsiębiorstwo w toku swego funkcjonowania wytwarza w 
drodze kapitalizacji pewnej części wartości dodatkowej ową 
część kapitału, która niezbędna jest do prowadzenia przed
siębiorstwa w jego pierwotnej skali. W wypadku kapitalisty 
B  jest to niemożliwe. Część kapitału, o której tu -mowa, musi 
u niego stanowić część pierwotnie wyłożonego kapitału. W obu 
wypadkach ta część kapitału będzie w księgowości kapitalisty 
figurowała jako kapitał wyłożony, czym też jest w rzeczywi
stości, ponieważ w myśl naszego założenia jest ona częścią 
kapitału produkcyjnego, niezbędnego do prowadzenia przed
siębiorstwa w danej skali. Stanowi to jednak ogromną różni
cę, z jakiego funduszu się ją wykłada. U kapitalisty B jest ona 
rzeczywiście częścią kapitału, który trzeba na początku wyło
żyć lub też mieć do dyspozycji. Natomiast u kapitalisty A  jest 
ona częścią wartości dodatkowej, zastosowanej jako kapitał. 
Ten 'Ostatni wypadek dowodzi, że nie tylko kapitał zakumulo
wany, lecz również część kapitału pierwotnie wyłożonego mo
że po prostu być skapitalizowaną wartością dodatkową.

Wraz z rozwojem kredytu stosunek pomiędzy pierwotnie 
wyłożonym kapitałem a skapitalizowaną wartością dodatko
wą staje się jeszcze bardziej zagmatwany. N a przykład: ka
pitalista A  pożycza sobie u bankiera C część kapitału produk
cyjnego, za pomocą którego zaczyna prowadzić przedsiębior
stwo lub też kontynuuje je w ciągu roku. Nie ma on wystar
czającego na ten cel własnego kapitału. Bankier C pożycza mu 
pewną sumę, która składa się wyłącznie z wartości dodatko
wej zdeponowanej u niego przez przemysłowców D, E, F itd. 
Z  punktu widzenia kapitalisty A  nie chodzi tu jeszcze o zaku
mulowany kapitał. Jednakże dla D, E, F itd. jest A  w rzeczy
wistości tylko agentem kapitalizującym przywłaszczoną przez 
nich wartość dodatkową.
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Dział II. Obrót kapitału

W  księdze I, rozdz. XXII, widzieliśmy, że akumulacja, prze
miana wartości dodatkowej w kapitał, jest w swej rzeczywi
stej treści procesem reprodukcji w skali rozszerzonej, nieza
leżnie od tego, czy rozszerzenie to wyraża się w sposób eksten
sywny, w postaci nowych fabryk, które stają obok już istnie
jących, czy też polega na intensywnym powiększaniu dotych
czasowej skali produkcji w przedsiębiorstwie.

Rozszerzanie skali produkcji może się odbywać stopniowo, 
w taki sposób, że część wartości dodatkowej zużyta zostaje na 
udoskonalenia, które bądź tylko podnoszą siłę produkcyjną 
zastosowanej pracy, bądź też pozwalają zarazem na jej inten
sywniejsze wyzyskiwanie. Albo też -  tam gdzie nie ma usta
wowego ograniczenia dnia roboczego -  wystarczy dodatkowe 
wyłożenie kapitału obrotowego (na materiały produkcji i pła
cę roboczą), aby rozszerzyć skalę produkcji bez powiększenia 
kapitału trwałego; w ten sposób przedłuża się jedynie czas 
codziennego użytkowania kapitału trwałego, a skraca się od
powiednio okres jego obrotu. Albo też skapitalizowana war
tość dodatkowa umożliwia przy sprzyjającej koniunkturze ryn
kowej uprawianie spekulacji surowcami, umożliwia więc ope
racje, na które wyłożony pierwotnie kapitał byłby niewystar
czający itd.

Jest jednak rzeczą oczywistą, że tam, gdzie większa liczba 
okresów obrotu pociąga za sobą częstsze realizowanie wartości 
dodatkowej w ciągu roku, mogą nastąpić okresy, w których 
nie będzie można ani przedłużyć dnia roboczego, ani też wpro
wadzić częściowych udoskonaleń; z drugiej zaś strony, rozsze
rzenie całego przedsiębiorstwa w proporcjonalnej skali mo
żliwe jest jedynie w pewnych szerszych lub węższych granicach 
uwarunkowanych po części całą konstrukcją przedsiębiorstwa, 
np. budynków, po części powierzchnią gruntów uprawnych, 
jak w rolnictwie; wymaga to na domiar tak znacznego kapi
tału dodatkowego, że może go zapewnić jedynie wieloletnia 
akumulacja wartości dodatkowej.

Obok rzeczywistej akumulacji, czyli przemiany wartości do
datkowej w kapitał produkcyjny (oraz odpowiedniej repro
dukcji w rozszerzonej skali), odbywa się zatem akumulacja 
pieniędzy, gromadzenie części wartości dodatkowej w postaci
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potencjalnego kapitału pieniężnego, który dopiero później, gdy 
osiągnie odpowiednią wielkość, będzie funkcjonował jako do
datkowy aktywny kapitał.

Tak przedstawia się sprawa z punktu widzenia poszczegól
nego kapitalisty. Ale jednocześnie z rozwojem produkcji kapi
talistycznej rozwija się system kredytowy. Kapitał pieniężny, 
którego kapitalista nie może jeszcze zastosować we własnym 
przedsiębiorstwie. stosują inni i płacą mu za to procenty. Ka
pitał ten funkcjonuje dla swego właściciela jako kapitał pie
niężny w specyficznym znaczeniu, jako rodzaj kapitału odmien
ny od 'kapitału produkcyjnego. Ale w rękach innej osoby czyn
ny jest jako kapitał. Rozumie się, że im częściej odbywa się 
realizacja wartości dodatkowej i im większa jest skala jej pro
dukcji, tym bardziej wzrasta proporcja, w jakiej na rynek pie
niężny rzuca się nowy kapitał pieniężny, czyli pieniądz jako 
kapitał, skąd w przeważającej przynajmniej części zużywany 
jest na potrzeby rozszerzonej produkcji.

Najprostsza forma, którą może przybrać ten dodatkowy po
tencjalny kapitał pieniężny -  to  forma skarbu. Skarbem tym 
jest, być może, dodatkowe złoto lub srebro, otrzymane wprost 
lub pośrednio w drodze wymiany z krajami produkującymi 
kruszce szlachetne. I w taki tylko sposób skarb pieniężny ja
kiegoś kraju może wzrosnąć absolutnie. Z drugiej strony jest 
rzeczą możliwą -  i tak dzieje się w większości wypadków — 
że skarb ten nie jest niczym innym jak pieniędzmi, które wyco
fano z cyrkulacji wewnątrz kraju i które w ręku poszczegól
nych kapitalistów przybrały formę skarbu. Jest także możliwe, 
że ów potencjalny kapitał pieniężny składa się jedynie ze zna
ków wartości -  abstrahujemy tu jeszcze od pieniądza kredy
towego -  lub też ze zwykłych, stwierdzonych dokumentami 
prawnymi pretensji kapitalistów do osób trzecich (tytułów 
prawnych). We wszystkich wymienionych wypadkach ten do
datkowy kapitał pieniężny -  niezależnie od formy swego ist
nienia -  w tej mierze, w jakiej jest on kapitałem in spe [przy
szłym kapitałem], nie reprezentuje nic innego jak tylko do
datkowe, trzymane w rezerwie, tytuły prawne kapitalistów do 
przyszłego, dodatkowo w ciągu roku wytworzonego produktu 
społeczeństwa.

Rozdział 17. Cyrkulacja wartości dodatkowej
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D ział II. Obrót kapitału

„M asa rzeczywiście nagrom adzonego bogactwa, rozpatryw ana od stro
ny ilościowej... jest zupełnie nieznaczna w  porów naniu z siłami wy
twórczymi społeczeństwa, do którego należy, i to  niezależnie od szcze
bla cywilizacji, na którym  znajduje się to społeczeństw o; lub naw et 
w  porów naniu z rzeczywistą konsum pcją tego samego społeczeństwa 
w ciągu niew ielu la t; m asa ta  jest tak  nieznaczna, że praw odaw cy i eko
nomiści pow inni by głównie zw racać uwagę na siły wytwórcze i ich 
sw obodny rozwój w  przyszłości, n ie  zaś, jak  dotychczas, wyłącznie na 
zakum ulow ane bogactwo, k tóre rzuca się w oczy. Przew ażna część tak 
zwanego zakum ulow anego bogactw a jest tylko nom inalna i składa się 
nie z realnych obiektów , takich jak statki, domy, tow ary baw ełniane, 
m elioracje rolne, lecz z samych tylko tytułów  prawnych, z pretensji do 
przyszłych rocznych sił wytwórczych społeczeństwa, z tytułów  prawnych, 
wytworzonych i uwiecznionych przez środki lub instytucje w łaściw e sta
nowi niepewności... U żytkow anie tych przedm iotów  (nagromadzonych 
rzeczy fizycznych, czyli istniejącego bogactw a) jako prostego środka słu
żącego ich właścicielom do przywłaszczenia sobie bogactw a, k tó re przy
szłe siły wytwórcze społeczeństw a m ają dopiero wytworzyć -  możność 
takiego użytkow ania odebrano by im stopniow o przez naturalne p ra
wa podziału, bez uciekania się do przem ocy; w oparciu o pracę zrze
szoną (co-operative labour) pozbaw iono by ich tej możności w  ciągu 
niew ielu la t” (W illiam  Thom pson, ,,Inquiry into the Principles of the 
D istribution  of W ealth” , Londyn 1850, str. 453. —  K siążka ta  ukaza
ła  się po raz  pierw szy w  roku 1824).

„M ało k to  zastanaw ia się nad  tym, a  większość naw et nie przy
puszcza, jak  znikom e jest, zarów no pod  w zględem  masy, jak i mocy 
działania, rzeczywiście nagrom adzone bogactw o społeczeństw a w  sto
sunku do ludzkich sil wytwórczych, a  naw et do norm alnej konsumpcji 
jednego pokolenia w  ciągu kilku zaledw ie lat. Przyczyna tego jest oczy
w ista, lecz skutek bardzo szkodliwy. Bogactwo, spożywane corocznie, 
znika, gdy zostaje spożyte; ma się je przed  oczami jedynie przez chwilę 
i wywiera ono w rażenie tylko w tedy, kiedy się z niego korzysta lub je 
spożywa. A le część bogactw a, k tó ra  zużywa się pow oli, meble, maszy
ny, budynki, mamy przed oczami od dzieciństw a aż po starość jako 
trw ałe  pom niki wysiłków  ludzkich. D zięki posiadaniu  tej trw ałej, sta
łej, zużywającej się jedynie pow oli części bogactw a społecznego: ziemi 
i surowców, do których przykłada się pracę, narzędzi, którymi w yko
nuje się pracę, domów, k tó re dają  schronienie podczas pracy -  dzięki
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Rozdział 17. Cyrkulacja wartości dodatkowej'

tem u posiadaniu w łaściciele tych obiektów  opanow ują dla własnej ko
rzyści roczne siły wytwórcze wszystkich rzeczywiście produkcyjnych ro 
botników  społeczeństwa, bez w zględu na to , że obiekty te  są tak  zni
kom e w  stosunku do nieustannie odnawiających się w ytw orów  tej p ra
cy. Ludność Brytanii i Irland ii wynosi 20 m ilionów ; średnie spożycie 
na osobę, mężczyznę, kobietę lub dziecko, wynosi praw dopodobnie oko
ło 20 f. sz t.; rocznie spożywany p rodukt pracy stanow i więc bogactwo 
rów nające się w  przybliżeniu 400 milionom f. szt. Szacuje się, że łącz
na wysokość nagrom adzonego kapitału  nie przekracza w tych krajach 
1200 milionów f. szt., tj. trzykrotnego p roduktu  pracy jednego roku;, 
jeżeli dokonać równego podziału, wynosi to 60 f. szt. kapitału  na gło
wę. O bchodzi nas tu raczej stosunek niż mniej lub bardziej dokładna 
wysokość tych szacunkowych sum. O dsetk i od tego globalnego kapitału  
wystarczyłyby na utrzym anie całej ludności na jej obecnym poziomie 
życia przez około dw a miesiące w  roku, a cały nagrom adzony kapitał 
(gdyby znaleźć na niego nabywców) mógłby utrzymywać ją bez pracy 
w ciągu całych trzech ła t!  Po upływie tego czasu ludzie, pozbaw ieni do
mów, odzieży i pożywienia, musieliby albo umrzeć z głodu, albo też 
stać się niew olnikam i tych, którzy ich utrzym ywali przez te trzy la
ta. T ak  jak  trzy la ta  m ają się do długości życia jednego zdrow ego po
kolenia, pow iedzm y do 40 lat, tak  też ma się wielkość i znaczenie 
istniejącego bogactw a, nagrom adzony kap itał najbogatszego naw et k ra
ju, do jego sił wytwórczych, do sił wytwórczych jednego tylko pokole
nia ludzkiego; nie do tego, co mogłyby one w yprodukow ać przy ro
zumnych urządzeniach jednakow ego dla wszystkich zabezpieczenia, zw ła
szcza zaś przy pracy zrzeszonej — lecz do tego, co rzeczywiście p rodu
kują przy nędznych i zniechęcających półśrodkach obecnego staifti nie
pew ności!... I po to , aby zachow ać i uwiecznić tę  pozornie olbrzymią 
masę istniejącego kapitału , a  raczej zdobyte przy jej pomocy monopol 
i w ładzę nad rocznym produktem  pracy w  jego obecnym stanie wymu
szonego podziału, uwieczniony ma być cały ten potw orny mechanizm, 
występki, zbrodnie i udręki w yw ołane stanem  niepewności. N ie  m ożna 
grom adzić żadnego bogactw a, dopóki nie zaspokoi się najpilniejszych 
potrzeb, a szeroki strum ień ludzkich pragnień szuka zaspokojenia; tym 
się tłum aczy stosunkowo nieznaczna ilość bogactw a społecznego istnie
jącego w  danym  momencie. Jest to wieczny ruch okrężny produkcji 
i konsumpcji. W  tej niezm iernej masie rocznej produkcji i konsumpcji 
m ożna by w cale nie dostrzec tej odrobiny nagrom adzonego bogactw a;
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a  mimo to uwaga zwrócona była głównie nic na ową masę sił w ytw ór
czych, lecz na tę  odrobinę nagrom adzonego bogactw a. T ę odrobinę 
przywłaszczyła jednak sobie nieliczna garstka i przekształciła w narzę
dzie przywłaszczania sobie odnawiających się nieustannie z roku na 
rok  w ytw orów  pracy szerokich rzesz. Tym się tłumaczy wielkie znacze
nie, jakie ma podobne narzędzie d la owej nielicznej garstki... O koło 
trzeciej części rocznego produktu  narodow ego zabiera się obecnie pro
ducentom  pod nazwą świadczeń publicznych; spożywają ją nieproduk
cyjnie ludzie, którzy nie dają za nią żadnego ekw iw alentu, tj. tego, co 
m iałoby znaczenie ekw iw alentu d la pracow ników ... T łum  zdumionym 
spojrzeniem ogarnia masę nagrom adzonego bogactw a, zwłaszcza gdy 
skupia się ona w  ręku niew ielu. A le w ytw arzane corocznie masy pro
duktów  przepływ ają obok, niby odwieczne i nieobjęte fale potężnej rze
ki, i giną bezpow rotnie w oceanie konsumpcji. A  w łaśnie ow a wieczna 
konsum pcja stanow i nie tylko o wszelkich rozkoszach, lecz rów nież o sa
mym istnieniu rodzaju ludzkiego. Ilość tego produktu  rocznego i jego 
podział pow inny przede wszystkim stać się przedm iotem  badania. Istnie
jące nagrom adzenie ma zgoła drugorzędne znaczenie, a  i to znaczenie 
zaw dzięcza niem al wyłącznie wpływ ow i, jaki wyw iera na podział p ro
duktu rocznego... Istniejące nagrom adzenie i podział rozpatruje się tu” 
(w  pracy Thom psona) „stale  jako czynniki pochodne i zależne od sił 
wytwórczych. N iem al w e wszystkich innych systemach rozpatryw ano si
ły wytwórcze jako czynnik pochodny, zależny od nagrom adzenia oraz 
podporządkow any spraw ie uwiecznienia istniejącego sposobu podziału. 
Uw ażano, że zagadnienie stale odradzającej się nędzy czy też pom yślno
ści całego rodzaju ludzkiego nie jest w arte  naw et jednego spojrzenia, 
jeżeli ł i ę  je porów na ze spraw ą zachow ania tego istniejącego sposobu 
podziału. Uwiecznienie w yników  przemocy, oszustwa i przypadku naz
w ano stanem  zabezpieczenia i spraw ie zachow ania tego rzekomego za
bezpieczenia złożono bezlitośnie w ofierze wszystkie siły wytwórcze ro
dzaju ludzkiego” (tam że, str. 4 4 0 -4 4 3 ).

Możliwe są tylko dwa normalne wypadki reprodukcji, je
śli pominąć zakłócenia, które hamują reprodukcję w dotych
czasowej nawet sikali.

Albo odbywa się reprodukcja prosta. Albo odbywa się kapi
talizacja wartości dodatkowej, akumulacja.
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Rozdział 17. Cyrkulacja wartości dodatkowej

I. Reprodukcja prosta

W wypadku reprodukcji prostej wartość dodatkową, wy
twarzaną i realizowaną corocznie lub też -w razie kilku obro
tów periodycznie w ciągu roku, konsumują indywidualnie, tj. 
nieprodukcyjnie, jej właściciele, kapitaliści.

Okoliczność, że wartość produktu składa się po części z war
tości dodatkowej, po części zaś z wartości utworzonej przez 
zreprodukowany w nim kapitał zmienny plus zużyty nań ka
pitał stały, okoliczność ta  w niczym absolutnie nic zmienia 
ani ilości, ani też wartości produktu globalnego, który jako 
kapitał towarowy wchodzi nieustannie do cyrkulacji i równie 
nieustannie jest z niej wycofywany dla celów konsumpcji pro
dukcyjnej lub indywidualnej, tj. po to, aby służyć za środek 
produkcji lub też za środek konsumpcji. Jeżeli abstrahować od 
kapitału stałego, okoliczność ta wpływa jedynie na podział 
rocznego produktu między robotników i kapitalistów.

Dlatego nawet w wypadku reprodukcji prostej pewna część 
wartości dodatkowej musi stale znajdować się w  postaci' pie
niężnej, nie zaś w postaci produktu, w  przeciwnym bowiem 
razie nie można by jej przekształcić w celach konsumpcyjnych 
z pieniędzy w produkt. Tę przemianę wartości dodatkowej 
z jej pierwotnej formy towarowej w pieniądz musimy tu do
kładnie zbadać. Aby uprościć sprawę, ujmiemy zagadnienie 
w jego najprostszej postaci, założymy mianowicie, że mamy 
do czynienia wyłącznie z cyrkulacją pieniądza kruszcowego, 
czyli pieniądza, który stanowi rzeczywisty ekwiwalent.

Zgodnie z prawami prostej cyrkulacji towarowej (wyłożo
nymi w  księdze I, rozdz. III *), ilość pieniędzy kruszcowych 
znajdujących się w kraju musi wystarczać nie tylko do cyr
kulacji towarów. Musi również wystarczać w wypadku wahań 
w obiegu pieniężnym, powstających po części na skutek zmian 
w szybkości cyrkulacji, po części na skutek zmian w cenach 
towarów, po części zaś wskutek różnych i zmieniających się 
proporcji, w których pieniądz funkcjonuje jako środek płatni
czy lub jako środek cyrkulacji we właściwym sensie. Stosu-

* P a trz  tom  23 n in . w y d ., s tr . 159-163 . -  R e d . p rzek l. p o lsk
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nak, w jakim istniejąca ilość pieniędzy rozszczepia się ina skarb 
i pieniądze znajdujące się w obiegu, ulega ciągłym zmianom, 
lecz ilość pieniędzy równa się zawsze sumie pieniędzy istnie
jących w postaci skarbu i pieniędzy znajdujących się w obie
gu. Owa ilość pieniędzy (masa kruszcu szlachetnego) stanowi 
gromadzony stopniowo skarb społeczeństwa. W tej mierze, 
w jakiej część tego skarbu niszczy się na skutek zużycia, na
leży ją corocznie zastępować, podobnie jak każdy inny pro
dukt. Odbywa się to w rzeczywistości przez bezpośrednią lub 
pośrednią wymianę części rocznego produktu danego kraju na 
produkt krajów wytwarzających złoto i srebro. Ten między
narodowy charakter transakcji przysłania jednak prostotę jej 
przebiegu. Aby więc sprowadzić zagadnienie do jego najpro
stszego i najbardziej przejrzystego wyrazu, powinniśmy zało
żyć, że dany kraj sam produkuje złoto i srebro, czyli że pro
dukcja złota i srebra stanowi w każdym kraju część globalnej 
produkcji społecznej.

Minimum rocznej produkcji złota i srebra -  jeżeli pominąć 
złoto i srebro, które produkuje się w celu sporządzania przed
miotów zbytku -  musi odpowiadać zużyciu kruszców pienięż
nych, spowodowanemu przez roczną cyrkulację pieniędzy. Na
stępnie: jeżeli wzrasta suma wartości masy towarowej wytwa
rzanej i wrzucanej w ciągu roku do cyrkulacji, to musi rów
nież wzrastać roczna produkcja złota i srebra, chyba że zwięk
szona suma wartości cyrkulujących towarów oraz ilość pienię
dzy niezbędna do ich cyrkulacji (i do gromadzenia skarbu od
powiedniej wielkości) będzie skompensowana przez większą 
szybkość obiegu pieniężnego i przez szerszy zakres funkqono- 
wainia pieniądza w charakterze środka płatniczego, tj. przez 
częstsze wzajemne saldowanie należności z tytułu kupna 
i sprzedaży, bez udziału rzeczywistych pieniędzy.

A zatem część społecznej siły roboczej i część społecznych 
środków produkcji musi być corocznie wydatkowana na pro
dukcję złote i srebra.

Przyjęliśmy założenie, że mamy tu do czynienia z repro
dukcją prostą, tan. że kapitaliści, którzy zajmują się produkcją 
złota i srebra, redukują ją do granic przeciętnego rocznego zu
życia i wywołanej przez nie przeciętnej rocznej konsumpcji
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złota i srebra; swą wartość dodatkową, którą w myśl naszego 
założenia corocznie konsumują nic z niej nie kapitalizując, 
wrzucają wprost do cyrkulacji w formie pieniężnej, która jest 
dla nich formą naturalną, nie zaś formą przekształconą pro
duktu, jaką jest w innych gałęziach produkqi.

Następnie: co się tyczy płacy roboczej -  formy pieniężnej, 
w której wykłada się kapitał zmienny -  to tutaj również i ją 
zastępuje się nie w drodze sprzedaży produktu, nie w drodze 
jego przemiany w pieniądz, lecz samym produktem, którego 
formą naturalną jest od samego początku forma pieniężna.

Wreszcie, to samo dzieje się z tą częścią produktu, kruszcu 
szlachetnego, która równa się wartości periodycznie konsumo
wanego kapitału stałego, zarówno obrotowego kapitału stałe
go, jak i zużywanego w ciągu roku trwałego kapitału sta
łego.

Rozpatrzmy ruch okrężny bądź obrót kapitału ulokowanego 
w produkcji kruszców szlachetnych, nasamprzód w formie 
P-T'...Pr...P'. Skoro T  w P -T  składa się nie tylko z siły ro
boczej i środków produkcji, lecz również z kapitału trwałe
go, którego tylko część wartości ulega zużyciu w Pr, to ro
zumie się, że P' -  produkt -  jest sumą pieniężną równającą 
się kapitałowi zmiennemu, wyłożonemu na płacę roboczą, plus 
obrotowy kapitał stały, wyłożony na środki produkcji, plus 
część wartości, równająca się zużyciu kapitału trwałego, plus 
wartość dodatkowa. Gdyby przy nie zmienionej ogólnej war
tości złota suma ta okazała się mniejsza, to albo oznaczałoby 
to, że kopalnia jest nieprodukcyjna, albo też -  jeśliby zjawisko 
to miało charakter powszechny -  wzrosłaby w  przyszłości 
wartość złota w porównaniu z towarami, których wartość nie 
zmieniła się; znaczy to, że nastąpiłby spadek cen towarów, 
a więc suma pieniężna wykładana w akcie P -T  stałaby się w 
przyszłości mniejsza.

Rozpatrzmy najpierw tylko obrotową część kapitału wyło
żonego w postaci P, stanowiącego punkt wyjścia ruchu okręż
nego P-T...Pr...P'; wykłada się określoną sumę pienięż
ną, wrzuca się ją do cyrkulacji na opłacenie siły roboczej 
i kupno materiałów produkcji. Jednakże ruch okrężny tego 
kapitału nie odciąga znów tej sumy z cyrkulacji po to, aby ją

403



do miej ponownie wrzucić. Już w swej formie naturalnej pro
dukt jest pieniądzem, nie trzeba go więc dopiero za pośred
nictwem wymiany, przez proces cyrkulacji, przekształcać w 
pieniądz. Wychodzi on z procesu produkcji i wstępuje do sfe
ry cyrkulacji nie w formie kapitału towarowego, który ima się 
z powrotem przekształcić w kapitał pieniężny, lecz jako kapi
tał pieniężny, który ma się z powrotem przekształcić w. kapi
tał produkcyjny, tj. ma znów zakupić siłę roboczą i materiały 
produkcji. Formę pieniężną -kapitału obrotowego zużytego na 
siłę roboczą i środki produkcji otrzymuje się z powrotem nie 
za pośrednictwem sprzedaży produktu, lecz dzięki formie na
turalnej samego produktu, a więc nie przez ponowne wycofa
nie z cyrkulacji jego wartości w formie pieniężnej, lecz dzięki 
dodatkowym, nowo wyprodukowanym pieniądzom.

Przypuśćmy, że ton kapitał obrotowy =  500 f. szt., okres 
obrotu =  5 tygodniom, okres roboczy =  4 tygodniom, okres 
cyrkulacji =  tylko 1 tygodniowi. Trzeba z góry wyłożyć pie
niądze na 5 tygodni; po części na zapas produkcyjny, a po 
części należy je mieć w zapasie po to, aby stopniowo wypła
cać zarobki robotnicze. N a początku 6 tygodnia wpływa z po
wrotem 400 f. szt. i zwalnia się 100 f. szt. Powtarza się to 
stale. Tak samo jak przedtem, 100 f. szt. będzie się przez pe
wien czas w ciągu obrotu stale znajdować w formie zwolnio
nych pieniędzy. Ale kwota ta, podobnie jak pozostałe 400 f. 
szt., składa się z dodatkowych, nowo wyprodukowanych pie
niędzy. Mieliśmy tu 10 obrotów w  ciągu roku i wytworzony 
roczny produkt =  5000 f. szt. w złocie. (Na okres cyrkulacji 
składa się tu nie czas, którego wymaga przemiana towaru 
w pieniądz, lecz czas, którego potrzeba na przemianę pienię
dzy w  elementy produkcji).

W  wypadku każdego innego kapitału w wysokości 500 f. 
szt., dokonującego obrotu w takich samych warunkach, stale 
odnawiająca się forma pieniężna stanowi przekształconą for
mę wyprodukowanego -kapitału towarowego, który co 4 ty
godnie wrzucany jest do cyrkulacji i który przez to, że się go 
sprzedaje -  a więc że się wycofuje periodycznie taką ilość pie
niędzy, jaka pierwotnie wstąpiła do procesu -  przybiera w c ią ż  
na nowo tę formę pieniężną. Tutaj natomiast w każdym oikre-
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sie obrotu z samego procesu produkcji wrzuca się do cyrku
lacji nową dodatkową sumę pieniężną w wysokości 500 f. szt., 
aby nieustannie odciągać z cyrkulacji materiały produkcji i silę 
roboczą. Owych wrzucanych do cyrkulacji pieniędzy nie wy
cofuje już z miej ruch okrężny tego kapitału, lecz stale je jeszcze 
pomnaża o nowo wyprodukowane masy złota.

Jeżeli będziemy rozpatrywali zmienną część tego kapitału 
obrotowego i przypuścimy jak wyżej, że równa się ona 100 f. 
szt., to w zwykłej produkcji towarowej owych 100 f. szt. wy
starczyłoby, aby przy dziesięciu obrotach na rok opłacać wciąż 
siłę roboczą. Tutaj, w produkcji złota, wystarczy taka sama 
suma; jednakże wpływające z powrotem 100 f. szt., którymi 
co 5 tygodni opłaca się siłę roboczą, nie jest przekształconą 
formą jej produktu, lecz częścią tego samego, nieustannie od
nawiającego się produktu. Producent złota opłaca swoich ro
botników bezpośrednio częścią złota wyprodukowanego przez 
nich samych. Dlatego też kwota 1000 f. szt. corocznie wyda
wana na siłę roboczą i wrzucana przez robotników do cyrku
lacji nie powraca w drodze cyrkulacji do swego punktu wyj
ścia.

Następnie, co się tyczy kapitału trwałego, to zaraz przy za
kładaniu przedsiębiorstwa wymaga on wydatkowania znacz
niejszego kapitału pieniężnego, który wrzuca się zatem do cyr
kulacji. Podobnie jak wszelki kapitał trwały, wpływa on z po
wrotem jedynie częściami, w ciągu lat. Wpływa jednak z po
wrotem jako bezpośrednia część produktu, złota, nie zaś za 
pośrednictwem sprzedaży produktu i dokonanego w ten spo
sób jego przekształcenia w pieniądz. Swą formę pieniężną ka
pitał trwały uzyskuje tedy stopniowo nie przez odciąganie pie
niędzy z cyrkulacji, lecz przez gromadzenie odpowiedniej czę
ści produktu. Przywrócony w  taki sposób kapitał pieniężny 
nie jest sumą pieniężną odciąganą stopniowo z cyrkulacji ce
lem pokrycia tej sumy pieniężnej, którą na samym początku 
wrzucono do niej, aby nabyć kapitał trwały. Jest to dodatkowa 
suma pieniężna.

Wreszcie, co się tyczy wartości dodatkowej, to stanowi ona 
także część nowego produktu, złota, część, którą w każdym 
nowym okresie obrotu wrzuca się do cyrkulacji, aby -  w  myśl
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naszego założenia -  wydatkować ją nieprodukcyjnie, na opła
cenie środków utrzymania i przedmiotów zbytku.

Jednakie, w myśl naszego założenia, cała ta roczna pro
dukcja złota, dzięki której odciąga się wciąż z rynku siłę robo
czą i materiały produkcji, lecz nie odciąga się zeń pieniędzy, 
ale zasila się go nieustannie dodatkową ilością pieniędzy -  
cała ta roczna produkcja złota zastępuje tylko pieniądze zu
żyte w ciągu roku, a więc przyczynia się jedynie do tego, aby 
w społeczeństwie nie zmniejszała się ta ilość pieniędzy, która 
stale, aczkolwiek w zmieniających się proporcjach, istnieje w 
dwóch formach: w formie skarbu i w  formie pieniędzy znaj
dujących się w obiegu.

Zgodnie z prawem cyrkulacji towarowej, ogólna ilość pie
niędzy powinna równać się ilości pieniędzy niezbędnych do 
cyrkulacji plus pewna ilość pieniędzy znajdujących się w for
mie skarbu; ta ilość pieniędzy znajdujących się w  formie skar
bu zwiększa się lub zmniejsza w miarę kurczenia się lub roz
szerzania cyrkulacji, a w szczególności służy do tworzenia nie
zbędnego funduszu rezerwowego środków płatniczych. Jeżeli 
nie zachodzi wzajemne wyrównywanie należności -  to war
tość towarów należy opłacać pieniędzmi. Nie zmienia to wcale 
postaci rzeczy, że pewna część tej wartości składa się z war
tości dodatkowej, tzn. że nic nie kosztowała sprzedawcy to
warów. Załóżmy, że wszyscy producenci są samodzielnymi 
właścicielami swych środków produkcji, że zatem cyrkulacja 
odbywa się pomiędzy samymi bezpośrednimi producentami. 
Jeżeli pominąć stałą część ich kapitału, to przez analogię ze 
stanem rzeczy w społeczeństwie kapitalistycznym można by 
było ich roczną nowo wytworzoną wartość podzielić na dwie 
części: na część a, zastępującą tylko niezbędne dla nich środ
ki utrzymania, i na drugą część, b, którą częściowo wydają na 
przedmioty zbytku, częściowo zaś zużywają ma rozszerzenie pro
dukcji; a reprezentuje wtedy kapitał zmienny, b zaś wartość 
dodatkową. Podział taki pozostawałby jednak bez jakiegokol
wiek wpływu na wielkość sumy pieniężnej niezbędnej do cyr
kulacji ich globalnego produktu. Przy innych warunkach nie 
zmienionych wartość cyrkulującej masy towarowej byłaby ta
ka sama, a wobec tego również taka sama byłaby ilość nie
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zbędnych do tego pieniędzy. Przy takim samym podziale okre
sów obrotu producenci ci musieliby mieć również takie same 
rezerwy pieniężne, tj. musieliby stale trzymać taką samą część 
swego kapitału w formie pieniężnej, gdyż zgodnie z naszym 
założeniem ich produkcja byłaby, tak jak uprzednio, produ
kcją towarową. A więc okoliczność, że część wartości towaro
wej składa się z wartości dodatkowej, absolutnie nie zmienia 
ilości pieniędzy niezbędnych do prowadzenia przedsiębior
stwa.

Pewien przeciwnik Tooke'a, który kurczowo trzyma się for
my P -T -P ’, zadaje mu pytanie, w jaki to sposób kapitaliście 
udaje się stale zabierać z cyrkulacji więcej pieniędzy, niż do 
niej wrzuca. Należy to zrozumieć w sposób właściwy. Nie 
chodzi tu o tworzenie wartości dodatkowej. Tworzenie war
tości dodatkowej, stanowiące jedyną tajemnicę, jest z kapita
listycznego punktu widzenia samo przez się zrozumiałe. Wszak 
zastosowana suma wartości nie byłaby kapitałem, gdyby nie 
zwiększała się o wartość dodatkową. A że zgodnie z założe
niem jest ona kapitałem, to wartość dodatkowa rozumie się sa
ma przez się.

Pytanie nie polega więc ma tym: skąd się bierze wartość do
datkowa? -  lecz na tym: skąd się biorą pieniądze, w które 
przekształca się wartość dodatkowa?

Ale w ekonomii burżuazyjnej istnienie wartości dodatko
wej jest czymś samo przez się zrozumiałym. A więc zakłada 
się nie tylko, że wartość dodatkowa istnieje, lecz zarazem za
kłada się i to, że część masy towarowej wrzuconej do cyrku
lacji składa się z produktu dodatkowego, stanowi zatem war
tość, której kapitalista nie wrzucił do cyrkulacji wrzucając do 
niej swój kapitał; zakłada się więc, że kapitalista wrzucając 
swój produkt do cyrkulacji wrzuca do niej pewną nadwyżkę 
ponad swój kapitał ,i nadwyżkę tę znów z cyrkulacji wyco
fuje.

Kapitał towarowy, który kapitalista wrzuca do cyrkulacji, 
ma wartość większą (skąd się to bierze, tego się nie wyjaśnia 
ani nie pojmuje, lecz c'est un fait [jest to fakt] z punktu wi
dzenia ekonomii burżuazyjnej) niż kapitał produkcyjny, który 
odciągnął on z cyrkulacji w postaci siły roboczej plus środki
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produkcji. Przy tym założeniu staje się zrozumiałe, dlaczego 
nie tylko kapitalista A , lecz również kapitaliści B, C, D  itd. 
mogą przez wymianę swych towarów odciągać stale z cyrku
lacji wartość większą niż wynosi wartość kapitału wyłożonego 
przez nich pierwotnie i wciąż na nowo wykładanego. A , B, 
C, D  itd. wrzucają stale do cyrkulacji w formie kapitału to
warowego wartość towarową większą niż ta, którą odciągają 
z cyrkulacji w formie kapitału produkcyjnego -  operacja ta 
jest równie wielostronna, jak rozmaite są funkcjonujące samo
dzielnie kapitały. A zatem dzielą oni stale między siebie sumę 
wartości (czyli każdy ze swej strony odciąga z cyrkulacji kapi
tał produkcyjny) równającą się sumie wartości wyłożonych 
przez każdego z nich kapitałów produkcyjnych; tak samo dzie
lą stale między siebie sumę wartości, którą wrzucają w formie 
towarowej do cyrkulacji -  jako odpowiednią nadwyżkę war
tości towaru ponad wartość jego elementów produkcji.

Jednakże zanim kapitał towarowy przekształci się z powro
tem w kapitał produkcyjny i zanim wydatkuje się tkwiącą 
w nim wartość dodatkową, musi on przekształcić się w pie
niądz. Skąd biorą się na to  pieniądze? N a pierwszy rzut oka 
pytanie wydaje się trudne i ani Tooke, ani też nikt inny do
tychczas nie odpowiedział na nie.

Załóżmy, że kapitał obrotowy w wysokości 500 f. szt., wy
łożony w formie kapitału pieniężnego -  okres jego obrotu mo
że być dowolny -  stanowi globalny kapitał obrotowy społe
czeństwa, tzn. klasy kapitalistów. Przypuśćmy, że wartość do
datkowa wynosi 100 f. szt. W jakiż więc sposób klasa kapi
talistów może pobierać stale z cyrkulacji 600 f. szt., jeżeli sta
le wrzuca do niej tylko 500 f. szt.?

Po przekształceniu 500 f. szt. kapitału pieniężnego w kapi
tał produkcyjny kapitał tan przekształca się w procesie pro
dukcji w wartość towarową wynoszącą 600 f. szt. i w cyrku
lacji znajduje się nie tylko wartość towarowa wynosząca 500 f. 
szt., równająca się pierwotnie wyłożonemu kapitałowi pienięż
nemu, lecz także nowo wytworzona wartość dodatkowa w wy
sokości 100 f. szt.

Tę wartość dodatkową w wysokości 100 f. szt. wrzuca się 
w formie towarowej do cyrkulacji. Co do tego nie ma wątpli
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wości. Operacja ta nic dostarcza jednak sama przez się do
datkowej sumy pieniędzy niezbędnych do cyrkulacji tej do
datkowej wartości towarowej.

Nie wolno omijać tej trudności, uciekając się do wykrętów, 
które mają pozory prawdopodobieństwa.

Na przykład: co się tyczy stałego kapitału obrotowego, to 
jest rzeczą jasną, że nie wszyscy wykładają go jednocześnie. 
W tym czasie, kiedy kapitalista A  sprzedaje swój towar, 
a więc kiedy kapitał wyłożony przez niego przybiera formę 
pieniężną, dla nabywcy B, na odwrót, jego kapitał znajdujący 
się w formie pieniężnej przybiera formę środków produkcji, 
tych właśnie, które produkuje kapitalista A. Przez ten sam akt, 
za pośrednictwem którego A  przywraca formę pieniężną wy
produkowanemu przez siebie kapitałowi towarowemu, B przy
wraca swemu kapitałowi formę produkcyjną, przekształca go 
z formy pieniężnej w środki produkcji i silę roboczą; ta sa
ma suma pieniędzy funkcjonuje w dwustronnym procesie, jak 
w każdym prostym akcie sprzedaży T-P. Z drugiej strony, 
gdy A  przekształca ponownie pieniądze w środki produkcji, to 
kupuje je u C, a ten płaci tymi pieniędzmi kapitaliście B itd. 
W ten sposób sprawa byłaby wyjaśniona. Jednakże:

Kapitalistyczny charakter procesu produkcji w niczym nie 
zmienia żadnego ze sformułowanych przez nas praw (księga I, 
rozdz. I lł) , które dotyczą ilości pieniędzy znajdujących się 
w obiegu przy cyrkulacji towarowej.

Jeżeli więc mówi się, że kapitał obrotowy społeczeństwa, 
który trzeba wyłożyć w formie pieniężnej, wynosi 500 f. szt., 
to uwzględnia się już przy tym, iż z jednej strony jest to su
ma, którą jednocześnie wyłożono, z drugiej jednak strony 
suma ta  uruchamia więcej kapitału produkcyjnego niż 500 f. 
szt., ponieważ służy ona na przemian za fundusz pieniężny 
różnych kapitałów produkcyjnych. Taki więc sposób wyjaśnia
nia zakłada już obecność tych pieniędzy, których istnienie na
leżało wyjaśnić.

Można by jeszcze powiedzieć: kapitalista A  produkuje arty
kuły, które kapitalista B konsumuje indywidualnie, niepro
dukcyjnie. A zatem pieniądze B  przekształcają w pieniądz ka
pitał towarowy A  i w  ten sposób ta sama suma pieniężna słu
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ży do przekształcenia w pieniądz wartości dodatkowej B i sta
łego kapitału obrotowego A. Ale tutaj w sposób jeszcze bar
dziej bezpośredni zakłada się, że zagadnienie, które ma być 
dopiero rozwiązane, zostało już rozstrzygnięte. Mianowicie, 
skąd B bierze owe pieniądze na spieniężenie swego dochodu? 
W  jaki sposób B sam spieniężył tę część swego produktu, swą 
wartość dodatkową?

Można by następnie powiedzieć, że część zmiennego kapitału 
obrotowego, którą A  stale awansuje swym robotnikom, wciąż 
wpływa do niego z powrotom z cyrkulacji; i że tylko pewna 
zmieniająca się część tego kapitału stale leży u niego bezczyn- 
nie, przeznaczona na wypłaty dla robotników. Pomiędzy wy
datkowaniem a powrotem pieniędzy wydatkowanych ma płacę 
roboczą upływa jednak pewien czas, w ciągu którego pienią
dze te mogą między innymi służyć również do przekształcenia 
w pieniądz wartości dodatkowej. -  Wiemy wszakże po pierw
sze, że im dłuższy jest ten czas, tym większa musi też być 'ma
sa zapasu pieniężnego, którą kapitalista A  musi trzymać stale 
in petto [w pogotowiu]. Po drugie, robotnik wydaje pienią
dze, kupuje za nie towary i tym samym przekształca pro tanto 
w pieniądz wartość dodatkową tkwiącą w tych towarach. Te 
same zatem pieniądze, wyłożone w formie kapitału zmienne
go, służą również pro tanto do przekształcenia w pieniądz 
wartości dodatkowej. Nie wdając się tu jeszcze w głębszą ana
lizę tej sprawy, nadmienimy tylko tyle: równolegle z kon
sumpcją klasy robotniczej odbywa się konsumpcja całej klasy 
kapitalistów i zacn y ch  od niej osób nieprodukcyjnych; a więc 
jednocześnie z pieniędzmi, które wrzucają do cyrkulacji ro
botnicy, muszą również wrzucać pieniądze do cyrkulacji kapi
taliści, aby swoją wartość dodatkową wydać jako dochód; 
a więc pieniądze za tę wartość dodatkową trzeba odciągnąć 
z cyrkulacji. Przytoczone przed chwi!ą wyjaśnienie oznacza
łoby jedynie zmniejszenie ilości potrzebnych pieniędzy, arie zaś 
usuniecie samej ich potrzeby.

Można by wreszcie powiedzieć: wszak przy pierwszej lo
kacie kapitału trwałego z a w sze wrzuca się do cyrkulacji znacz
ną ilość pieniędzy i osoba, która je wrzuciła do cyrkulacji, wy
cofuje je z niej jedynie stopniowo, częściami, w ciągu lat. Czy
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suma ta nie wystarczy do przekształcenia wartości dodatkowej 
w  pieniądz? -  Odpowiedzieć na to należy, że kwota 500 f. szt. 
(która mieści w sobie również gromadzenie skarbu na nie
zbędne fundusze rezerwowe) obejmuje już, być może, zasto
sowanie tej sumy jako kapitału trwałego, jeżeli nie przez tego, 
kto wrzucił ją do cyrkulacji, to przez kogoś innego. N adto za
kłada się, że w sumie, którą wydaje się na zakup produktów 
służących za kapitał trwały, zawarta jest już także opłata 
tkwiącej w tych towarach wartości dodatkowej, a zagadnienie 
polega właśnie na tym, skąd się te pieniądze biorą.

Daliśmy już ogólną odpowiedź: jeżeli cyrkulować ma masa 
towarowa wartości x X 1000 f. szt., to ilość pieniędzy, której 
wymaga ta cyrkulacja, bynajmniej nie zmienia się wskutek te
go, że wartość owej masy towarowej zawiera wartość dodatko
wą lub też jej nie zawiera, że ową masę towarową wyproduko
wano w sposób kapitalistyczny lub też niekapitalistyczny. 
A  więc sam ten problem nie istnieje. Jeżeli dane są inne wa
runki, jak szybkość obiegu pieniędzy itd., to do cyrkulacji 
wartości towarowej wynoszącej x  X 1000 f. szt. potrzebna jest 
określona suma pieniędzy, która zupełnie nie zależy od tego, 
jak dużo czy też jak mało taj wartości otrzymują bezpośredni 
producenci. O ile istnieje tu jakiś problem, to  pokrywa się 
on z zagadnieniem ogólnym: skąd bierze się suma pieniędzy 
niezbędna do cyrkulacji towarów w danym kraju.

A przecież z punktu widzenia produkcji kapitalistycznej 
istnieje tu rzeczywiście pozór odrębnego zagadnienia. Miano
wicie jako punkt wyjścia, z którego wrzuca się pieniądze do 
cyrkulacji, występuje tu kapitalista. Pieniądze, które wydaje 
robotnik płacąc za niezbędne środki utrzymania, istnieją już 
przedtem jako forma pieniężna kapitału zmiennego, a więc 
początkowo wrzuca je kapitalista do cyrkulacji jako środki 
kupna siły roboczej lub przeznaczone na nią środki płatnicze. 
Oprócz tego kapitalista wrzuca do cyrkulacji pieniądze, które 
początkowo stanowiły dla niego formę pieniężną jego kapitału 
stałego: trwałego i płynnego; jako środki kupna i  środki płat
nicze wydaje je na środki pracy i materiały produkcji. Poza 
tym jednak kapitalista nie występuje już jako punkt wyjścia 
masy pieniężnej znajdującej się w cyrkulacji. Ale istnieją prze
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cież tylko dwa punkty wyjścia: kapitalista i robotnik. Osoby 
trzecie wszelkich 'kategorii bądź muszą otrzymywać pieniądze 
od tych dwóch klas za świadczone usługi, bądź też, jeżeli 
otrzymują pieniądze bez usług wzajemnych, są współposiada
czami wartości dodatkowej w formie renty, odsetek itp. Oko
liczność, że wartość dodatkowa nie pozostaje w całości w kie
szeni kapitalisty przemysłowego, lecz że musi się on dzielić 
nią z innymi osobami, nie ma nic wspólnego z rozpatrywanym 
tu zagadnieniem. Idzie tu o to, w jaki sposób przekształca on 
swoją wartość dodatkową w pieniądz, a nie o to, jak się po
tem dzieli uzyskane za nią pieniądze. A więc w  naszym wy
padku kapitalistę należy jeszcze uważać za jedynego posiada
cza wartości dodatkowej. Co się zaś tyczy robotnika, to po
wiedzieliśmy już, że występuje on tylko jako wtórny punkt 
wyjścia, kapitalista zaś stanowi pierwotny punkt wyjścia tych 
pieniędzy, które robotnik wrzuca do cyrkulacji. Pieniądze wy
łożone wpierw jako kapitał zmienny dokonują już swego dru
giego obiegu, kiedy robotnik wydaje je płacąc za środki utrzy
mania.

Klasa kapitalistów pozostaje więc jedynym punktem wyj
ścia obiegu pieniężnego. Jeżeli na opłacenie środków produkcji 
potrzebuje ona 400 f. szt., a na opłacenie siły roboczej -  
100 f. szt., to  wrzuca do cyrkulacji 500 f. szt. Ale tkwiąca 
w produkcie wartość dodatkowa równa się, przy stopie war
tości dodatkowej wynoszącej 100%, wartości 100 f. szt. W ja
ki więc sposób może klasa kapitalistów stale wyciągać z cyr
kulacji 600 f. szt., skoro stale wrzuca do niej tylko 500 f. szt.? 
Z niczego nic nie powstaje. Cała klasa kapitalistów nie może 
wyciągnąć z cyrkulacji nic takiego, czego by przedtem do cyr
kulacji nie wrzucono.

Abstrahujemy tutaj od okoliczności, że suma pieniężna wy
nosząca 400 f. szt. wystarczy, być może, przy dziesięciokrotnym 
obrocie do cyrkulacji środków produkcji wartości 4000 f. szt. 
oraz pracy wartości 1000 f. szt. i że pozostałe 100 f. szt. rów
nież wystarczy, do cyrkulacji wartości dodatkowej w wyso
kości 1000 f. szt. Ten stosunek sumy pieniężnej do wartości to
warowej, cyrkulującej za jej pośrednictwem, w niczym spra
wy nie zmienia. Zagadnienie pozostaje takie samo. Gdyby ta
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sama moneta nie obiegała wiele razy, to  trzeba by było wrzu
cić do cyrkulacji 5000 f. szt. jako kapitał, a do przekształcenia 
wartości dodatkowej w pieniądz potrzeba by było 1000 f. szt. 
Powstaje pytanie, skąd się biorą te właśnie pieniądze, czy to 
będzie 1000 f. szt., czy też 100 f. szt. Stanowią one w  każdym 
razie nadwyżkę kapitału pieniężnego wrzuconego do cyrku
lacji.

W rzeczywistości -  chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się 
to paradoksalne -  sama klasa kapitalistów wrzuca do cyrku
lacji pieniądze, które służą do realizacji wartości dodatkowej 
tkwiącej w towarach. Jednakże notabene: wrzuca je do cyr
kulacji nie jako pieniądze wyłożone, a więc nie jako kapitał. 
Wydatkuje je jako środki kupna przedmiotów swej indywidu
alnej konsumpcji. A zatem klasa kapitalistów nie wykłada tych 
pieniędzy, mimo że stanowi punkt wyjścia ich cyrkulacji.

Weźmy jakiegoś kapitalistę, który zakłada przedsiębiorstwo, 
np. kapitalistycznego farmera. W  ciągu pierwszego roku wy
kłada on kapitał pieniężny, dajmy na to w wysokości 5000 f. 
szt.. na opłacenie środków produkcji (4000 f. szt.) i siły ro
boczej (1000 f. szt.). Stopa wartości dodatkowej niechaj wy
nosi 100%, przywłaszczana przez niego wartość dodatkowa =  
=  1000 t. szt. Powyższe 5000 f. szt. obejmuje wszystkie pie
niądze, które wykłada on jako kapitał pieniężny. Ale człowiek 
ten musi też żyć, a przed końcem roku nie wpłyną z powro
tem żadne pieniądze. Przypuśćmy, że jego konsumpcja wyno
si 1000 f. szt. Musi on tę sumę posiadać. Mówi on wprawdzie, 
że w ciągu pierwszego roku musi te 1000 f. szt. wyłożyć dla 
siebie. Lecz to wyłożenie -  które ma tu sens jedynie subiek
tywny -  oznacza tylko, że w ciągu pierwszego roku musi on 
swą osobistą konsumpcję opędzić z własnej kieszeni, nie zaś 
z gratisowej produkcji swych robotników. Nie wykłada on 
tych pieniędzy w charakterze kapitału. Wydatkuje je, płaci ni
mi w zamian za ekwiwalent w postaci środków utrzymania, 
które spożywa. Wartość tę  wydatkował w pieniądzu, wrzucił 
do cyrkulacji i pobrał z cyrkulacji w postaci wartości towaro
wych. Te wartości towarowe farmer spożył. Oznacza to, że 
ustał już jakikolwiek stosunek pomiędzy nim a  ich wartością. 
Pieniądze, którymi ją opłacił, istnieją obecnie jako część pie
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niędzy będących w obiegu. Jednakże wartość tych pieniędzy 
odciągnął on z cyrkulacji w postaci produktów i uległa ona 
zniszczeniu wraz z produktami, w których istniała. Wartość 
ta znikła. W końcu roku farmer wrzuca do cyrkulacji wartość 
towarową wynoszącą 6000 f. szt. i sprzedaje ją. W ten sposób 
wpływa mu z powrotem: 1. wyłożony przez niego kapitał pie
niężny w kwocie 5000 f. szt. oraz 2. przekształcona w pieniądz 
wartość dodatkowa w wysokości 1000 f. szt. Wyłożył on 
5000 f. szt. jako kapitał, wrzucił je do cyrkulacji, a  odciąga 
z niej 6000 f. szt., 5000 f. szt. w zamian za kapitał i 1000 f. 
szt. jako wartość dodatkową. Te 1000 f. szt. przekształciło się 
w pieniądz za pomocą pieniędzy, które sam farmer wrzucił do 
cyrkulacji nie jako kapitalista, lecz jako konsument, pieniędzy, 
których nie wyłożył, lecz które wydatkował. Teraz powracają 
one do niego jako forma pieniężna wyprodukowanej przezeń 
wartości dodatkowej. I od tej chwili operacja taka powtarza 
się corocznie. Poczynając jednak od drugiego roku ów wyda
tkowany przez farmera 1000 f. szt. stale stanowi przekształco
ną formę, pieniężną formę wyprodukowanej przez niego war
tości dodatkowej. Wydatkuje on ją corocznie i również corocz
nie wpływa ona do niego z powrotem.

Gdyby kapitał farmera dokonywał w ciągu roku więcej 
Obrotów, nie zmieniłoby to wcale postaci rzeczy, lecz wpłynę
łoby niechybnie na długość czasu, a  więc i na wielkość su
my, którą ponad wykładany przez siebie kapitał pieniężny 
musiałby wrzucać do cyrkulacji na swą osobistą konsumpcję.

Pieniędzy tych kapitalista nie wrzuca do cyrkulacji w cha
rakterze kapitału. Jest to  wszakże jedna z cech charakterystycz
nych kapitalisty, że aż do chwili powrotnego wpływu wartości 
dodatkowej może on utrzymywać się z posiadanych przez sie
bie środków.

Założyliśmy w danym wypadku, że suma pieniężna, którą 
kapitalista wrząca do cyrkulacji, aby aż do pierwszego po
wrotnego wpływu swego kapitału opędzić wydatki na osobistą 
konsumpcję, równa się dokładnie wartości dodatkowej, którą 
produkuje i którą ma wobec tego przekształcić w pieniądz. 
Gdy chodzi o  kapitalistę indywidualnego, jest to oczywiście 
przypuszczenie dowolne. Musi ono jednak być słuszne w sto-
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sun ku do całej klasy kapitalistów, jeżeli zakładamy, że odby
wa się reprodukcja prosta. Wyraża ono tylko to samo, co i za
łożenie dotyczące reprodukcji prostej, a mianowicie, że całą 
wartość dodatkową spożywa się nieprodukcyjnie, ale też jedy
nie wartość dodatkową, bez najmniejszej nawet cząstki pier
wotnego kapitału.

Założyliśmy wyżej, że globalna produkcja kruszców szla
chetnych (=  500 f. szt.) wystarcza tylko na zastąpienie pie
niędzy, które się zużyły.

Kapitaliści produkujący złoto posiadają cały swój produkt 
w złocie, zarówno tę jego część, która zastępuje kapitał stały, 
jak i tę, która zastępuje kapitał zmienny, a także i tę część, 
która składa się z wartości dodatkowej. A zatem część spo
łecznej wartości dodatkowej składa się ze złota, nie zaś z ta
kiego produktu, który dopiero w procesie cyrkulacji przekształ
ca się w złoto. Już od początku składa się ona ze złota i wrzu
ca się ją do cyrkulacji, aby z niej odciągać produkty. To sa
mo dotyczy w danym wypadku także płacy roboczej, kapitału 
zmiennego i zastąpionej części wyłożonego kapitału stałego. 
Gdy więc jedna część klasy kapitalistów wrzuca do cyrkulacji 
wartość towarową większą (o wartość dodatkową) od wyło
żonego przez nich kapitału pieniężnego, to inna część kapita
listów wrzuca do cyrkulacji wartość pieniężną większą (o war
tość dodatkową) od wartości towarowej, którą odciąga wciąż 
z cyrkulacji na produkcję złota. Gdy część kapitalistów wy
pompowuje stale z cyrkulacji więcej pieniędzy, niż do niej 
wprowadza, to ta  część kapitalistów, która produkuje złoto, 
wpompowuje stale do cyrkulacji więcej pieniędzy, niż wycofuje 
z cyrkulacji w postaci środków produkcji.

Chociaż część tego produktu -  złota wartości 500 f. szt. -  
stanowi wartość dodatkową producentów złota, to  jednak ca
la suma przeznaczona jest tylko do zastąpienia pieniędzy nie
zbędnych do cyrkulacji towarów; obojętne jest przy tym, ile 
z tej sumy idzie :na spieniężenie wartości dodatkowej zawar
tej w towarach, a ile na spieniężanie innych części wartości 
towarów.

Jeżeli produkcję złota przeniesie się z danego kraju do inne
go, nie zmieni to wcale postaci rzeczy. Część społecznej siły ro-
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boczcj i społecznych środków produkcji w kraju A  przekształ
cono w produkt, np. w płótno wartości 500 f. szt., które wy
wozi się do kraju B, aby zakupić tam złoto. Kapitał produk
cyjny zastosowany w ten sposób w kraju A  zupełnie tak samo 
nie rzuca towarów na rynek kraju A  -  towarów innych niż 
pieniądz -  jak nie rzucałby ich, gdyby był stosowany bez
pośrednio do produkcji złota. Ten produkt kraju A  wyraża 
6ię w 500 f. szt. złota i wchodzi do cyrkulacji kraju A  jedy
nie jako pieniądz. Część społecznej wartości dodatkowej, za
wartej w tym produkcie, istnieje bezpośrednio w formie pie
niężnej i dla kraju A  nie istnieje nigdy inaczej niż w formie 
pieniężnej. Aczkolwiek dla kapitalistów produkujących złoto 
tylko część produktu wyobraża wartość dodatkową, druga 
zaś część stanowi zwrot kapitału, to jednak kwestia, jaka ilość 
tego złota zastępuje, oprócz stałego kapitału obrotowego, ka
pitał zmienny, a  jaka wyobraża wartość dodatkową, zależy 
wyłącznie od wzajemnego stosunku płacy roboczej i wartości 
dodatkowej jako części wartości cyrkulujących towarów. Część 
stanowiąca wartość dodatkową dzieli się między różnych 
członków klasy kapitalistów. Chociaż część tę wydatkują oni 
wciąż na swą osobistą konsumpcję i wciąż na nowo inkasują 
dzięki sprzedaży nowego produktu -  właśnie tylko te akty 
kupna i sprzedaży sprawiają w ogóle, że cyrkulują między ni
mi pieniądze, niezbędne do spieniężenia wartości dodatko
wej -  to jednak pewna część społecznej wartości dodatkowej, 
aczkolwiek w zmieniających się ilościach, znajduje się w for
mie pieniężnej w  kieszeni kapitalistów, zupełnie tak samo, jak 
część płacy roboczej przynajmniej w ciągu pewnej części ty
godnia zatrzymuje się w formie pieniężnej w kieszeniach ro
botników. A część owa nie jest ograniczona przez część wypro
dukowanego złota, która stanowiła pierwotnie wartość dodatko
wą kapitalistów produkujących złoto, lecz, jak już wyżej po
wiedziano, jest ograniczona przez proporcję, w jakiej wspom
niany wyżej produkt wartości 500 f. szt. dzieli się w ogóle 
między kapitalistów i robotników oraz w jakiej wartość towa
rowa przeznaczona do cyrkulacji składa się z wartości do
datkowej i innych części składowych wartości.

Jednakże część wartości dodatkowej, istniejąca nie w po
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staci innych towarów, lecz w postaci pieniędzy obok tych in
nych towarów, o  tyle tylko składa się z części złota wyprodu
kowanego w ciągu roku, o  ile część złota wyprodukowanego 
w ciągu roku cyrkuluje w celu realizacji wartości dodatkowej. 
Druga część pieniędzy, która w zmieniających się ilościach 
znajduje się stałe w  ręku klasy kapitalistów jako forma pie
niężna ich wartości dodatkowej, nie jest częścią złota wypro
dukowanego w ciągu ro;ku, lecz częścią wcześniej zakumulowa
nej w kraju masy pieniężnej.

W myśl naszego założenia roczna produkcja złota w wyso
kości 500 f. szt. wystarcza akurat tylko do zastąpienia pie
niędzy, które zużywają się w ciągu roku. Jeżeli więc będziemy 
m idi ma względzie tylko owe 500 f. szt. i pominiemy tę część 
produkowanej corocznie masy towarowej, której cyrkulacja od
bywa się za pomocą wcześniej zakumulowanych pieniędzy, to 
wartość dodatkowa wyprodukowana w formie towarowej już 
właśnie dlatego znajduje w cyrkulacji pieniądze potrzebne jej 
do przekształcenia się w pieniądz, że, z drugiej strony, co
rocznie produkuje się wartość dodatkową w formie złota. To 
samo dotyczy również innych części wyprodukowanego złota 
w wysokości 500 f. szt., które zastępują wyłożony kapitał pie
niężny.

Niezbędne są tu dwie uwagi.
Z powyższego wynika po pierwsze: wartość dodatkowa, 

którą kapitaliści wydają w postaci pieniądza, jak również ka
pitał zmienny i pozostały kapitał produkcyjny wykładamy przez 
nich w postaci pieniądza, jest w rzeczywistości produktem ro
botników, mianowicie robotników zatrudnionych w produkcji 
złota. Wytwarzają oni na nowo zarówno tę część produktu, 
złota, którą „wykłada się” im w  postaci płacy roboczej, jak 
i tę część, która bezpośrednio wyraża wartość dodatkową kapi
talistów produkujących złoto. Co się wreszcie tyczy tej części 
złota, która zwraca tylko stalą wartość kapitałową wyłożoną 
na produkcję złota, to  występuje ona ponownie w formie zło
ta (w ogóle w formie produktu) jedynie dzięki rocznej pracy 
robotników. Zakładając przedsiębiorstwo kapitalista wydał ją 
w postaci nie nowo wyprodukowanych pieniędzy, lecz w po
staci pieniędzy stanowiących część znajdującej 6ię w obiegu
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społecznej masy pieniężnej. Natomiast jeżeli część tę zastępu
je nowy produkt, dodatkowe złoto, to  jest ona już rocznym 
produktem robotnika. Również i tutaj wykładanie ze strony 
kapitalisty występuje tylko jako forma, która stąd się bierze, 
że robotnik ani nie jest posiadaczem swych własnych środków 
produkcji, ani też nie rozporządza podczas produkcji środka
mi utrzymania wytworzonymi przez innych robotników.

Po wtóre zaś: co się tyczy tej masy pieniędzy, która istnieje 
niezależnie od produkowanego rocznie złota, zastępującego zu
żyte 500 f. szt., i znajduje się po części w formie skarbu, a po 
części w formie obiegających pieniędzy, to sprawa z nią musi 
się przedstawiać -  to znaczy musiała się pierwotnie przedsta
wiać -  zupełnie tak samo, jak się to dzieje corocznie z ową 
sumą 500 f. szt. Do tego punktu powrócimy w końcu niniej
szego podrozdziału. A teraz jeszcze kilka innych uwag.

Badając obrót widzieliśmy, że wraz ze zmianą długości okre
sów obrotu -  przy innych warunkach nie zmienionych -  zmie
nia się masa kapitału pieniężnego potrzebnego do prowadzenia 
produkcji w tej samej skali. Przeto cyrkulacja pieniężna musi 
być dostatecznie elastyczna, aby mogła się przystosować do te
go kolejnego wydłużania się i skracania okresów obrotu.

Jeżeli następnie założymy, że przy innych warunkach nie 
zmienionych -  w tej liczbie przy nie zmienionej długości, in
tensywności i wydajności dnia roboczego -  żenienia się tylko 
podział nowo wytworzonej wartości na płacę roboczą i war
tość dodatkową, wobec czego albo pierwsza się podnosi, a dru
ga spada, albo też odwrotnie, to okoliczność ta 'nie wywrze 
żadnego wpływu na ilość obiegających pieniędzy. Zmiana ta 
może nastąpić bez jakiegokolwiek zwiększania się lub kurcze
nia ilości pieniędzy znajdujących się w obiegu. Rozpatrzmy 
w szczególności wypadek, w którym następuje powszechny 
wzrost płacy roboczej, wobec czego -  przy wyżej wymienio
nych założeniach -  następuje powszechny spadek stopy war
tości dodatkowej, a oprócz tego, również zgodnie z założe
niem, nie zmienia się wartość cyrkulującej masy towarowej. 
W tym wypadku rośnie rzeczywiście -kapitał pieniężny, który
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trzeba wyłożyć jako kapitał zmienny, a więc zwiększa się też 
ilość pieniędzy, która pełni tę funkcję. Jednakże w takim sa
mym stopniu, w jakim rośnie ilość pieniędzy potrzebna do 
funkcjonowania kapitału zmiennego, zmniejsza się wartość do
datkowa, a więc również i ilość pieniędzy potrzebna do jej 
realizacji. Nie wywiera to żadnego wpływu na sumę pieniędzy 
niezbędną do realizacji wartości towarowej, tak samo jak nie 
wpływa na samą tę wartość towarową. Cena kosztów towaru 
rośnie dla poszczególnego kapitalisty, ale społeczna cena pro
dukcji towaru pozostaje nie zmieniona. Zmianie ulega tylko 
stosunek, w którym, abstrahując od stałej części wartości, cena 
produkcji towarów dzieli się na płacę roboczą i zysk.

Ale, -powiadają, większy wydatek zmiennego kapitału pie
niężnego (zakłada się, oczywiście, że wartość pieniądza nie 
ulega zmianie) oznacza większą ilość środków pieniężnych w 
ręku robotników. Następstwem tego będzie zwiększenie popy
tu na towary ze strony robotników. Dalszym skutkiem bę
dzie podniesienie się cen towarów. -  Albo też powiadają: kie
dy płaca robocza idzie w górę, kapitaliści podnoszą ceny swych 
towarów. -  W obu wypadkach powszechny wzrost płacy ro
boczej pociąga za sobą wzrost cen towarów. A więc cyrkulacja 
towarów wymaga większej ilości pieniędzy bez względu na to, 
czy wzrost cen tłumaczy się w jeden lub drugi sposób.

Odpowiedź na pierwszy argument: wskutek tego, że pod
nosi się płaca robocza, ze stromy robotników wzrasta szczegól
nie popyt na niezbędne środki utrzymania. W mniejszym stop
niu wzrasta popyt z ich strony ma przedmioty zbytku lub też 
zjawia się popyt na takie artykuły, które przedtem nie wcho
dziły w zakres ich konsumpcji. Nagły wzrost popytu, i to 
wzrost w skali większej niż dotychczasowa, ma niezbędne środ
ki utrzymania podniesie niechybnie na pewien czas ich ce
ny. W następstwie tego większa niż dotychczas część kapitału 
społecznego zostanie zastosowana w produkcji niezbędnych 
środków utrzymania, mniejsza -  w produkcji przedmiotów 
zbytku, ponieważ cena ich spadnie na skutek zmniejszenia się 
wartości dodatkowej, a więc i obniżenia popytu na nie ze 
stromy kapitalistów. O ile natomiast sami robotnicy kupują 
przedmioty zbytku, to w tej mierze wzrost ich płacy nie wpły
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wa już na podniesienie się ceny niezbędnych środków utrzy
mania, lecz zmieniają się jedynie nabywcy przedmiotów zby
tku. Więcej niż dotychczas przedmiotów zbytku wchodzi obec
nie do konsumpcji robotników, a stosunkowo mniej do kon
sumpcji kapitalistów. Voila tout [Ot i wszystko]. Po pewnych 
wahaniach znajdzie się w cyrkulacji masa towarowa takiej sa
mej wartości jak przedtem. -  Co się tyczy chwilowych wahań, 
to doprowadzą one tylko do tego, że nie zatrudniony kapitał 
pieniężny, który dotychczas szukał zastosowania w spekulacyj
nych przedsięwzięciach na giełdzie lub za granicą, wejdzie te
raz do cyrkulacji krajowej.

Odpowiedź na drugi argument: gdyby kapitalistyczni pro
ducenci 'byli w stanie podnosić dowolnie ceny swych towarów, 
to mogliby to  robić i robiliby także wtedy, kiedy płaca robo
cza nie wzrastałaby. Płaca robocza nigdy by nie wzrastała przy 
zniżkujących cenach towarów. Klasa kapitalistów nigdy by 
nie przeciwstawiała się trade-unionom, mogłaby bowiem stale 
i przy wszelkich okolicznościach czynić to, co faktycznie czyni 
obecnie jedynie wyjątkowo, w określonych, szczególnych, lo
kalnych, by tak rzec, okolicznościach, a mianowicie: korzystać 
z każdej podwyżki płacy roboczej po to, aby w  o wiele więk
szym stopniu podwyższać ceny towarów, a więc napychać so
bie -kieszenie większym zyskiem.

Twierdzenie, że kapitaliści mogą podnosić ceny przedmio
tów zbytku, gdyż popyt ma nie się zmniejsza (na skutek obni
żonego popytu ze strony kapitalistów, których środki kupna 
przeznaczone na ten cel się zimniej szyły), byłoby zgoła orygi
nalnym zastosowaniem prawa popytu i podaży. Jeżeli w tej 
mierze, w jakiej zmniejsza się popyt na przedmioty zbytku ze 
strony kapitalistów, nie następuje po prostu zmiana nabyw
ców -  robotnicy zamiast kapitalistów -  to spadają ceny tych 
przedmiotów; w tej mierze, w jakiej zachodzi ta  zmiana, po
pyt ze strony robotników nie wpływa na wzrost cen niezbęd
nych środków utrzymania, albowiem robotnicy nie mogą wy
datkować na niezbędne środki utrzymania tej części dodatko
wego zarobku, którą wydają na przedmioty zbytku. Pociąga 
to za sobą wycofywanie kapitału z produkcji przedmiotów 
zbytku aż do chwili, kiedy podaż ich tak się obniży, że będzie
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to odpowiadało ich zmienionej roli w społecznym procesie pro
dukcji. Wraz z takim zmniejszeniem produkcji ceny przedmio
tów zbytku, jeżeli poza tym nie zmienia się ich wartość, pod
noszą się znowu do swego normalnego poziomu. Dopóki trwa 
owo kurczenie się produkcji przedmiotów zbytku, czyli ów pro
ces wyrównywania, dopóty do produkcji środków utrzymania, 
przy zwyżce ich cen, będzie napływać stale tyle kapitału, ile 
go odpływa z tej drugiej gałęzi produkcji, aż do chwili, kiedy 
popyt zostanie zaspokojony. Wówczas nastąpi znów równowa
ga ; zakończenie całego procesu polega na tym, że kapitał spo
łeczny, a więc również i kapitał pieniężny, podzielony jest 
w zmienianej proporcji między produkcję niezbędnych środ
ków utrzymania i produkcję przedmiotów zbytku.

Cały ten argument jest 'fałszywym alarmem, wszczętym przez 
kapitalistów i ich ekonomicznych sykofantów.

Fakty służące za (pretekst do tego alarmu są trojakiego ro
dzaju:

1. Jest to  ogólne prawo obiegu pieniężnego, że jeżeli wzra
sta suma cen towarów znajdujących się w cyrkulacji -  nieza
leżnie od tego, czy ten wzrost sumy cen dotyczy tej samej ma
sy towarów, czy też większej -  to przy innych warunkach nie 
zmienionych wzrasta masa pieniędzy znajdujących się w obie
gu. I oto następuje pomieszanie przyczyny ze skutkiem. Płaca 
robocza wzrasta (aczkolwiek rzadko i w wyjątkowych tylko 
wypadkach proporcjonalnie) wraz ze wzrostem cen niezbęd
nych środków utrzymania. Wzrost płacy roboczej jest skutkiem, 
nie zaś przyczyną wzrostu cen towarów.

2. Częściowy lub lokalny wzrost płacy roboczej -  tj. wzrost 
w .niektórych tylko gałęziach produkcji -  może spowodować 
lokalne podniesienie się cen produktów tych gałęzi. Ale i to 
nawet zależy od wielu okoliczności. Na przykład od tego, czy 
płaca robocza nie była tu nadmiernie niska, a więc stopa zy
sku -  nadmiernie wysoka, czy przy podniesieniu cen rynek na 
te towary się nie kurczy (a zatem zwyżka ich cen nie wymaga 
uprzedniego zmniejszenia ich podaży) etc.

3. Przy powszechnym wzroście płacy roboczej cena produ
kowanych towarów wzrasta w tych gałęziach przemysłu, w
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których przeważa kapitał zmienny, ale za to spada w tych ga
łęziach, w których przeważa kapitał stały łub też trwały.

Przy badaniu prostej cyrkulacji towarów (księga I, rozdz. 
III, 2) okazało się, że jeżeli nawet w procesie cyrkulacji każdej 
określonej ilości towarów forma pieniężna jest tylko przemi
jająca, to jednak pieniądz znikający podczas metamorfozy to
waru przechodzi nieodzownie z rąk jednej osoby w ręce innej; 
a więc że towary przede wszystkim nie tylko ulegają wymia
nie we wszystkich kierunkach, czyli zastępują się wzajemnie, 
lecz że w zastępowaniu tym pośredniczy i towarzyszy mu 
wszechstronne osiadanie pieniądza. „Zastąpienie towaru p̂irzez 
towar pozostawia jednocześnie w trzecich rękach towar-pie
niądz. Cyrkulacja wciąż wydziela pieniądz” (księga I, 
str. 92*). N a gruncie kapitalistycznej produkcji towarowej 
tenże fakt wyraża się w taki sposób, że część kapitału istnieje 
stale w  formie kapitału pieniężnego i że część wartości dodat
kowej również znajduje się stale w formie pieniężnej w ręku 
jej posiadaczy.

Jeżeli pominiemy powyższą okoliczność, to ruch okrężny 
pieniądza, czyli powrót pieniądza do jego punktu wyjścia -  
w tej mierze, w jakiej stanowi on moment w obrocie kapita
łu -  przedstawia zjawisko zupełnie odmienne, a nawet prze
ciwstawne do obiegu pieniądza**, który wyraża jego ciągłe 
oddalanie się od punktu wyjścia za pośrednictwem szeregu

M C hociaż fiz jo k rac i m ieszają  jeszcze o b a  te  z jaw isk a , to  jed n a k  oni p ierw si 
zw rócili uw agę na pow ró t p ien ią d z a  d o  jego p u n k tu  w yjścia jako  na is to tn ą  form ę 
cy rk u lac ji k a p ita łu , jako  form ę cy rk u lac ji, k tó ra  s tan o w i pośredn iczące  ogniw o rep ro 
d u k c ji. , , Jeże li rzucic ie  ok iem  n a  «T ableau  £co n o m iq u c» , to zobaczycie, że  k lasa  
p ro d u k cy jn a  d o sta rcza  p ien ięd zy , za pom ocą których  inne  k lasy  k u p u ją  u n ie j p ro 
d u k ty , i że  zw racają  jej te p ien ią d z e , doko n u jąc  u n ie j w  roku następnym  tak ich  
sam ych z ak u p ó w ... W id z ic ie  tu w ięc jed y n ie  ruch okrężny  w ydatków , po k tórych 
n as tęp u je  rep ro d u k c ja , i rep ro d u k c ji, po k tó re j n a s tę p u ją  w y d a tk i; ruch okrężny , 
p rzez  k tó ry  p rzeb ieg a  cy rk u lac ja  p ien ią d z a , będącego  m ie rn ik iem  w y d atk ó w  i rep ro 
d u k c ji” . (Q u esn ay , , ,D ia lo g u c s  su r le  C om m ercc e t  su r les T rav au x  des A rti-

* P a trz  tom  23 n in . w y d ., s tr. 129. -  R e d . p r zck l. p o lsk .
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rąk (księga I, str. 94*). Niemniej jednak przyśpieszony obrót 
zawiera w sobie eo ipso przyśpieszony obieg.

Przede wszystkim co się tyczy kapitału zmiennego: jeżeli 
np. kapitał pieniężny wynoszący 500 f. szt. obraca się jako 
kapitał zmienny dziesięć razy w ciągu roku, to rozumie się, 
że ta część cyrkulującej masy pieniężnej wprowadza do cyrku
lacji dziesięciokrotnie większą sumę wartości =  5000 f. szt. 
Cyrkuluje on w ciągu roku dziesięć razy między kapitalistą 
a  robotnikiem. W ciągu roku robotnika opłaca się dziesięć 
•razy i sam on płaci dziesięć razy tą samą częścią cyrkulującej 
masy pieniężnej. Gdyby przy takiej samej skali produkcji ten 
kapitał zmienny obracał się jeden raz w ciągu roku, to doko
nywałby się tylko jednorazowy obieg 5000 f. szt.

Następnie: załóżmy, że stała część kapitału obrotowego =  
=  1000 f. szt. Jeżeli kapitał obraca się dziesięć razy w ciągu 
roku, to kapitalista dziesięć razy w tym czasie sprzedaje swój 
towar, a więc również i stałą obrotową część jego wartości. 
Ta sama część cyrkulującej masy pieniężnej (== 1000 f. szt.) 
przechodzi dziesięć razy w ciągu roku z rąk jej posiadaczy 
w ręce kapitalisty. Oznacza to, że pieniądze te dziesięć razy 
przenoszą się z rąk do rąk. Po drugie: kapitalista dziesięć ra
zy w ciągu roku zakupuje środki produkcji; stanowi to zno
wu dziesięć aktów obiegu pieniądza z rąk do rąk. Za pomo
cą sumy pieniędzy w wysokości 1000 f. szt. kapitalista prze
mysłowy sprzedaje towaru za 10 000 f. szt. i znów zakupuje 
towaru za 10 000 f. szt. Za pośrednictwem dwudziestokrotne
go obiegu siumy pieniędzy =  1000 f. szt. cyrkuluje zapas to
waru na sumę 20 000 f. szt.

Wreszcie przy przyśpieszonym obrocie szybciej obiega rów
nież część pieniędzy, która służy do realizacji wartości do
datkowej .

san s” , D a irc  „P h y s io c ra tc s” , I ,  s tr. 208, 209). „ O w o  n ieu s tan n e  w y k ła d a n ie  ka- 
p ita łó w  i ich s ta ły  p ow ró t s tan o w ią  to , co w inno  się  nazyw ać o b ieg iem  p ien ią d z a ; 
owym  pożytecznym  i p łodnym  o b ieg iem , k tó ry  ożyw ia w szystk ie  ro d za je  p tocy  w spo
łeczeństw ie , k tó ry  u trzym uje  ruch i życie w p ań stw ie  i k tó ry  z u p e łn ie  słuszn ie  po
ró w n u je  się z o b ieg iem  krw i w o rg an izm ie  zw ierzęcym  (T u rg o t, ,,R ć flcx io n s  e tc . , 

,,O e u v re s ” , D a ire , I ,  s tr. ,45).

* P a trz  tom  23 n in . w y d ., s tr. 131. -  R e d . p r zek l. p o lsk .
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Natomiast, odwrotnie, szybszy obieg pieniędzy niekoniecz
nie oznacza szybszy obrót kapitału, a  więc i szybszy obrót 
pieniędzy, tzn. niekoniecznie oznacza skrócenie i częstsze wzna
wianie procesu reprodukcji.

Szybszy obieg pieniędzy następuje za każdym razem, kiedy 
za pomocą tej samej ilości pieniędzy dokonuje się większej 
liczby transakcji. Może się to zdarzyć również przy takich sa
mych okresach reprodukcji kapitału, na skutek zmian w tech
nice obiegu pieniężnego. D alej: może ulec zwiększeniu liczba 
transakcji, w  których obieg pieniędzy nie jest wyrazem rzeczy
wistej wymiany towarów (transakcje giełdowe obliczone na 
różnicę kursów itp.). Z drugiej strony może się zdarzyć, że 
obieg pieniędzy zupełnie odpada. Tak np. kiedy rolnik sam 
jest właścicielem ziemi, nie ma obiegu pieniędzy między dzier
żawcą a właścicielem ziemi; kiedy kapitalista przemysłowy 
sam jest właścicielem kapitału, odpada obieg między nim 
a tym, który udziela kredytu.

Co się tyczy pierwotnego gromadzenia skarbu pieniężnego 
w jakimś kraju, jak również przywłaszczania sobie tego skar
bu przez nieliczne jednostki, to nie ma tu potrzeby zastana
wiać się nad tym bardziej szczegółowo.

Kapitalistyczny sposób produkcji -  ponieważ podstawą je
go jest praca najemna, jak również opłacanie robotnika pie
niędzmi i w ogóle przemiana świadczeń w maturze w świad
czenia pieniężne -  może się w pełni rozwijać wszerz i w głąb 
w takim tylko kraju, w którym istnieje ilość pieniędzy wy
starczająca do cyrkulacji i uwarunkowanego nią gromadze
nia skarbu (funduszu rezerwowego itp.). Stanowi to histo
ryczną przesłankę, chociaż sprawy nie należy rozumieć w taki 
sposób, że najpierw tworzy się skarb dostatecznej wielkości, 
a  dopiero ,potem zaczyna się produkcja kapitalistyczna. Pro
dukcja kapitalistyczna rozwija się jednocześnie z rozwojem 
właściwych jej warunków, a jednym z nich jest dostateczna 
podaż kruszców szlachetnych. Dlatego też wzmożony przywóz 
kruszców szlachetnych stanowi, poczynając od wieku XVI, 
istotny moment w historii rozwoju produkcji kapitalistycznej.
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Jeśli zaś chodzi o niezbędną dalszą podaż materiału pienięż
nego na bazie kapitalistycznego sposobu produkcji, to z jednej 
strony do cyrkulacji wrzuca się wartość dodatkową w postaci 
produktu, 'bez pieniędzy niezbędnych do jej przekształcenia 
w pieniądz, a z drugiej strony -  wartość dodatkową w posta
ci złota, bez uprzedniej przemiany produktu w pieniądz.

Dodatkowe towary, które mają się przekształcić w  pie
niądz, znajdują niezbędne sumy pieniężne, gdyż po drugiej 
strome, nic za pośrednictwem wymiany, lecz przez samą pro
dukcję, wrzuca się do cyrkulacji dodatkowe złoto (i srebro), 
które ma się przekształcić w towary.

II. Akumulacja i reprodukcja rozszerzona

Jeżeli akumulacja odbywa się w formie reprodukcji w skali 
rozszerzanej, to nie nastręcza ona, oczywiście, nowego proble
mu, gdy chodzi o cyrkulację pieniężną.

Co się przede wszystkim tyczy dodatkowego kapitału pie
niężnego, niezbędnego do funkcjonowania wzrastającego ka
pitału produkcyjnego, to  dostarcza go ta część zrealizowanej 
wartości dodatkowej, którą kapitalista wrzuca do cyrkulacji 
jako kapitał pieniężny, nic zaś jako formę pieniężną dochodu. 
Pieniądze znajdują się już w ręku kapitalistów. Tylko zasto
sowanie ich jest odmienne.

Ale teraz dzięki dodatkowemu kapitałowi produkcyjnemu 
do cyrkulacji wchodzi, jako jego produkt, dodatkowa masa 
towarowa. Wraz z tą dodatkową masą towarową do cyrku
lacji wrzucano część dodatkowych pieniędzy, niezbędnych do 
jej realizacji -  wrzucono mianowicie w tej mierze, w jakiej 
wartość tej masy towarowej równa się wartości kapitału pro
dukcyjnego, zużytego na jej produkcję. Tę dodatkową ilość 
pieniędzy wyłożono właśnie jako dodatkowy kapitał pienięż
ny, wobec czego powraca ona do kapitalisty dzięki obrotowi 
jego kapitału. Powstaje tutaj ta  sama kwestia co i wyżej. Skąd 
się biorą dodatkowe pieniądze, niezbędne do realizacji wy
tworzonej ponadto wartości dodatkowej, znajdującej się obec
nie w formie towarowej?

Rozdział 17. Cyrkulacja wartości dodatkowej
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Ogólna odpowiedź brzmi znów tak samo. Suma cen cyr
kulującej masy towarowej zwiększyła się nie dlatego, że eony 
danej masy towarowej poszły w górę, lecz dlatego, że m asa’ 
cyrkulujących obecnie towarów 'jest większa od masy towa
rów, która przedtem znajdowała się w cyrkulacji, i że różnicy 
tej nie wyrównuje spadek cen. Dodatkowe pieniądze, których 
wymaga cyrkulacja tej większej masy towarowej o większej 
wartości, muszą być uzyskane bądź w drodze oszczędniejszego 
wykorzystania cyrkulującej ilości pieniędzy -  czy to przez 
wzajemne wyrównywanie płatności itd., czy też za pomocą środ
ków, które przyśpieszają obieg tych samych monet -  bądź też 
przez przemianę pieniędzy z formy skarbu w formę cyrkulu
jących pieniędzy. Przemiana ta nie tylko oznacza, że leżący 
odłogiem kapitał pieniężny zaczynia funkcjonować jako środek 
kupna i środek płatniczy, albo też, że kapitał pieniężny, który 
funkcjonuje już jako fundusz rezerwowy, cyrkuluje aktywnie 
dla społeczeństwa, pełniąc jednocześnie dla swego posiadacza 
funkcję funduszu rezerwowego (jak to się dzieje np. z depo
zytami bankowymi, które się stale wypożycza), a więc spełnia 
dwojaką funkcję, lecz także oznacza, że oszczędza się na unie
ruchomionych funduszach rezerwowych monet.

„Aby pieniądz płynął nieustannie jako moneta, moneta mu
si się nieustannie osadzać w postaci pieniądza. Nieustanny 
obieg monety jest uwarunkowany nieustannym osadzaniem 
się jej w większych lub mniejszych ilościach w postaci rezer
wowych zasobów monet, tworzących się wszędzie w obrębie 
cyrkulacji, a zarazem cyrkulację tę warunkujących, przy czym 
ich powstawanie, rozdział, znikanie i ponowne powstawanie 
nieustannie się zmienia, ich istnienie znika nieustannie, ich 
znikanie trwa ciągle. Owo nieprzerwane przeobrażanie się 
monety w pieniądz, a pieniądza w monetę Adam Smith wy
raził w ten sposób, że każdy posiadacz towaru musi mieć stale 
w  zapasie obok szczególnego towaru, który sprzedaje, jeszcze 
pewną ilość towaru ogólnego, za który kupuje. Widzieliśmy, 
że w cyrkulacji P -P -T  człon drugi P -T  rozszczepia się na sze
reg aktów kupna, które się odbywają nie od razu, lecz suk
cesywnie w czasie, tak że część P obiega jako moneta, gtdy 
tymczasem inna część spoczywa jako pieniądz. Faktycznie pie
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niądz jest tutaj tylko zawieszoną w czynnościach monetą, 
a (poszczególne części składowe znajdującej się w  obiegu masy 
monet występują wciąż na przemian już to w jednej, 'już to 
w drugiej formie. Ta pierwsza przemiana środka cyrkulacji 
w pieniądz stanowi więc tylko techniczny moment samego 
obiegu pieniężnego”. (Karl Marx, „Zur Kritik der polibisehem 
Oekonomie”, 1859, str. 105, 106 *. -  Terminu -  „moneta”, 
w przeciwstawieniu do pieniądza, użyto tu dla oznaczenia pie
niądza funkcjonującego wyłącznie jako środek cyrkulacji 
w przeciwstawieniu do innych jego funkcji).

Jeżeli wszystkie te  środki są niewystarczające, musi nastą
pić dodatkowa produkcja złota bądź też -  co sprowadza się 
do tego samego -  pewną część dodatkowej ilości produktu 
wymienia się bezpośrednio lub pośrednio na złoto, produkt 
krajów wydobywających kruszce szlachetne.

Cała suma siły roboczej i społecznych środków produkcji, 
wydatkowanych na roczną produkcję złota i srebra jako na
rzędzi cyrkulacji, stanowi poważną pozycję faiux frais [niepro
dukcyjnych, lecz niezbędnych kosztów] kapitalistycznego spo
sobu produkcji, jak i w ogóle wszelkiego sposobu wytwarza
nia opartego na produkcji towarów. Taki sposób produkcji 
pozbawia społeczeństwo możności zużytkowania odpowiedniej 
sumy potencjalnych dodatkowych środków produkcji i kon
sumpcji, tj. rzeczywistego bogactwa. O ile przy danej, nie 
zmieniającej się skali produkcji lub też przy danym stopniu 
jej rozszerzenia zmniejszają się wydatki na ten kosztowny me
chanizm cyrkulacji, o tyle wzmaga się dzięki temu siła pro
dukcyjna pracy społecznej. Toteż o ile wpływ taki wywierają 
środki pomocnicze, rozwijające się wraz z rozwojem systemu 
kredytowego*, o tyle pomnażają one bezpośrednio bogactwo 
kapitalistyczne, czy to w ten sposób, że znaczna część spo
łecznego procesu produkcji i procesu pracy odbywa się dzięki 
nim bez jakiegokolwiek udziału rzeczywistego pieniądza, czy 
też przez to, że podnosi się zdolność funkcjonowania rzeczy
wiście funkcjonującej ilości pieniędzy.

W  ten sposób znajduje też rozwiązanie banalna kwestia,

* P a trz  tom  13 n in . w y d ., s tr . 120, 121 -  R e d . p r zek l. p o lsk .
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czy produkcja kapitalistyczna w swych obecnych rozmiarach 
byłaby możliwa bez systemu kredytowego (gdyby go nawet 
rozpatrywać jedynie pod tym  kątem widzenia), tj. przy cyr
kulacji wyłącznie kruszcowej. Oczywiście -  nie byłaby możli
wa. Przeciwnie, byłaby ograniczona rozmiarami produkcji 
kruszców szlachetnych. Z drugiej strony, nie należy stwarzać 
sobie jakichś mistycznych wyobrażeń o sile produkcyjnej sy
stemu kredytowego z tej racji, że oddaje on do dyspozycji 
kapitał pieniężny, czyli go upłynnia. Jednakże dalszym roz
wijaniem tej kwestii nie będziemy się tutaj zajmować.

Musimy teraz rozpatrzyć wypadek, kiedy nie odbywa się 
rzeczywista akumulacja, tj. bezpośrednie rozszerzenie skali 
produkcji, lecz kiedy część zrealizowanej wartości dodatkowej 
gromadzi się przez czas dłuższy lub krótszy jako pieniężny 
fundusz rezerwowy, aby przekształcić ją potem w kapitał pro
dukcyjny.

O ile pieniądze akumulujące się w taki sposób są pieniędz
mi dodatkowymi, sprawa jest sama przez się zrozumiała. Mo
gą one jedynie stanowić część dodatkowego złota, przywie
zionego z krajów produkujących złoto. Należy tu pamiętać, 
że tęgo produktu krajowego, w zamian za który importowa
no to złoto, nie ma już w kraju. Wywieziono go za granicę 
w zamian za złoto.

Jeżeli natomiast założymy, że w kraju jest nadal taka sa
ma ilość pieniędzy, to nagromadzone .i gromadzące się pie
niądze pochodzą z cyrkulacji; zmieniła się jedynie ich fun
kcja. Z pieniędzy cyrkulujących przekształciły się one w stop
niowo tworzący się utajony kapitał pieniężny.

Pieniądz, który się tu gromadzi, stanowi formę pieniężna 
sprzedanego towaru, a mianowicie formę pieniężną tej części 
jego wartości, która dla posiadacza towaru jest wartością do
datkową. (Zakłada się tutaj, że system kredytowy nie istnie
je). Kapitalista, który nagromadził owe pieniądze, sprzedał 
pro tamto, nie kupując.

Jeżeli będziemy rozpatrywali tę operację jako zjawisko 
cząstkowe, to nie wymaga ona żadnych wyjaśnień. Część ka
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pitalistów zatrzymuje pewną ilość pieniędzy uzyskanych ze 
sprzedaży swego produktu, nie kupując za nie produktu 'na 
rynku. Natomiast inna część kapitalistów przekształca w pro
dukt wszystkie swe pieniądze oprócz stale powracającego ka
pitału pieniężnego niezbędnego do prowadzenia przedsiębior
stwa. Część produktu, który rzucono ma rynek, a który jest 'no
sicielem wartości dodatkowej, składa się ze środków produk
cji bądź też z realnych elementów kapitału zmiennego, z nie
zbędnych środków utrzymania. Może więc służyć (niezwłocz
nie do rozszerzenia produkcji. Nie założyliśmy bowiem bynaj
mniej, że jedna część kapitalistów gromadzi kapitał pieniężny, 
podczas gdy druga ich część całą swą wartość dodatkową spo
żywa; założyliśmy tylko, że jedni akumulują w  formie pie
niężnej, tworzą utajony kapitał pieniężny, podczas gdy drudzy 
akumulują rzeczywiście, tzn. rozszerzają skalę produkcji, rze
czywiście powiększają swój kapitał -produkcyjny. Istniejąca 
ilość pieniędzy czyni zadość potrzebom -cyrkulacji nawet wte
dy, kiedy na zmianę jedna część kapitalistów gromadzi pie
niądze, podczas gdy druga rozszerza skalę produkcji, i ma od
wrót. Poza tym gromadzenie pieniędzy po jednej strome mo
że się odbywać również bez gotówki, przez samo tylko gro
madzenie wierzytelności.

Trudność natomiast powstaje wtedy, kiedy zakładamy, że 
akumulacja kapitału pieniężnego nie jest zjawiskiem cząstko
wym, lecz powszechnym, obejmującym całą klasę kapitali
stów. W myśl naszego założenia -  powszechne i wyłączne pa
nowanie -produkcji kapitalistycznej -  poza kapitalistami nie 
ma w ogóle żadnej innej klasy oprócz klasy robotniczej. To 
wszystko, co kupuje klasa robotnicza, równa się sumie jej 
płacy roboczej, równa się sumie kapitału zmiennego wyłożo
nego przez całą klasę kapitalistów. Pieniądze te wpływają 
z powrotem klasie kapitalistów dzięki temu, że sprzedaje ona 
klasie robotniczej swój produkt. N a skutek tego kapitał zmien
ny przybiera znowu formę pieniężną. Przypuśćmy, że suma 
kapitału zmiennego, tj. kapitału zmiennego rzeczywiście za
stosowanego w ciągu roku, a  nie wyłożonego tylko ma ten 
czas, równa się x  X 100 f. szt. Okoliczność, że do wyłożenia 
w ciągu roku tej zmiennej wartości kapitałowej służy -  zależ
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nie od szybkości obrotu -  większa lub mniejsza suma pienię
dzy, nie ma znaczenia dla rozpatrywanej obecnie sprawy. Za 
ten kapitał w wysokości x  X 100 f. szt. klasa kapitalistów ku
puje pewną masę siły roboczej, czyli wypłaca zarobki pewnej 
liczbie robotników -  pierwsza transakcja. Za tę samą sumę 
robotnicy kupują u kapitalistów pewną ilość towarów, tym 
samym suma x  X  100 f. szt. wpływa z powrotem do rąk ka
pitalistów -  druga transakcja. I to powtarza się nieustannie. 
A więc suma x  X 100 f. szt. nigdy nie daje klasie robotniczej 
możności kupna tej części produktu, która stanowi kapitał 
stały, nie mówiąc już o tej części, która stanowi wartość do
datkową klasy kapitalistów. Za kwotę x X 100 f. szt. robot
nicy mogą zawsze kupić jedynie część wartości produktu spo
łecznego równającą się tej części wartości, która reprezentuje 
wartość wyłożonego kapitału zmiennego.

Jeżeli abstrahujemy od wypadku, kiedy ta  powszechna aku
mulacja pieniądza .nie wyraża nic innego, jak tylko podział 
dodatkowo importowanego kruszcu szlachetnego między róż
nych kapitalistów indywidualnych, niezależnie od tego, jaka 
jest proporcja podziału, to powstaje pytanie, w jaki tedy spo
sób cała klasa kapitalistów może akumulować pieniądze?

Wszyscy kapitaliści musieliby sprzedawać część swego pro
duktu, nic w zamian nie kupując. Nie ma w tym absolutnie 
nic zagadkowego, że wszyscy oni posiadają pewien określony 
fundusz pieniężny, który wrzucają do cyrkulacji, wydatkując 
go jako środek cyrkulacji na potrzeby swej konsumpcji, i że 
każdy z nich znów otrzymuje z powrotem z cyrkulacji pewną 
część tego funduszu. Ale wówczas ów fundusz pieniężny ist
nieje właśnie jako fundusz cyrkulacji, utworzony przez prze
kształcenie wartości dodatkowej w pieniądz, a bynajmniej 
nie jako utajany kapitał pieniężny.

Jeżeli na sprawę spojrzymy tak, jak się ona ma w rzeczy
wistości, wówczas okaże się, że utajany kapitał pieniężny, 
który gromadzi się do późniejszego użytku, składa się:

1. Z depozytów w bankach; suma pieniężna, którą bank 
rzeczywiście rozporządza, jest stosunkowo nieznaczna. Kapi
tał pieniężny gromadzi się tu jedynie nominalnie. W rzeczy
wistości gromadzi się tu roszczenia pieniężne, które tylko dla
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tego mogą przekształcać się w pieniądz (jeżeli w ogóle prze
kształcają się kiedykolwiek w pieniądz), że powstaje równo
waga pomiędzy pieniędzmi, które się wycofuje z banku, a pie
niędzmi, które się deponuje. Stosunkowo nieznaczna tylko 
kwota znajduje się w banku w postaci pieniądza.

2. Z papierów państwowych. Nie są one w ogóle kapitałem, 
lecz tylko roszczeniami do rocznego produktu narodu.

3. Z akcji. Jeżeli nie ma się tu do czynienia z  oszukańczy
mi machinacjami, akcje stanowią tytuły posiadania rzeczywis
tego kapitału, należącego do jakiejś spółki, oraz przekaz na 
wartość dodatkową, którą corocznie przynosi ten kapitał.

We wszystkich tych wypadkach nie odbywa się gromadze
nie -pieniędzy, to bowiem, co występuje po jednej stronie jako 
gromadzenie kapitału pieniężnego, występuje po drugiej stro
nie jako nieustanne, rzeczywiste wydatkowanie pieniędzy. Czy 
-pieniądze wydatkuje ta  osoba, do której one należą, czy też 
inna, jej dłużnik, nie zmienia to postaci rzeczy.

Na bazie produkcji kapitalistycznej tworzenie skarbu samo 
w sobie nie jest nigdy celem, lecz wynikiem bądź zastoju 
w cyrkulacji -  kiedy większa niż zwykle ilość pieniędzy przy
biera formę skarbu -  bądź nagromadzenia uwarunkowanego 
Obrotem, bądź też wreszcie: skarb jest tylko tworzeniem ka
pitału pieniężnego -  na razie w formie utajonej -  którego 
przeznaczeniem jest funkcjonować jako kapitał produkcyjny.

Jeżeli zatem po jednej stronie pewną część wartości dodat
kowej, zrealizowanej w postaci pieniądza, wycofuje się z cyr
kulacji i gromadzi w postaci skarbu, to jednocześnie inna 
część wartości dodatkowej przekształca się nieustannie w ka
pitał produkcyjny. Z wyjątkiem wypadku, kiedy wśród klasy 
kapitalistów dokonuje się podział dodatkowych kruszców 
szlachetnych, nagromadzanie w fermie pieniężnej nigdy nie 
następuje jednocześnie we wszystkich punktach.

Wszystko, co dotyczy innych części produktu rocznego, do
tyczy również, tej części produktu rocznego, która reprezentuje 
wartość dodatkową w formie towarowej. Cyrkulacja tej części 
wymaga pewnej sumy pieniędzy. Ta suma pieniędzy zupełnie 
tak samo należy do klasy kapitalistów jak produkowana 
w ciągu roku masa towarowa, która stanowi wartość dodat
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kową. Sama klasa kapitalistów wrzuca, ją początkowo do cyr
kulacji. Ulega ona wciąż na nowo podziałowi między kapita
listów za pośrednictwem samej cyrkulacji. Część tej sumy, jak 
to w  ogóle bywa przy cyrkulacji monet, zatrzymuje się to 
w tym, to w innym punkcie, gdy tymczasem inna część nie
ustannie cyrkuluje. Nie zmienia wcale postaci rzeczy okolicz
ność, że w celu utworzenia kapitału pieniężnego pewną część 
tych pieniędzy gromadzi się umyślnie.

Pominięto tu takie wydarzenia w dziedzinie cyrkulacji jak 
zagarnięcie przez jednego kapitalistę części wartości dodat
kowej, a nawet kapitału innego kapitalisty, na skutek czego 
następuję jednostronna akumulacja i centralizacja zarówno 
kapitału pieniężnego, jak i produkcyjnego. Tak np. część zdo
bytej wartości dodatkowej, akumulowana przez .kapitalistę 
A  jako kapitał pieniężny, może być częścią wartości dodatko
wej kapitalisty B, która to część nie wpływa do niego z po
wrotem.


