R O Z D Z IA Ł DW UDZIESTY PIERWSZY "

Akumulacja i reprodukcja rozszerzona
W księdze I pokazaliśmy, jaki przebieg ma akumulacja
w wypadku kapitalisty indywidualnego. Spieniężając kapitał
towarowy, kapitalista spienięża również produkt dodatkowy,
który reprezentuje wartość dodatkową. Wartość dodatkową,
przekształconą w ten sposób w pieniądz, kapitalista przekształ
ca z powrotem w dodatkowe elementy naturalne swego kapi
tału produkcyjnego. W następnym cyklu produkcji ów zwięk
szony kapitał daje zwiększony produkt. Ale to, co się dzieje
w wypadku kapitału indywidualnego, powinno występować
także w globalnej reprodukcji rocznej; podobnie jak przy roz
patrywaniu reprodukcji prostej widzieliśmy, że zjawisko stop
niowego osiadania zużytych części kapitału trwałego w postaci
skarbu pieniężnego, które występuje w wypadku kapitału in
dywidualnego, znajduje też wyraz w rocznej reprodukcji spo
łecznej.
Jeżeli kapitał indywidualny = 400c + 100^, a roczna war
tość dodatkowa = 100, to produkt towarowy — 400c +
+ 100v + 100m. Ten produkt wartości 600 kapitalista prze
kształca w pieniądze. Z otrzymanych pieniędzy przekształca
on 400c znów w formę naturalną kapitału stałego, 100v w silę
roboczą, a jeżeli akumuluje całą wartość dodatkową, to prze
kształca ponadto 100m w dodatkowy kapitał stały, wymienia
jąc je na elementy naturalne kapitału produkcyjnego. Zakłada
się przy tym: 1. że w danych warunkach technicznych kwota
ta wystarcza bądź do powiększenia funkcjonującego kapitału
stałego, bądź też do otwarcia nowego przedsiębiorstwa prze-
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myślowego. Ale może się też zdarzyć, że przekształcanie war
tości dodatkowej w pieniądze i gromadzenie tych pieniędzy
w postaci skarbu musi się odbywać przez dłuższy czas, zanim
się będzie mógł dokonać ten proces, a więc zanim będzie mo
gła nastąpić rzeczywista akumulacja, rozszerzenie produkcji.
2. Zakłada się, że produkcja w rozszerzonej skali odbywała
się faktycznie już przedtem; po to bowiem, aby pieniądze
(wartość dodatkową nagromadzoną w postaci pieniędzy) moż
na było przekształcić w elementy kapitału produkcyjnego, ele
menty te muszą już być do nabycia na rynku jako towary; nic
się tu nie zmieni, jeżeli nie kupi się ich w formie gotowych
towarów, lecz sporządzi na zamówienie. Płaci się za nie do
piero wtedy, kiedy już istnieją, w każdym razie dopiero wte
dy, kiedy już odbyła się, jeżeli chodzi o nie, rzeczywista re
produkcja w skali rozszerzonej, a więc kiedy nastąpiło już roz
szerzenie dotychczasowej normalnej produkcji. Musiały one
już istnieć potencjalnie, czyli w swych składnikach, skoro po
to, aby rzeczywiście nastąpiła ich produkcja, potrzeba jedy
nie impulsu w postaci zamówienia, tj. kupna towaru, poprze
dzającego istnienie towaru, i antycypowanej jego sprzedaży.
Pieniądze po jednej stronie wywołują wtedy reprodukcję roz
szerzoną po drugiej stronie, gdyż jest ona już możliwa nie
zależnie od pieniądza; albowiem pieniądz sam przez się nie
jest elementem rzeczywistej reprodukcji.
Jeżeli na przykład kapitalista A w ciągu roku lub w ciągu
wielu lat sprzedaje wyprodukowane przez siebie kolejno ilo
ści produktu towarowego, to tym samym przekształca kolejno
w pieniądz także i tę część produktu towarowego, która jest
nosicielką wartości dodatkowej - tj. produkt dodatkowy a więc przekształca w pieniądz samą wartość dodatkową, któ
rą wyprodukował w formie towarowej; pieniądze te groma
dzi stopniowo i w ten sposób powstaje potencjalny nowy ka
pitał pieniężny; potencjalny - ze względu na to, że posiada
zdolność przekształcania się w elementy kapitału produkcyj
nego i że jest do tego przeznaczony. Faktycznie zaś kapitalis
ta A gromadzi po prostu skarb, który nie jest elementem
rzeczywistej reprodukcji. Z początku ta czynność kapitalisty
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polega jedynie na stopniowym odciąganiu z cyrkulacji pie
niędzy, które znajdują się w obiegu, przy czym nie jest oczy
wiście wyłączone, że te znajdujące się w obiegu pieniądze,
które kapitalista zamyka teraz na siedem spustów, same były
dopiero co - zanim wstąpiły do cyrkulacji - częścią jakiegoś
innego skarbu. Ten skarb kapitalisty A, stanowiący potencjal
nie nowy kapitał pieniężny, nie jest dodatkowym elementem
bogactwa społecznego, tak samo jak nie byłby nim, gdyby
wydatkowano go na środki konsumpcji. Ale pieniądze, które
wycofano z obiegu, a więc które przedtem znajdowały się w
obiegu, mogły być kiedyś przechowywane jako część składowa
skarbu lub stanowić formę pieniężną płacy roboczej, mogły
służyć do spieniężenia środków produkcji bądź innych towa
rów, do cyrkulacji części stałych kapitału bądź do cyrkulacji
dochodu jakiegoś kapitalisty. Nie są one nowym bogactwem,
tak samo jak pieniądz; gdy rozpatruje się go z punktu wi
dzenia prostej cyrkulacji towarowej, reprezentuje tylko swoją
istniejącą wartość, a nie reprezentuje dziesięciokrotnej war
tości z tego powodu, że w ciągu dnia zrobił dziesięć obrotów
i zrealizował dziesięć różnych wartości towarowych. Towary
istnieją niezależnie od pieniądza, a sam pieniądz pozostaje
tym, czym jest (albo też wartość jego nawet się zmniejsza
wskutek zużycia), bez względu na to, czy robi jeden, czy
dziesięć obrotów. Jedynie w produkcji złota - o ile jej pro
dukt, złoto, zawiera produkt dodatkowy, będący nosicielem
wartości dodatkowej - wytwarza się nowe bogactwo (pieniądz
potencjalny), i tylko o tyle, o ile całe nowo wyprodukowane
złoto wchodzi do cyrkulacji, pomnaża ono materiał pieniężny
potencjalnych nowych kapitałów pieniężnych.
Chociaż ta nagromadzona w formie pieniężnej wartość do
datkowa nie stanowi dodatkowego nowego bogactwa społecz
nego, to jednak ze względu na funkcje, dla których się ją
gromadzi, stanowi ona nowy potencjalny kapitał pieniężny.
(Przekonamy się później, że nowy kapitał pieniężny może po
wstawać także w inny sposób, a nie tylko przez stopniowe
•spieniężanie wartości dodatkowej).
Pieniądze wycofuje się z cyrkulacji i gromadzi w postaci
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skarbu przez sprzedaż towaru, po której nie następuje kupno.
Jeżeli więc przyjmiemy, że operacja ta ma charakter powszech
ny, to wyda się rzeczą niezrozumiałą, skąd mają się wziąć
nabywcy, gdyż w procesie tym - a trzeba go ujmować jako
powszechny, każdy bowiem kapitał indywidualny może się
znajdować w stadium akumulacji - wszyscy pragną sprzeda
wać, aby gromadzić skarb, nikt zaś nie chce kupować.
Jeżeli wyobrazimy sobie, że proces cyrkulacji między róż
nymi częściami reprodukcji rocznej przebiega po linii prostej
- co jest (błędne, gdyż z nielicznymi wyjątkami składa się on
zwykle z przeciwstawnych sobie ruchów - to należałoby za
cząć od producenta złota (bądź srebra), który kupuje nie
sprzedając, i przypuścić, że wszyscy inni sprzedają jemu. Gały
roczny produkt dodatkowy społeczeństwa (będący nosicielem
całej wartości dodatkowej) przeszedłby wtedy do producenta
złota, a wszyscy inni kapitaliści podzieliliby między sobą pro
rata jego produkt dodatkowy, istniejący z natury w postaci
pieniądza i stanowiący naturalne ucieleśnienie w złocie jego
wartości dodatkowej; ta bowiem część wytworu producenta
złota, która ma zastąpić jego funkcjonujący kapitał, -jest już
związana i już nią zadysponowano. Wyprodukowana w po
staci złota wartość dodatkowa producenta złota byłaby w
tym wypadku jedynym zasobem, z którego wszyscy inni kapi
taliści czerpaliby materiał do spieniężania swego rocznego pro
duktu dodatkowego. A więc wartość tego zasobu musiałaby
równać się całej rocznej wartości dodatkowej społeczeństwa,
która ma przybrać dopiero formę skarbu. Niedorzeczne te
przypuszczenia pozwoliłyby .nam jedynie wyjaśnić możliwość
powszechnego jednoczesnego tworzenia skarbu, co jednak nie
posunęłoby ani o krok naprzód sprawy samq reprodukcji z wyjątkiem reprodukcji po stronie producentów złota.
Zanim rozwikłamy tę pozorną trudność, musimy przeprowa
dzić rozgraniczenie między akumulacją w dziale I (wytwarza
nie środków produkcji) i akumulacją w dziale II (wytwarza
nie środków konsumpcji). Zaczniemy od działu I.

608

Rozdział 21. Akumulacja i reprodukcja rozszerzona

I. Akumulacja w dziale 1
1. T w o r z e n i e

skarbu

Rozumie się, że zarówno kapitały umieszczone w licznych
gałęziach .przemysłu, z których składa się dział I, jak i różne
kapitały indywidualne w każdej z tych gałęzi przemysłu znaj
dują się - zależnie od swego wieku, tj. od czasu, przez który
już funkcjonowały - w różnych stadiach procesu stopniowego
przekształcania wartości dodatkowej w potencjalny kapitał
pieniężny; abstrahujemy tu zupełnie od wielkości tych kapi
tałów, od warunków technicznych, stosunków rynkowych itp.
Jest przy tym rzeczą obojętną, do której z dwóch form roz
szerzenia produkcji miałby służyć ten kapitał pieniężny: do
powiększenia funkcjonującego już kapitału czy też do założe
nia nowych przedsiębiorstw przemysłowych. Stale więc jedna
część kapitalistów przekształca w kapitał produkcyjny swój
potencjalny kapitał pieniężny, który osiągnął już odpowiednią
wielkość, tj. za pieniądze nagromadzone przez spieniężanie
wartości dodatkowej kupuje środki produkcji, dodatkowe ele
menty kapitału stałego, gdy tymczasem inna część kapitalistów
zajmuje się jaszcze gromadzeniem swego potencjalnego kapi
tału pieniężnego. A zatem kapitaliści obu tych kategorii wy
stępują wobec siebie - jedni jako nabywcy, drudzy jako sprze
dawcy, a każdy z nich występuje wyłącznie w jednej z tych
dwóch ról.
Przypuśćmy np., że kapitalista A sprzedaje kapitaliście B
(który może reprezentować więcej niż jednego nabywcę) 600 —
= 400c + 100v + 100m. Sprzedaje towary wartości 600 za 600
w pieniądzach, z których 100 stanowi wartość dodatkową;
te 100 kapitalista A odciąga z cyrkulacji i gromadzi w postaci
pieniężnej, ale te 100 w pieniądzu stanowią jedynie formę pie
niężną produktu dodatkowego, który był nosicielem wartości
100. Tworzenie skarbu nie jest w ogóle produkcją, a więc siłą
rzeczy nie jest też powiększeniem produkcji. Czynność kapita
listy polega tu jedynie na tym, że odciąga on z cyrkulacji pie
niądze uzyskane dzięki sprzedaży produktu dodatkowego war
tości 100, że zatrzymuje je i unieruchamia. Operacji tej doko39 - Marks, Engels - D zieła t. 24
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nuje nie tylko kapitalista A, lecz w wielu punktach sfery cyrku
lacji dokonują jej także inni ;kapitaliści - A', A ", A '", którzy
równie gorliwie gromadzą w taki sposób skarb. Liczne te punk
ty, w których odciąga się pieniądze z cyrkulacji i gromadzi w
postaci licznych skarbów indywidualnych, czyli w postaci po
tencjalnych kapitałów pieniężnych, zdają się stanowić równie
liczne przeszkody dla cyrkulacji, gdyż w punktach tych unie
ruchamia się pieniądze i na czas dłuższy lub krótszy pozbawia
się je zdolności cyrkulowania. Należy jednak wziąć pod uwagę,
że tworzenie skarbu odbywa się już przy prostej cyrkulacji to
warowej, na długo przedtem, zanim cyrkulacja ta zaczyna do
konywać się na bazie kapitalistycznej produkcji towarowej;
znajdująca się w kraju ilość pieniędzy jest zawsze większa od
tej jej części, która uczestniczy w czynnej cyrkulacji, jakkolwiek
część ta, zależnie od okoliczności, może zwiększać się lub
zmniejszać. Takie same skarby i taki sam sposób tworzenia
skarbów spotykamy również i tutaj, tym razem jednak jako
immanentną cechę kapitalistycznego procesu produkcji.
Łatwo zrozumieć zadowolenie kapitalistów, gdy przy sys
temie kredytowym wszystkie te potencjalne kapitały stają się
wskutek ich skoncentrowania w bankach itp. kapitałem dys
pozycyjnym, „loanable Capital” [kapitałem pożyczkowym],
kapitałem pieniężnym, który nie odgrywa już roli biernej, nie
jest muzyką przyszłości, lecz jest kapitałem aktywnym, bujnie
się pleniącym.
Jednakże kapitalista A gromadzi taki skarb tylko o tyle,
o ile występuje - gdy chodzi o własny jego produkt dodatko
wy - wyłącznie jako sprzedawca, nie występując bezpośrednio
potem w charakterze nabywcy. Stopniowe wytwarzanie przez
niego produktu dodatkowego - będącego nosicielem wartości
dodatkowej, która ma ulec spieniężeniu - stanowi przeto prze
słankę tworzenia przezeń skarbu. W danym wypadku, kiedy
rozpatrujemy cyrkulację jedynie w obrębie działu I, forma na
turalna produktu dodatkowego, podobnie jak i całego produk
tu, którego część stanowi produkt dodatkowy, jest formą na
turalną elementu części stałej kapitału działu I, tj. należy do
kategorii środków produkcji wytwarzających środki produkcji.
Przekonamy się niebawem, ,po z tego wynika, tj. do jakich
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funkcji służy produkt dodatkowy w ręku nabywców B, B', B"
itd.
Ale musimy tu pamiętać przede wszystkim o jednym: chociaż
kapitalista A pobiera za swą wartość dodatkową pieniądze
z cyrkulacji i gromadzi je jako skarb, to z drugiej strony wrzu
ca do cyrkulacji towar, nie pobierając z niej w zamian -innego,
towaru, na skutek czego kapitaliści B, B', B” itd. mogą ze
swej strony wrzucać do cyrkulacji pieniądze i w zamian za
nie pobierać z niej tylko towar. W danym wypadku towar ten
ze względu na swą formę naturalną i swe przeznaczenie wcho
dzi jako element trwały lub obrotowy do kapitału stałego na
bywców B, B' itd. O tym pomówimy obszerniej, kiedy zaj
miemy się nabywcami produktu dodatkowego, kapitalistami.
B, B' itd.

Nadmienimy tu 'mimochodem, co następuje: podobnie jak.
przedtem, przy rozpatrywaniu reprodukcji prostej, tak znów
i teraz widzimy, że wymiana różnych części składowych pro
duktu rocznego, tj. ich cyrkulacja (która musi obejmować za
razem reprodukcję kapitału, a mianowicie jego odtworzenie:
w różnych jego formach: kapitału stałego, zmiennego, trwałe
go, obrotowego, kapitału pieniężnego i towarowego) bynajmniej,
nie sprowadza się tylko do kupna towaru, uzupełnionego przez
następującą po nim sprzedaż, czy też do sprzedaży, uzupełnio
nej przez następujące po niej kupno, tak że faktycznie odby
wałaby się tylko wymiana towaru na towar, jak to utrzymuje
ekonomia polityczna, zwłaszcza zaś szkoła zwolenników wol
nego handlu, począwszy od fizjokratów i Adama Smitha. Wie
my, że kapitał trwały, z chwilą gdy wydatkowano już pewną
sumę na jego nabycie, nie ulega odnowieniu przez cały czas
swego funkcjonowania, lecz czynny jest nadal w swej dawnej
formie, podczas gdy wartość jego osiada stopniowo w postaci
pieniądza. Widzieliśmy, że periodyczne odnawianie części
trwałej kapitału IIC (a całą wartość kapitałową I l c wymienia
się na elementy działu I o wartości v + m) sprowadza się
z jednej strony do wyłącznego kupna części trwałq kapitału
I l c, która z formy pieniężnej przekształca się z powrotem w
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formę naturalną, przy czym owemu kupnu odpowiada wyłą
czna sprzedaż Im; z drugiej strony sprowadza się ono do wy
łącznej sprzedaży ze strony IIC, do sprzedaży tej trwałej części
jego wartości (wartości zużytej), która osiada w postaci pie
niądza, przy czym sprzedaży tej odpowiada wyłączne kupno
ze strony Im. Po to, aby wymiana miała tu normalny przebieg,
należy założyć, że wyłączne kupno ze strony I I C równa się pod
względem wielkości wartości wyłącznej sprzedaży ze strony
1IC, d tak samo - że wyłączna sprzedaż ze strony Im kapita
łowi IIC (kategoria 1) równa się wyłącznemu kupnu ze strony
Im u IIC (kategoria 2) (str. 440 *). W przeciwnym razie na
stąpiłoby zakłócenie przebiegu reprodukcji prostej; wyłączne
kupno po jednej stronie musi kompensować wyłączna sprzedaż
po drugiej stronie. Podobnie w naszym wypadku należy za
łożyć, że wyłączną sprzedaż części Im ze strony kapitalistów
A, A', A ", którzy gromadzą skarb, równoważy wyłączne kup
no części Im ze strony kapitalistów B, B', B", którzy prze
kształcają swój skarb w elementy dodatkowego kapitału pro
dukcyjnego.
Jeżeli równowaga zostaje przywrócona bądź to dzięki temu,
że nabywca występuje potem jako sprzedawca takiej samej su
my wartości, bądź też na odwrót, to pieniądze wpływają z po
wrotem stronie, która wyłożyła je przy kupnie, a więc stronie,
która sprzedała, zanim ponownie kupiła. Jednakże warunkiem
rzeczywistej równowagi, gdy chodzi o samą wymianę towa
rów, o wymianę różnych części produktu rocznego, jest jed
nakowa wartość towarów, które wymienia się jedne na drugie.
O
ile jednak odbywają się tylko jednostronne transakcje
wymienne, mnóstwo wyłącznych aktów kupna z jednej strony
i mnóstwo wyłącznych aktów sprzedaży z drugiej - a widzie
liśmy już, że normalna wymiana produktu rocznego, odbywa
jąca się na bazie kapitalistycznej, warunkuje takie jednostron
ne metamorfozy - to równowaga będzie możliwa tylko wtedy,
kiedy suma wartości jednostronnych aktów kupna będzie się
równać sumie wartości jednostronnych aktów sprzedaży. Fakt,
że produkcja towarowa stanowi powszechną formę produkcji
♦ Patrz tom niniejszy, str. 572-573- - Red. przekł. polsk.
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kapitalistycznej, określa już rolę, jaką odgrywa w niej pie
niądz nie tylko jako środek cyrkulacji, lecz także jako kapitał
pieniężny; ów fakt stwarza pewne właściwe temu sposobowi
produkcji warunki normalnej wymiany, a więc normalnego
przebiegu reprodukcji czy to w skali prostej, czy też rozsze
rzonej, warunki, które przekształcają się w równie liczne wa
runki nienormalnego przebiegu reprodukcji, w równie liczne
możliwości kryzysów, gdyż żywiołowy charakter tej produkcji
sprawia, że sarna równowaga jest czymś przypadkowym.
Widzieliśmy też, że przy wymianie l v na odpowiednią sumę
wartości IIC dokonuje się wprawdzie koniec końców, gdy cho
dzi o IIC, zastąpienie towaru działu II taką samą sumą war
tości towaru działu I, że więc zbiorowy kapitalista działu II
uzupełnia potem sprzedaż własnego towaru kupnem takiej sa
mej wartości towaru działu I. To zastąpienie dokonuje się;
jednakże w tran«akq'i tej kapitaliści działu I i II nie wymie
niają między sobą swych towarów. IIC sprzedaje swoje towary
robotnikom działu I; ci występują wobec IIC jednostronnie ja
ko nabywcy towarów, IIC zaś występuje wobec tych robotników
jednostronnie jako sprzedawca towarów; z uzyskanymi w ten
sposób pieniędzmi IIC występuje jednostronnie jako nabywca
towarów wobec zbiorowego kapitalisty działu I, a ten wystę
puje wobec IIC jednostronnie jako sprzedawca towarów na
sumę Iv. Dopiero przez tę sprzedaż towarów dział I znów
reprodukuje wreszcie swój kapitał zmienny w formie kapitału
pieniężnego. Jeśli kapitał działu I występuje wobec kapitału
działu II jednostronnie jako sprzedawca towarów w granicach
sumy
to wobec robotników działu I występuje on jedno
stronnie jako nabywca towarów w akcie kupna ich siły ro
boczej; jeśli zaś robotnicy działu I występują wobec kapita
listów działu II jednostronnie jako nabywcy towarów ('mia
nowicie jako nabywcy środków utrzymania), to wobec kapi
talistów działu I występują oni jednostronnie jako sprzedawcy
towarów, mianowicie jako sprzedawcy swej siły roboczej.
Nieustanna podaż siły roboczej ze strony robotników dzia
łu I, powrotna przemiana części kapitału towarowego działu I
w formę pieniężną kapitału zmiennego, zastąpienie części ka
pitału towarowego działu II elementami naturalnymi kapitału
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stałego,IIC - wszystkie te konieczne przesłanki wzajemnie się
warunkują; realizują się jednak za pośrednictwem bardzo
skomplikowanego procesu, który obejmuje 'trzy niezależne od
siebie, lecz splatające się procesy cyrkulacji. Już sam skompli
kowany charakter tego procesu staje się często przyczyną jego
nienormalnego przebiegu.

2.

Dodatkowy

kapitał

stały

Produkt dodatkowy, nosiciel wartości dodatkowej, nic nie
kosztuje tych, którzy go sobie przywłaszczają, kapitalistów
działu I. Aby go otrzymać, inie mają oni potrzeby wykładania
w jakikolwiek sposób pieniędzy lub towarów. Wyłożenie ka
pitału (avamce) jest już u fizjokratów ogólną formą wartości
uprzedmiotowionej w elementach kapitału produkcyjnego.
A więc kapitaliści działu I wykładają tylko kapitał stały
i zmienny. Robotnik pracą swą nie tylko zachowuje im kapitał
stały; nie tylko zastępuje im zmienną wartość kapitałową od
powiednią nowo wytworzoną częścią wartości w formie towa
ru; swoją pracą dodatkową dostarcza im ponadto wartość do
datkową, istniejącą w formie produktu dodatkowego. Sprze
dając stopniowo ten produkt dodatkowy kapitaliści działu I
tworzą skarb, dodatkowy potencjalny kapitał pieniężny. W roz
patrywanym wypadku ten produkt dodatkowy składa się od
początku ze środków produkcji wytwarzających środki produk
cji. Funkcjonuje on jako dodatkowy kapitał stały dopiero w rę
ku nabywców B, B', B" itd. (I); ale potencjalnie był nim już
wcześniej, zanim go sprzedano, już w ręku kapitalistów A, A ’,
A " (I), którzy gromadzą skarb. Jeżeli rozpatrywać jedynie
wielkość wartości reprodukcji po stronie działu I, to znajdu
jemy się jeszcze w obrębie reprodukcji prostej; nie uruchomio
no bowiem żadnego dodatkowego kapitału, aby wytworzyć ten
potencjalny dodatkowy kapitał stały (produkt dodatkowy), ani
też nie uruchomiono większej ilości pracy dodatkowej niż ta,
którą wydatkowano na bazie reprodukcji prostej, Różnica,
która tu zachodzi, sprowadza się jedynie do formy zastosowa
nej pracy dodatkowej, do konkretnego charakteru jej szcze
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gólnej użyteczności. Pracę tę zużyto ma wytworzenie środków
produkcji dla Ic zamiast dla IIC, na środki produkcji wytwa
rzające środki produkcji, a nie na środki produkcji wytwarza
jące środki konsumpcji. Rozpatrując reprodukcję prostą zało
żyliśmy, że całą wartość dodatkową działu I wydatkuje się
jako dochód, a więc na towary działu II; wartość dodatkowa
działu I składa się tedy wyłącznie z takich środków produkcji,
które miały zastąpić kapitał stały IIC w jego formie naturalnej.
Aby więc można było przejść od reprodukcji prostej do roz
szerzonej, produkcja działu I musi być w stanie wytworzyć
więcej elementów kapitału stałego dla działu I, wytwarzając
ich mniej dla działu II. Przejście to, które nie zawsze odbywa
się bez trudności, ułatwione jest przez fakt, że pewne produk
ty działu I mogą służyć jako środki produkcji w obu działach.
Wynika z tego - jeżeli sprawę rozpatrywać jedynie pod
względem wielkości wartości - że materialny substrat repro
dukcji rozszerzonej powstaje w obrębie reprodukcji prostej. Jest
to po prostu praca dodatkowa robotników działu I wydatko
wana bezpośrednio na produkcję środków produkcji, na wy
tworzenie potencjalnego dodatkowego kapitału działu I. A za
tem potencjalny dodatkowy kapitał pieniężny gromadzony
przez kapitalistów A, A', A " (I) - w drodze stopniowej sprze
daży ich produktu dodatkowego, który powstaje bez jakiego
kolwiek kapitalistycznego wydatkowania pieniędzy - stanowi
tu tylko formę pieniężną -wyprodukowanych dodatkowo środ
ków produkcji działu I.
Produkq'a potencjalnego dodatkowego kapitału nie jest
więc w naszym wypadku (gdyż - jak się o tym przekonamy
później - może on też powstawać zupełnie inaczej) niczym in
nym, jak zjawiskiem samego procesu produkcji, wytwarzaniem
w określonej formie elementów -kapitału produkcyjnego.
A więc wytwarzanie dodatkowego potencjalnego kapitału
pieniężnego na wielką skalę - w wielu punktach sfery cyrku
lacji - jest jedynie wynikiem i wyrazem wielostronnego wy
twarzania potencjalnego dodatkowego kapitału produkcyjnego,
samo powstanie którego nie wymaga dodatkowych pieniężnych
wydatków ze strony -kapitalistów przemysłowych.
Stopniowe przekształcanie tego potencjalnego dodatkowego
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kapitału produkcyjnego w potencjalny kapitał pieniężny
(skarb) ze strony kapitalistów A, A ', A " itd. (I), uwarunko
wane stopniową sprzedażą ich produktu dodatkowego - a więc
powtarzającą się jednostronną sprzedażą towarów bez uzupeł
niającego kupna - dokonuje się w drodze powtarzającego się
odciągania pieniędzy z cyrkulacji i gromadzenia w tym sa
mym stopniu skarbu. Przesłanką takiego gromadzenia skarbu
nie jest bynajmniej - z wyjątkiem wypadku, kiedy nabywcą
jest producent złota - istnienie dodatkowego bogactwa w po
staci kruszców szlachetnych, lecz jedynie zmiana funkcji pie
niądza, (który znajdował się dotychczas w obiegu. Dotychczas
funkcjonował on jako środek cyrkulacji, obecnie funkcjonuje
jako skarb, jako potencjalny nowy kapitał pieniężny iw proce
sie powstawania. Toteż pomiędzy powstawaniem dodatkowego
kapitału pieniężnego a ilością znajdujących się w danym kra
ju kruszców szlachetnych nie ma żadnego związku przyczyno
wego.
Wynika z tego następnie: im większy jest kapitał produk
cyjny, który funkcjonuje już w danym kraju (wliczając włączo
ną do niego siłę roboczą, wytwórczynię produktu dodatkowe
go), im bardziej rozwinięta jest siła produkcyjna pracy, a tym
samym również i środki techniczne umożliwiające szybkie roz
szerzenie produkcji środków produkcji - a więc im większa
jest masa produktu dodatkowego, zarówno pod względem
wartości, jak i pod względem ilości wartości użytkowych, które
go wyobrażają - tym większy jest
1. potencjalny dodatkowy kapitał produkcyjny w formie
produktu dodatkowego znajdującego się w ręku kapitalistów
A, A ’, A " itd. oraz
2 . masa spieniężonego produktu dodatkowego, czyli poten
cjalnego dodatkowego kapitału pieniężnego w ręku kapitalis
tów A, A', A". Jeżeli więc «p. Fullarton nie uznaje nadpro
dukcji w zwykłym znaczeniu, lecz uznaje nadprodukcję kapi
tału, mianowicie kapitału pieniężnego, to mamy tu jeszcze je
den dowód, jak niesłychanie mało wiedzą o mechanizmie wła
snego systemu najlepsi nawet ekonomiści burżuazyjni.
Produkt dodatkowy, bezpośrednio wyprodukowany i przy
właszczony przez kapitalistów A, A ’, A ” (I), stanowi realną
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podstawę akumulacji kapitału, tj. reprodukcji rozszerzonej,
mimo że w tym charakterze będzie rzeczywiście funkcjonował
dopiero w ręku nabywców B, B', B " itd. (I). Natomiast w
formie pieniężnej - jako skarb, jako stopniowo tworzący się
potencjalny -kapitał pieniężny - jest on absolutnie nieproduk
cyjny, odbywa w tej formie ruch równoległy do procesu pro
dukcji, znajduje się jednak poza jego obrębem. Stanowi mart
wy ciężar (aead weight) produkcji kapitalistycznej. Dążenie,
aby tę wartość dodatkową, gromadzoną w postaci potencjal
nego kapitału pieniężnego, użyć do osiągania zarówno zysku,
jak i dochodu, urzeczywistnia się w systemie kredytowym i w
^papierkach". W ten sposób kapitał pieniężny uzyskuje w in
nej formie ogromny wpływ na przebieg i potężny rozwój ka
pitalistycznego systemu produkcji.
Masa produktu dodatkowego przekształconego w potencjal
ny kapitał pieniężny będzie tym większa, im większa była
łączna suma funkcjonującego już kapitału, dzięki któremu pro
dukt ten powstał. Absolutny zaś wzrost wielkości reproduko
wanego corocznie potencjalnego kapitału pieniężnego ułatwia
też jego segmentację, pozwalając na szybsze umieszczenie go
w jakimś odrębnym przedsiębiorstwie, czy to w ręku tego sa
mego kapitalisty, czy też w innym ręku (np. członków jego
rodziny, przy podziale spadku itp.). Przez segmentację kapi
tału pieniężnego rozumiemy tu takie jego całkowite oddziele
nie od -kapitału rdzennego, aby jako nowy kapitał pieniężny
można go było umieścić w jakimś, nowym samodzielnym przed
siębiorstwie.
Kapitaliści A, A', A " itd. (I), sprzedawcy produktu dodat
kowego, otrzymują ten produkt jako bezpośredni wynik pro
cesu produkcji, który oprócz nakładów na kapitał stały
i zmienny, niezbędnych też przy reprodukcji prostej, nie wy
maga dalszych aktów cyrkulacji; w ten sposób stwarzają oni
realną podstawę reprodukcji w skali rozszerzonej, czyli rze
czywiście fabrykują potencjalny dodatkowy kapitał. Natomiast
rola kapitalistów B, B', B " itd. (I) jest inna. 1. Dopiero w ich
ręku produkt dodatkowy kapitalistów A, A ’, A " itd. będzie
rzeczywiście funkcjonował jako dodatkowy kapitał stały (po
mijamy tu na razie drugi element kapitału produkcyjnego, do617
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datkową siłę roboczą, a więc dodatkowy kapitał zmienny); 2 .
po to, aby produkt dodatkowy mógł trafić w ich ręce, nie
zbędny jest akt cyrkulacji; muszą oni ten produkt dodatkowy
kupić.
D o punktu 1 należy tu nadmienić, że znaczną część pro
duktu dodatkowego (potencjalnego dodatkowego kapitału
stałego), wyprodukowanego przez kapitalistów A, A', A " itd.
(I), wytwarza się wprawdzie w roku bieżącym, ale jako ka
pitał przemysłowy może ona w ręku kapitalistów B, B', B”
(I) rzeczywiście funkcjonować dopiero w przyszłym roku lub
jeszcze później; co się tyczy punktu 2 , to powstaje pytanie,
skąd się biorą pieniądze niezbędne do dokonania aktu cyrku
lacji.
O
ile produkty wytwarzane przez kapitalistów B, B', B"
itd. (I) powracają in natura do ich własnego procesu produkcji,
to rozumie się samo przez się, że pro tanto kapitaliści ci prze
noszą część swego własnego produktu dodatkowego wprost
(bez pośrednictwa cyrkulacji) do swego kapitału produkcyjne
go i włączają ją do niego jako dodatkowy element kapitału
stałego. Jednakże pro tanto nie biorą oni też udziału w spie
niężaniu produktu dodatkowego kapitalistów A, A ' itd. (I).
Pomijając tę sprawę, musimy jednak odpowiedzieć na pytanie,
skąd biorą się pieniądze na ów akt cyrkulacji. Wiemy, że ka
pitaliści B, B’, B" itd. (I) tworzyli swój skarb w taki sam spo
sób jak kapitaliści A, A ' itd., tj. w drodze sprzedaży swoich
produktów dodatkowych; teraz zaś nastała chwila, kiedy ich
potencjalny jedynie kapitał pieniężny, nagromadzony w po
staci skarbu, ma funkcjonować efektywnie jako dodatkowy
kapitał pieniężny. W ten sposób jednak kręcimy się wciąż w
kółko. Pozostaje nadal otwarta kwestia, skąd wzięły się pie
niądze, które kapitaliści B (I) pobrali przedtem z cyrkulacji
i nagromadzili.
Z analizy reprodukcji prostej wiemy już wszakże, że kapi
taliści działu I i II muszą rozporządzać pewną sumą pienię
dzy, aby móc dokonać wymiany swego produktu dodatkowe
go. Tam - pieniądze, które służyły jedynie do wydatkowania
dochodu na środki konsumpcji, wpływały z powrotem do ka
pitalistów w miarę tego, jak wykładali je oni na wymianę swo618
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Ich towarów; tutaj - wyłożone pieniądze wracają z powrotem,
ale funkcja ich uległa zmianie. Kapitaliści A i B (I) dostar
czają sobie na przemian pieniędzy na przekształcenie produktu
dodatkowego w dodatkowy potencjalny 'kapitał pieniężny
i wrzucają na przemian ten nowo powstały kapitał pieniężny
z powrotem do cyrkulacji w charakterze środka kupna.
Jedno tylko zakłada się tutaj, to mianowicie, że ilość znaj
dujących się w kraju pieniędzy (przy nie zmieniającej się szyb
kości obiegu itd.) wystarcza zarówno do aktywnej cyrkulacji,
jak i do tworzenia zapasowego skarbu - jest to więc to samo
założenie, które, jak widzieliśmy, musi być również spełnione
przy prostej cyrkulacji towarowej. Skarb wykonuje tu jednak
inne funkcje. Większa też musi być ilość znajdujących się w
kraju pieniędzy: 1. ponieważ w warunkach produkcji kapitali
stycznej wszelki produkt (z wyjątkiem nowo wyprodukowa
nych kruszców szlachetnych i nielicznych produktów konsumo
wanych przez samych producentów) wytwarzany jest jako to
war, musi tedy przejść przez stadium poczwarki pieniężnej;
2 . ponieważ w warunkach kapitalistycznych masa kapitału to
warowego i wielkość jego wartości nie tylko są absolutnie
większe, ale wzrastają też bez porównania szybciej; 3. ponie
waż coraz znaczniejszy kapitał zmienny musi wciąż przekształ
cać się w kapitał pieniężny; 4. ponieważ z rozszerzeniem pro
dukcji idzie w parze tworzenie nowych kapitałów pieniężnych,
a więc musi też istnieć materiał do gromadzenia ich w for
mie skarbu. - Jeżeli dotyczy to w każdym razie pierwszej fazy
produkcji kapitalistycznej, kiedy nawet systemowi kredytowe
mu towarzyszy obieg przeważnie kruszcowy, dotyczy to rów
nież najbardziej rozwiniętej fazy systemu kredytowego, o tyle
że podstawą jego pozostaje obieg kruszcowy. Z jednej strony
dodatkowa produkcja kruszców szlachetnych, o ile jest ona
na przemian to obfitsza, to znów szczuplejsza, może wywoły
wać zakłócenia w kształtowaniu się cen towarów nie tylko
w ciągu dłuższych okresów, lecz nawet w obrębie bardzo krót
kich. Z drugiej .strony cały mechanizm kredytu jest stale tym
zajęty, aby za pomocą wszelkich możliwych operacji, metod,
urządzeń technicznych ograniczyć rzeczywisty obieg kruszco
wy do stosunkowo wciąż zmniejszającego się minimum, na
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skutek czego w takim samym stopniu wzmaga siię sztuczność
całego mechanizmu i zwiększa się możliwość zakłócenia jego
normalnego biegu.
Różni kapitaliści B, B', B" itd. (I), których potencjalny no
wy 'kapitał pieniężny zaczyna działać jako aktywny kapitał,
mogą też kupować jeden u drugiego ii sprzedawać sobie wza
jemnie swoje produkty (części swego produktu dodatkowe
go). Jeżeli sprawy mają normalny przebieg, pieniądze wyłożo
ne na cyrkulację produktu dodatkowego wpływają pro tanto
z powrotem do poszczególnych kapitalistów B w takim sa
mym stosunku, w jakim wyłożyli je oni na cyrkulację swych
towarów. Jeżeli pieniądz cyrkuluje jako środek płatniczy, to
wypłaca się tylko salda, o ile wzajemne zakupy i sprzedaże nie
wyrównują się. Jest jednak rzeczą ważną, aby wszędzie, po
dobnie jak się to dzieje tutaj, zakładać, że mamy do czynie
nia z obiegiem kruszcowym w jego najprostszej, najbardziej
pierwotnej postaci; wtedy bowiem przypływ i odpływ pienię
dzy, wyrównywanie sald, słowem wszelkie momenty, które w
systemie (kredytowym przedstawiają się jako procesy świado
mie regulowane, ukazują się nam jako zjawiska niezależne od
systemu kredytowego i cały proces występuje w swej formie
bezpośredniej, nie zaś w późniejszej, pochodnej.

3.

Dodatkowy

kapitał

zmienny

Dotychczas mowa była tylko o dodatkowym kapitale sta
łym, zajmijmy się więc teraz rozpatrzeniem dodatkowego ka
pitału zmiennego.
W księdze I wyjaśniliśmy szczegółowo, jak to się dzieje,
że w warunkach produkcji kapitalistycznej siła robocza jest
zawsze do dyspozycji, i jak w razie potrzeby można uruchomić
więcej pracy nie zwiększając liczby zatrudnianych robotników,
czyli ilości siły roboczej. Nie ma więc teraz potrzeby dłużej
się nad tym zastanawiać; można raczej założyć, że część nowo
powstałego kapitału pieniężnego, którą przekształca się w ka
pitał zmienny, znajduje zawsze siłę roboczą, którą tan kapitał
zmienny ma nabyć. Wyjaśniliśmy również w księdze I, jak
620
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dany kapitał może w pewnych granicach rozszerzyć rozmiary
swej produkcji bez akumulacji. Tu jednak chodzi o akumulację
kapitału w specyficznym znaczeniu, kiedy rozszerzenie produk
cji zależy od przekształcenia wartości dodatkowej w -dodatko
wy kapitał, a więc i od zwiększenia kapitału stanowiącego pod
stawę produkcji.
Producent złota może akumulować pewną część swej złotej,
wartości dodatkowej w formie potencjalnego -kapitału pienięż
nego; kiedy kapitał ten osiągnie niezbędną wielkość, produ
cent złota może przekształcić go bezpośrednio w nowy kapitał
zmienny, nie uciekając się do uprzedniej sprzedaży swego pro
duktu dodatkowego; tak -samo może go wymienić na elementy
kapitału stałego. W tym wypadku musi jednak znaleźć na
rynku owe rzeczowe elementy swego kapitału stałego, bądź
to w ten sposób, że każdy producent, jak to zakładaliśmy w
dotychczasowych wywodach, wytwarza na skład, a potem do
starcza swój gotowy towar na rynek, bądź też że pracuje
na zamówienie. W obu wypadkach zakłada się, że produkcja
rozszerza się realnie, tj. że istnieje -produkt dodatkowy; w
pierwszym wypadku - że istnieje rzeczywiście, w drugim że istnieje potencjalnie, że -może być dostarczony.

II. Akumulacja w dziale II
Dotychczas zakładaliśmy, że -kapitaliści A, A ’, A ", (I) sprze
dają swój produkt dodatkowy kapitalistom B, B', B" itd., na
leżącym do tego samego działu I. Załóżmy jednak, że kapita
lista A (I) spienięża swój produkt dodatkowy, sprzedając go
jakiemuś kapitaliście B z działu II. Stać -się to może w ten
tylko sposób, że kapitalista A (I) sprzeda kapitaliście B
(II)
środki produkcji, nie kupując następnie środków
konsumpcji, a więc dokona jednostronnej tylko sprze
daży. Ponieważ jednak IIC może przekształcić się z for
my kapitału towarowego w formę naturalną produkcyjnego
kapitału stałego w ten jedynie sposób, że następuje wymiana
nie tylko Iv, lecz również pewnej przynajmniej części Im na
pewną część Hc, istniejącego w formie środków konsumpcji 621
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w naszym zaś wypadku kapitalista A spienięża swe Im w ten
sposób, że owa wymiana nie dochodzi do skutku, że odciąga
on z cyrkulacji pieniądze uzyskane dzięki sprzedaży działowi
II swego Im, zamiast obrócić je ma zakup środków konsumpcji
IIC - to po stronie kapitalisty A (I) tworzy się wprawdzie do
datkowy potencjalny kapitał pieniężny, lecz po drugiej stronie
leży w formie kapitału towarowego taka sama część wartości
stałego kapitału kapitalisty B (II), która nie może przekształcić
się w formę naturalną produkcyjnego kapitału stałego. Innymi
słowy: kapitalista B (II) nie może sprzedać pewnej części
swych towarów, i to prima facie [na pierwszy rzut oka] tej
części towarów, którą musi sprzedać, aby móc swój kapitał
stały przekształcić w całości z powrotem w formę produk
cyjną; gdy więc chodzi o tę część, mamy do czynienia z nad
produkcją, która też odpowiednio do wielkości tej części ha
muje reprodukcję, nawet w skali nie zmienionej.
Chociaż więc w danym wypadku dodatkowy potencjalny
kapitał pieniężny po stronie kapitalisty A (I) stanowi formę
pieniężną produktu dodatkowego (wartości dodatkowej), to
jednak produkt dodatkowy (wartość dodatkowa), rozpatry
wany jako taki, jest tu wciąż jeszcze zjawiskiem reprodukcji
prostej, a nie reprodukcji w skali rozszerzonej. Aby reproduk
cja IIC mogła odbywać się w nie zmienionej skali, musi w koń
cu nastąpić wymiana \(v + m; na IIC; dotyczy to przynajmniej
części tego m. Kapitalista A (I) sprzedaje swój produkt do
datkowy kapitaliście B (II) i w ten sposób dostarcza mu od
powiednią część wartości kapitału stałego w formie natural
nej, ale kapitalista A (I) odciąga równocześnie pieniądze
z cyrkulacji - nie uzupełnia .swej sprzedaży następującym po
niej kupnem - uniemożliwia więc sprzedaż jednakowej pod
względem wartości części towarów kapitalisty B (II). Jeżeli
więc mieć na względzie globalną reprodukcję społeczną, obej
mującą w jednakowym stopniu kapitalistów działu I i II, to
przemiana produktu dodatkowego A (I) w potencjalny kapi
tał pieniężny oznacza, że jednakowa pod względem wartości
część kapitału towarowego kapitalisty B (II) nie może prze
kształcić się z powrotem w kapitał produkcyjny (stały); owa
przemiana nie jest tedy wyrazem potencjalnej produkcji w skali
622
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rozszerzonej, lecz zahamowania reprodukcji prostej, czyli nie
doboru reprodukcji prostej. Ponieważ tworzenie i sprzedaż do
datkowego produktu kapitalisty A (I) są normalnymi zjawis
kami reprodukcji prostej, to już na gruncie reprodukcji pros
tej mamy tu następujące zjawiska, 'które się wzajemnie warun1
kują: tworzenie potencjalnego dodatkowego kapitału pienięż
nego w dziale I (stąd niedostateczna konsumpcja z punktu
widzenia działu II); zamrożenie w dziale II zapasów towaro
wych, których nie można przekształcić z powrotem w kapitał
produkcyjny (a więc względna nadprodukcja w dziale II);
nadmiar kapitału pieniężnego w dziale I i niedobór reproduk
cji w dziale II.
Nie zatrzymując się dłużej nad tą sprawą, zaznaczymy tylko:
przy rozpatrywaniu reprodukcji prostej zakładaliśmy, że całą
wartość dodatkową działu I d II wydatkuje się w charakterze
dochodu. W rzeczywistości zaś jedną część wartości dodatko
wej wydatkuje się jako dochód, drugą zaś przekształca się W
kapitał. Jedynie przy takim założeniu odbywa się rzeczywista
akumulacja. Twierdzenie, jakoby akumulacja odbywała się na
rachunek konsumpcji, jest - w tak ogólnym ujęciu - złudzęniern, które znajduje się w sprzeczności z istotą produkcji ka
pitalistycznej ; zakłada ono bowiem, że celem i siłą napędową
produkcji kapitalistycznej jest konsumpcja, nie zaś zgarnianie
wartości dodatkowej i jej 'kapitalizacja, tj. akumulacja.

Rozpatrzmy teraz nieco bliżej akumulację w dziale II.
Pierwsza trudność, gdy chodzi o IIC, tj. o jego powrotną
przemianę z części składowej towarowego kapitału działu II
w formę naturalną 'kapitału stałego tego samego działu, do
tyczy reprodukcji prostej. Wróćmy do naszego poprzedniego
schematu:
( 1000v + 1000m) I wymienia się na:
2000 IIC.
Jeżeli np. połowę produktu dodatkowego I, a więc

m,

czyli 500 Im, włącza się w charakterze kapitału stałego z po
wrotem do działu I, to ta zatrzymana w dziale I część pro
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duktu dodatkowego nie może zastąpić żadnej części IIC. Owe
500 Im, zamiast ulec wymianie na środki konsumpcji (a tutaj,
w tej grupie transakcji i między działem I a działem II - w od
różnieniu od zastąpienia 1000 IIC przez 1000 Iw, dokonanego
za pośrednictwem robotników działu I - odbywa się rzeczy
wista wymiana wzajemna, czyli obustronna zmiana miejsc to
warów), mają w samym dziale I służyć w charakterze dodat
kowych środków produkcji. Nie mogą one wykonywać tej fun
kcji jednocześnie w dziale I i II. Kapitalista nie może wydat
kować wartości swego produktu dodatkowego na środki kon
sumpcji i jednocześnie konsumować produkcyjnie sam produkt
dodatkowy, tj. włączyć go do swego kapitału produkcyjnego.
A więc zamiast 2000 l(v + m) wymianie na 2000 IIC może ulec
tylko 1500, a mianowicie (1000v + 500mJ I; znaczy to, że
500 IIC nie można przekształcić z powrotem z formy towaro
wej w kapitał produkcyjny (stały) działu II. W ten sposób
w dziale II nastąpiłaby nadprodukcja, której rozmiary odpo
wiadałyby dokładnie rozmiarom rozszerzenia produkcji, do
konanego w dziale I. Nadprodukcja w dziale II tak silnie,
być może, odbije się na dziale I, że nawet kwota 1000 , wy
datkowana przez robotników działu I na środki konsumpcji
działu II, wpłynie z powrotem tylko w części, że więc owa
kwota 1000 nie powróci do rąk kapitalistów działu I w for
mie zmiennego kapitału pieniężnego. Kapitaliści ci mieliby
więc trudności, nawet gdy chodzi o reprodukcję w sikali nie
zmienionej, i to wskutek samej próby jej rozszerzenia. Należy
przy tym wziąć pod uwagę, że w dziale I dokonała się w rze
czywistości jedynie reprodukcja prosta i że jej elementy, tak
jak je przedstawiono w naszym schemacie, inaczej tylko zgru
powano przez wzgląd na rozszerzenie produkcji w pnzy&zlości,
dajmy na to w roku następnym.
Można by spróbować ominąć tę trudność w sposób następu
jący: owe 500 IIC, które leżą ,na składzie u kapitalistów i któ
rych nie można na razie przekształcić w kapitał produkcyjny,
'nie oznaczają bynajmniej nadprodukcji, lecz przeciwnie, sta
nowią konieczny element reprodukcji, dotychczas przez nas
pomijany. Widzieliśmy, że trzeba w wielu punktach groma
dzić zapasy pieniężne, a więc odciągać pieniądze z cyrkulacji,
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po części, aby umożliwić tworzenie nowego kapitału pienięż
nego w obrębie samego działu I, po części zaś, aby przetrzy
mywać przejściowo w formie pieniężnej wartość kapitału trwa
łego, który się stopniowo zużywa. Ponieważ jednak w sche
macie naszym założyliśmy, że wszystkie pieniądze i wszystkie
towary znajdują się wyłącznie w ręku 'kapitalistów działu I
i II, że nie istnieją tu ani kupcy, ani handlarze pieniędzmi,
ani bankierzy, ani też klasy, <które jedynie konsumują, nie bio
rąc bezpośrednio udziału w produkcji towarów - to wynika
z tego-, że dla utrzymania w ruchu mechanizmu reprodukcji
konieczne jest tu również nieustanne tworzenie zapasów to
warowych przez samych producentów tych towarów. Owe 500
IIC, które leżą na składzie u kapitalistów działu II, reprezen
tują tedy zapas towarowy środków -konsumpcji, zapewniający
ciągłość procesu konsumpcji objętego przez reprodukcję, w da
nym więc wypadku zabezpieczający przejście od jednego -roku
do następnego. Fundusz konsumpcyjny, który znajduje się tu
wciąż jeszcze w ręku -jego sprzedawców, będących jednocześ
nie jego producentami, tak samo nie może obniżyć się w tym
roku do zera, aby w przyszłym roku rozpoczynać od zera,
jak nie może się to stać przy przejściu od jednego dnia do
następnego. Ponieważ wciąż muszą powstawać nowe, chociaż
różnej wielkości, zapasy towarowe, przeto nasi kapitalistyczni
producenci działu II powinni posiadać rezerwowy kapitał -pie
niężny, który umożliwi Am kontynuowanie procesu produkcji,
mimo że część ich kapitału produkcyjnego unieruchomiona jest
przejściowo w formie towarowej. Zgadnie z założeniem, łączą
oni przecież funkcje kupca z funkcjami producenta; muszą
tedy rozporządzać również dodatkowym kapitałem pieniężnym,
który w wypadku usamodzielnienia się poszczególnych funk
cji procesu reprodukcji i -ich podziału pomiędzy różne katego
rie kapitalistów znajdowałby się w ręku kupców.
Na to można udzielić następującej odpowiedzi: 1. Podobne
tworzenie zapasów i jego nieodzowność dotyczy wszystkich
kapitalistów zarówno działu I, jak i II. Gdy się ich traktuje
wyłącznie jako sprzedawców towaru, różnią się oni między
sobą jodynie tym, że sprzedają towary różnego rodzaju. Zapas
towarów działu II oznacza, że uprzednio istniał już zapas to40 - Marks, Engels - D zieła t. 24
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warów działu I. Jeżeli pomijamy zapas ten po jednej stronie,
musimy pominąć go także i po drugiej. Jeżeli zaś uwzględni
my go po obu stronach, nic się w zagadnieniu nie zmieni. 2. Podobnie jak rok bieżący zamyka się w dziale II zapasem
towarowym na rak następny, tak też rozpoczął się on w tym
dziale zapasem towarowym przekazanym z poprzedniego roku.
A zatem przy analizie rocznej reprodukcji, sprowadzonej do
jej najbardziej abstrakcyjnego wyrazu, powinniśmy ten zapas
towarowy skreślić w obu wypadkach. Jeżeli całą produkcję
bieżącego roku zaliczymy do tegoż roku, a więc zaliczymy tak
że tę część, którą oddaje om jako zapas towarowy na rok na
stępny, to z drugiej jednak strony potrącimy zapas towarowy,
który pozostał z roku ubiegłego; w rzeczywistości więc przed
miotem naszej analizy będzie globalny produkt przeciętnego
roku. - 3. Już sam fakt, że owej trudności, którą chcemy omi
nąć, nie napotykaliśmy przy rozpatrywaniu reprodukcji pros
tej, dowodzi, że chodzi tu o specyficzne zjawisko wywołane
jedynie przez odmienne (ze względu na reprodukcję) zgrupo
wanie elementów działu I, przez zgrupowanie zmienione, bez
którego w ogóle niemożliwa jest reprodukcja w skali rozsze
rzonej.

III. Akumulacja przedstawiona w schemacie
Rozpatrzmy teraz reprodukcję według następującego sche
matu:
I.
4000c + 1000^ + 1000m = 6000 I
schemat aJU 150Qc + 37(^ + 3 7£m = 2252 |Suma = 8252.
W schemacie tym widzimy przede wszystkim, że globalna su
ma rocznego produktu społecznego = 8252 jest mniejsza niż
w pierwszym schemacie, w którym wynosiła 9000. Moglibyś
my równie dobrze wziąć znacznie większą sumę, dajmy na to,
dziesięciokrotnie większą. Wzięliśmy sumę mniejszą niż w
schemacie I właśnie po to, aby oczywiste się stało, że repro
dukcja w skali rozszerzonej (którą w danym wypadku ujmu
jemy jedynie jako produkcję prowadzoną z większym kapi626
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tałem) nie ma nic wspólnego z absolutną wielkością produktu,
że dla danej masy towarowej wymaga ona innego tylko zgru
powania, czyli innego funkcjonalnego przeznaczenia różnych
elementów danego produktu, że więc pod względem wielkości
wartości jest na razie jedynie reprodukcją prostą. Zmienia
się nie ilość, lecz jakościowe przeznaczenie danych elementów
reprodukcji prostej, a zmiana ta stanowi materialną przesłankę
mającej później nastąpić reprodukcji w skali rozszerzonej 58.
Moglibyśmy schemat ten przedstawić inaczej, zmieniając
stosunek między kapitałem zmiennym a stałym; np. w sposób
następujący:
„ I. 4000c + 875v + 875m = 5750 ) c
schemat b) n _ 1750(_ + 3 ^ + 3 - ^ = 25Q2 j Suma - 8252.
W tej postaci schemat byłby dostosowany do reprodukcji pro
stej, tak że całą wartość dodatkową wydatkowano by w cha
rakterze dochodu, nie akumulując jej. W obu wypadkach, za
równo w schemacie a), jak i w schemacie b), wielkość wartości
produktu rocznego jest taka sama, z tą tylko różnicą, że w sche
macie b) funkcjonalne zgrupowanie elementów produktu jest
takie, iż reprodukcja zaczyna się znów w skali nie zmienionej,
podczas gdy w schemacie a) tworzy ono materialną podstawę
reprodukcji w skali rozszerzonej. Mianowicie w schemacie b)
następuje bez nadwyżek wymiana (875v + 875m) I = 1750
( v + m ) na 1750 IIC, gdy tymczasem w schemacie a) wymiana
(1000v + 1000^,) I = 2000 I(-0 + m;na 1500 IIC daje nadwyż
kę w wysokości 500 Im na akumulację w dziale I.
Przejdźmy teraz do bliższej analizy schematu a). Załóżmy,
że zarówno w dziale I, jak i w dziale II akumuluje się połowę
wartości dodatkowej, tj. przekształca się ją w element dodat
kowego kapitału, zamiast wydać ją w charakterze dochodu.
Ponieważ połowę 1000 1^, = 500 należy w tej czy innej for158 Kładzie

to raz na zawsze kres sporowi,

który w sprawie akumulacji ka

pitału toczył się między Jamesem M illem a S. Baileyem. Spór ten rozpatrywaliśmy
z innego punktu widzenia w księdze I

(rozdz. X X I I , 5, str. 634, przypis 65 *),

a dotyczy on możliwości wzmożenia siły działania kapitału przemysłowego bez zm ia
ny jego wielkości. Powrócimy do tej sprawy później.

* Patrz tom 23 nin. w yd., str. 728, przypis 64. - R ed. przekl. polsk.
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mic zakumulować, ulokować jako dodatkowy kapitał pienięż
ny, tj. przekształcić w dodatkowy kapitał produkcyjny, przeto
w charakterze dochodu wydatkuje się tylko (1000v + 500m) I.
Dlatego też w wypadku tym jako normalna wielkość kapi
tału IIC figuruje tylko 1500. Wymiana 1500 I^, + ; na 1500
IIC nie wymaga dalszych badań, gdyż omówiliśmy -ją już przy
rozpatrywaniu procesu reprodukcji prostej; pominiemy też
4000 Ic, gdyż jego przegrupowanie wywołane potrzebami roz
poczynającej się ma nowo reprodukcji (tym razem w skali roz
szerzonej) omówiliśmy już także przy rozpatrywaniu procesu
reprodukcji prostej.
Wobec tego pozostaje nam do zbadania jodynie: 500 I m
oraz (376v + 376m) II, z jednej strony, o ile chodzi o sto
sunki wewnętrzne zarówno w dziale I, jak i w dziale II, z dru
giej zaś - o ruch pomiędzy tymi dwoma działami. Ponieważ
zakłada się, że w dziale II powinna również nastąpić akumu
lacja połowy wartości dodatkowej, należy tu więc przekształ
cić w kapitał kwotę 188, a z niej w kapitał zmienny ‘A = 47,
powiedzmy w zaokrągleniu 48; pozostaje 140 do przekształ
cenia w kapitał stały.
Napotykamy fiu nowe zagadnienie, którego samo już istnie
nie musi wydać się dziwne wobec utartego poglądu, że towary
jednego rodzaju wymienia się zwykle na towary innego rodza
ju lub też, co wychodzi na to samo, że towary wymienia się
na pieniądze, a pieniądze te z kolei wymienia się na towary
innego rodzaju. Owe 140 IIm w ten tylko sposób można prze
kształcić w kapitał produkcyjny, że zastępuje się je częścią
towarów Im takiej samej wartości. Rozumie się samo przez
się, że część tego I m, mająca ulec wymianie na IIm, musi skła
dać się ze środków produkcji, które mogą wejść zarówno do
procesu produkcji działu I, -jak i do procesu produkcji działu
II, albo też wyłącznie do procesu produkcji działu II. Zastą
pienie to może dokonać się jedynie w drodze jednostronnego
kupna, ze strony działu II, ponieważ cały produkt dodatkowy
500 I m, który mamy jeszcze rozpatrzyć, ma służyć do akumu
lacji w obrębie działu I, nie można go więc wymienić na
towary działu II; innymi słowy, dział I nie może go jednocze
śnie akumulować i zjadać. Dział II musi więc kupić 140 I m
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za gotówkę, przy czym pieniądze te nie powrócą do niego w
drodze uzupełniającej sprzedaży jego towarów działowi I. A proces ten powtarza się stale, przy każdej nowej produkcji
rocznej, o ile jest ona reprodukcją w skali rozszerzonej. Gdzież
więc w dziale II znajduje się źródło tych pieniędzy?
Przeciwnie dział II, zdaje 6ię on stanowić bardzo niewdzię
czny grunt dla powstawania nowego kapitału pieniężnego, któ
re towarzyszy rzeczywistej akumulacji i w produkcji kapitalis
tycznej jest warunkiem tej akumulacji, występując faktycznie
z początku jako proste gromadzenie skarbu.
Mamy przede wszystkim 376 IIV; wyłożony na siłę roboczą
kapitał pieniężny w wysokości 376 powraca wciąż jako kapi
tał zmienny w formie pieniężnej do kapitalistów działu II, a to
w wyniku kupna towarów w dziale II. To powtarzające się
wciąż oddalanie od punktu wyjścia - kieszeni kapitalistów i powrót do niego bynajmniej nie pomnaża ilości pieniędzy,
które przechodzą przez ten ruch okrężny. A więc nuch ten nie
jest źródłem akumulacji pieniędzy; owych pieniędzy nie mo
żna też wycofać z cyrkulacji, aby utworzyć nagromadzony w
postaci skarbu, potencjalny nowy kapitał pieniężny.
Ale czekajcie! Czy nie można by tu ubić jakiegoś zysko
wnego interesiku?
Nie wolno nam zapominać, że kapitaliści działu II mają tę
przewagę nad kapitalistami działu I, iż robotnicy, których
zatrudniają, muszą kupować u nich towary wyprodukowane
przez siebie samych. Kapitaliści działu II są nabywcami siły
roboczej, występując zarazem jako sprzedawcy towarów wo
bec posiadaczy siły roboczej, którą stosują. Kapitaliści działu
II mogą więc:
1. - i to jest wspólna cecha kapitalistów działu II i działu I
- zepchnąć po prostu płacę roboczą poniżaj jej normalnego
poziomu przeciętnego. W ten sposób zwalnia się część pienię
dzy funkcjonujących jako forma pieniężna kapitału zmiennego,
co przy ciągłym powtarzaniu się tego samego procesu mogłoby
stać się normalnym źródłem powstawania skarbu, a więc rów
nież i potencjalnego dodatkowego kapitału pieniężnego w
dziale II. Ponieważ chodzi tu o normalne powstawanie ka
pitału, pomijamy oczywiście przypadkowe zyski oszukańcze.
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Nie należy jednak zapominać, że normalna płaca robocza,
którą robotnicy otrzymują w rzeczywistości (a która ceteris
panibus [przy innych warunkach nie zmienionych] -wyznacza
wielkość kapitału zmiennego), nie zależy bynajmniej od do
broci serca kapitalistów, lecz że w danych warunkach muszą
ją oni płacić. Ten sposób wyjaśniania odpada zatem. Jeżeli
zakładamy, że dział II ma wyłożyć kapitał zmienny w wyso
kości 376v, to nie wolno nam gwoli wyjaśnienia nowo napo
tkanego zagadnienia podsuwać nagle hipotezy, że dział II
wykłada nie 376v, lecz dajmy na to, tylko 350v.
2.
Z drugiej jednak strony, jak to już powiedzieliśmy, trak
towani jako całość kapitaliści działu II mają tę przewagę nad
kapitalistami działu I, że wobec własnych robotników wystę
pują jako nabywcy siły roboczej i zarazem jako sprzedawcy
swego towaru. A w jaki sposób można tę przewagę wyzyskać,
jak można nominalnie wypłacać normalne zarobki robotnicze,
faktycznie zaś urywać część ich, nie dając odpowiedniego ekwi
walentu towarowego, alias [inaczej mówiąc] kraść ją; jak to
wszystko można zaaranżować po części za pomocą systemu
wypłat w towarze [truck system], po części za pomocą fał
szowania środka obiegu (chociaż z punktu widzenia prawa
fałszerstwo to, być może, nie zawsze jest uchwytne) - na to
w każdym kraju przemysłowym istnieją najbardziej namacalne
dowody. Na przykład w Anglii i w Stanach Zjednoczonych.
(Przy tej okazji należy przytoczyć kilka godnych przykładów).
Jest to taka sama operacja jak w wypadku 1, tyle że zamas
kowana i urzeczywistniona drogą okólną. Należy ją więc od
rzucić, zupełnie tak samo jak tamtą. Mowa tu o płacy robo
czej, którą robotnicy otrzymują rzeczywiście, a nie nominalnie.
Widzimy, że w obiektywnej analizie mechanizmu kapitali
stycznego nie można wykorzystać ciążących na nim wyjątkowo
haniebnych plam, aby usunąć w ten sposób trudności teorety
czne. Dziwnym 'jednak trafem większość moich krytyków bur
żuazyjnych wszczęła krzyk, jakobym miał skrzywdzić kapita
listów, przyjmując np. w księdze I „Kapitału", że płacą oni
rzeczywistą wartość siły roboczej, czego przeważnie nie robią!
(Mógłbym tu z przypisywaną mi wspaniałomyślnością zacyto
wać Schafflego).
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A więc za pomocą 376 IIV nic się nie da zrobić dla wspom
nianego celu.
Ale zdaje się, że jeszcze trudniej osiągnąć ten cel za po
mocą 376 IIm. W tym wypadku występują wobec siebie tylko
kapitaliści tego samego działu, którzy wyprodukowane przez
siebie środki konsumpcji sprzedają sobie wzajemnie lub ku
pują u siebie wzajemnie. Pieniądze niezbędne do tej wymia
ny funkcjonują wyłącznie jako środek cyrkulacji i w normal
nym biegu rzeczy powinny one w tej samej proporcji, w ja
kiej uczestnicy wymiany wyłożyli je na cyrkulację, powrócić
do nich z powrotem, aby wciąż na nowo przebiegać tę samą
drogę.
Zdaje się, że tylko w dwojaki sposób można wycofać te
pieniądze z cyrkulacji, aby utworzyć potencjalny dodatkowy
kapitał pieniężny. Albo jedna część kapitalistów działu II oszu
kuje drugą i dopuszcza się w ten sposób rabunku pieniędzy.
Jak nam wiadomo, utworzenie nowego kapitału pieniężnego
nie wymaga uprzedniego powiększenia ilości środków obiego
wych; -potrzeba tylko, aby niektórzy kapitaliści wycofali pie
niądze z cyrkulacji i nagromadzili (je w postaci skarbu. Nic
tu nie ma do rzeczy, że pieniądze te mogą pochodzić z kra
dzieży i że dlatego powstanie dodatkowego kapitału pienięż
nego u jednej części kapitalistów działu II może być połączone
z rzeczywistą stratą pieniędzy u innej części tych ‘kapitalistów.
Oszukana część kapitalistów działu II musiałaby w takim ra
zie pędzić nieco mniej rozrzutny tryb życia, i to byłoby wszy
stko.
Albo też część owego IIm, składającą się z niezbędnych środ
ków utrzymania, przekształca się wprost w nowy kapitał
zmienny w obrębie działu II. W jaki sposób to następuje,
o tym będzie mowa w końcowej części niniejszego rozdziału
(pod nrem IV).
1.

Przykład

pierwszy

A ) Schemat reprodukcji prostej

I. 4000c + 1000v + 1000m = 6000 1
II. 2000c + 500c + 500m = 3000 }

_
ivuma ~ ' uuu
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B) Schemat punktu wyjściowego reprodukcji w skali rozszerzonej

I. 4000c + 1000v + 1000m = 6000 J
=
II. 1500c + 750v + 750m = 3000 j 6111113
/'uuu
Jeżeli przyjmiemy, że w schemacie B połowa wartości do
datkowej działu I, czyli 500, ulega akumulacji, to okaże się, że
trzeba przede wszystkim zastąpić (1000v + 500m) I, czyli 1500
I
przez 1500 IIC; w dziale I pozostanie wówczas:
4000c + 500m, z czego 500m ma ulec akumulacji. Zastąpienie
(1000v + 500m) I przez 1500 IIC jest procesem reprodukcji
prostej, co omówiliśmy już przy rozpatrywaniu tej reprodukcji.
Przypuśćmy, że z 500 Im trzeba 400 przekształcić w kapitał
stały, 100 zaś - w kapitał zmienny. Dokonującą się w obrębie
działu I wymianę tych 400m, które mają w ten sposób ulec ka
pitalizacji, już rozpatrzyliśmy; można je więc bez dalszych roz
ważań włączyć do Ic, a wtedy otrzymamy dla działu I:
4400c + 1000v + 100m (te 100m mają się przekształcić w
100v).
Dział II kupuje ze swej strony w dziale I w celu akumulacji
owe 100 Im (istniejące w postaci środków produkcji), które
stanowią teraz dodatkowy kapitał stały działu II, gdy tymcza
sem kwota pieniężna 100 , zapłacona za nie przez ten dział,
przekształca się w formę pieniężną dodatkowego kapitału
zmiennego działu I. Dział I ma wtedy kapitał w wysokości
4400c + 1100^ (te ostatnie w pieniądzu) = 5500.
Dział II ma teraz kapitał stały w wysokości 1600c; aby móc
nim operować, musi dołożyć jeszcze 50v w pieniądzu na kupno
nowej siły roboczej, wobec czego jego kapitał zmienny urasta
z 750 do SOft To powiększenie kapitału stałego i zmiennego
o łączną kwotę 150 dział II pokrywa ze swej wartości do
datkowej; z 750 IIm pozostaje więc tylko 600m jako fundusz
konsumpcyjny kapitalistów działu II, których produkt roczny
dzieli się obecnie w sposób następujący:
II. 1600c + 800v + 600m (fundusz konsumpcyjny) =
= 3000.
Wyprodukowane w postaci środków konsumpcji 150m, które
przekształcono tu w (100c + 50v) II, wchodzą w swej formie
naturalnej całkowicie do konsumpcji robotników: 100 spoży
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wają robotnicy I (100 Iv), 50 zaś - robotnicy II (50 IIV), jak
o tym była mowa wyżej. Dział II, którego cały produkt spo
rządza się w formie niezbędnej do akumulacji, musi faktycz
nie część wartości dodatkowej większą o 100 odtworzyć w
farmie niezbędnych środków konsumpcji. Kiedy rzeczywiście
rozpoczyna się reprodukcja w skali rozszerzonej, owe 100
zmiennego kapitału pieniężnego działu I wpływają z powrotem
do działu II za pośrednictwem robotników działu I. Dział II
natomiast przekazuje 100m w postaci zapasu towarowego dzia
łowi I, a jednocześnie 50 w postaci, zapasu towarowego własnym robotnikom.
Zmienione dla celów akumulacji zgrupowanie elementów
przedstawia się obecnie w sposób następujący:
I. 4400c + 1100v + 500 funduszukonsumpcyjnego = 6000
II. 1600c + 800v + 600 funduszukonsumpcyjnego = 3000
razem 9000 jak wyżej.
Z tych elementów następujące stanowią kapitał:
I. 4400c + 1100v (w pieniądzu) = 5500 ) _
II. 1600c + 800v (w pieniądzu) = 2400 / - 7;00’
gdy tymczasem przy rozpoczęciu produkcji było:
I. 4000c + 1000v = 5000 | _
II. 1500c + 750v = 2250 /
7250'
Jeżeli więc na tej bazie odbywa się rzeczywista akumulacja,
tj. jeżeli produkuje się rzeczywiście za pomocą tego powięk’
szonego kapitału, to w końcu następnego roku otrzymamy:
I. 4400c + 1100v + 1100m = 6600 I _
II. 1600c + 800v + 800m = 3200 / ~ ;8UU'
Przypuśćmy, że w dziale I akumulacja będzie się odbywała
nadal w -takiej samej proporcji: a więc 550m będzie się wy
datkowało jako dochód, 550m zaś akumulowało. Wówczas do
kona się przede wszystkim zastąpienia 1100 Iv przez 1100 IIC;
następnie trzeba będzie zrealizować jeszcze 550 Im w towa
rach II o takiej samej wartości; a więc łącznie 1650 I (v + m).
Ale kapitał stały II, który ma być zastąpiony, wynosi tylko
1600, wobec czego pozostałe 50 należy uzupełnić z 800 IIm.
Jeżeli pominiemy tu na razie sprawę pieniędzy, to otrzymamy
następujący wynik transakcji:
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I. 4400c + 550m (które mają ulec kapitalizacji); oprócz
tego w funduszu konsumpcyjnym kapitalistów i robotników
1650^ + m) zrealizowane w towarach IIC.
II. 1650c (w tym 50 dołączone z IIm, jak o tym była wy
żej mowa) + 800v + 750m (fundusz konsumpcyjny kapitali
stów).
Jeżeli zaś w dziale II zachowuje się dawną proporcję mię
dzy v i c, to na 50c trzeba wyłożyć -dalsze 25v; można je wziąć
z 750m; otrzymamy wtedy:
II. 1650c + 825v + 725m.
W dziale I trzeba skapitalizować 550m; jeżeli zachowuje się
poprzednią proporcję, to 440 przypada na kapitał stały, 110
zaś na kapitał zmienny. Te 110 można ewentualnie wziąć z 725
IIm, tzn. że środki konsumpcji wartości 110 skonsumują robo
tnicy działu I zamiast kapitalistów działu II, wobec czego ka
pitaliści ci będą musieli skapitalizować owe 110m, których nie
mogą skonsumować. Z 725 I I m pozostaje tedy 615 IIm. Jeżeli
'jednak dział II przekształca w ten sposób te 110 w dodatkowy
kapitał stały, to potrzebny mu jest dalszy dodatkowy kapitał
zmienny w wysokości 55; musi wziąć je znów ze swej wartości
dodatkowej; jeżeli 55 odjąć od 615 IIm, to -na konsumpcję ka
pitalistów działu II pozostanie 560; po dokonaniu wszystkich
tych rzeczywistych i potencjalnych przeniesień otrzymamy ta
ką wartość kapitałową:
I. (4400c + 440c) + (1100v + 110v) = 4840c + 1210v =
= 6050
II. (1600c + 50c + 110c) + (800v + 25v + 55v) =
= 1760c + 880v = 2640
8690
Aby proces ten miał przebieg normalny, akumulacja w dzia
le II powinna odbywać się w tempie szybszym niż w dziale I,
w przeciwnym bowiem razie ta część produktu I(v +
którą
należy wymienić na towary I I C, wzrastałaby szybciej niż IIC,
£ tylko na nie można ową część wymienić.
Jeżeli reprodukcja będzie się odbywała nadal na tej pod
stawie i przy innych warunkach nie zmienionych, to w końcu
następnego roku otrzymamy:
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I. 4840c + 1210„ + 1210m = 7260 | _
II. 1760c + 880v + 880m = 3520 j ~ 1U /8UPrzy nie zmieniającej się stopie podziału wartości dodatko
wej dział I ma do wydatkowania w charakterze dochodu
1210v i połowę m — 605, razem 1815. Ten fundusz konsump
cyjny jest znów o 55 większy od IIC. Te 55 trzeba potrącić
z 880m, pozostanie więc 825. Przekształcenie 55 IIm w IIC wy
maga dalszego potrącenia z IIm na odpowiedni kapitał zmien
ny = 27Y2; do spożycia pozostaje 797*/2 HmW dziale I trzeba teraz skapitalizować 605m, z czego 484
zamienia się w kapitał stały, a 121 w zmienny; te 121 należy
potrącić z IIm, które teraz wynosi już tylko 797 '/ 2 ;pozostaje
676V2 IIm. Dział II przekształca więc dalsze 121 w kapitał
stały, do czego potrzebny mu jest dalszy kapitał zmienny =
= 60’/2; te 601/2 bierze się również z 676*/2; do spożycia po
zostaje 616.
Mamy tedy następujący kapitał:
I. Stały 4840 + 484 = 5324.
Zmienny 1210 + 121 = 1331.
II. Stały 1760 + 55 + 121 = 1936.
Zmienny 880 + 2Th + 60V2 = 968.
I. 5324c + 1331 - 6655 )
Razem: n
+ 96g^ = 2 m j - 9559;
w końcu zaś roku będziemy mieli produkt:
I. 5324c + 1331v + 1331m = 7986
1_
II. 1936c + 968v + 968m = 3872
J ~ 11
Powtarzając to samo obliczenie i zaokrąglając ułamki, otrzy
mamy w końcu następnego roku produkt:
I. 5856c + 1464v + 1464m = 8784 } _
II. 2129c + 1065v + 1065^ = 4259 J _ u
w końcu zaś następnego z kolei roku:
I. 6442c + 1610v + 1610m = 9662 } _
II. 2342c + 1172v + 1172m = 4686 J ~ 14M 8‘
W ciągu pięcioletniej reprodukcji w skali rozszerzonej łącz
ny kapitał działu I i II urósł z 5500c + 1750v = 7250 do
8784c + 2782v = 11 566, a więc w stosunku 100 : 160. Łącz
na wartość dodatkowa wynosiła na początku 1750, teraz wy
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nosi 2782. Spożywana wartość dodatkowa wynosiła na po
czątku 500 dla działu I i 600 dla działu II, razem = 1100,
w ostatnim roku wynosiła ona 732 dla działu I i 746 dla działu
II, razem = 1478. Powiększyła się więc w stosunku 100 : 134.

2.

Przykład

drugi

Przypuśćmy teraz, że produkt roczny w wysokości 9000,
znajdujący się w postaci kapitału towarowego w ręku klasy
kapitalistów przemysłowych, ma formę, w której ogólny prze
ciętny stosunek kapitału zmiennego do kapitału stałego wyno
si 1 : 5. Zakłada to, że osiągnięto już znaczny rozwój pro
dukcji -kapitalistycznej i odpowiedni stopień rozwoju produk
cyjnej siły pracy społecznej; znaczne uprzednie rozszerzenie
skali produkcji; wreszcie rozwój tych wszystkich warunków,
które wywołują względny nadmiar ludności robotniczej. Po
zaokrągleniu ułamków produkt toczny będzie się wtedy dzielił
w sposób następujący:
I. 5000c + 1000v, + 1000m = 7000 1 _
II. 1430c + 285v + 285m = 2000 | “ ' uuuPrzypuśćmy teraz, że kapitaliści działu I konsumują połowę
wartości dodatkowej = 500 i akumulują jej drugą połowę.
Wtedy (1000v + 500m) I = 1500 należałoby wymienić na
1500 IIC. Ponieważ I I C równa się tutaj tylko 1430, to 70 na
leży dodać z wartości dodatkowej; po odjęciu ich od 285 I I m
pozostaje 215 IIm. Otrzymujemy więc:
I. 5000c + 500m (podlegające kapitalizacji) + 1500^ + mj
funduszu konsumpcyjnego kapitalistów i robotników.
II. 1430c + 70m (podlegające kapitalizacji) + 285w +
+ 215m.
Ponieważ 70 I I m dołącza się tu bezpośrednio do IIC, to uru
chomienie tego dodatkowego kapitału stałego wymaga kapi
tału zmiennego w wysokości -y = 14; a więc i te 14 bierze
się znów z 215 I I m; pozostaje 201 IIm; otrzymujemy zatem:
II. (1430c + 70c) + (285v + 14v) + 201m.
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Wymiana 1500 I ( v + ,„j ma 1500 IIC (jest procesem repro
dukcji prostej; wymianę tę więc już omówiliśmy. Należy tu
jednak wskazać na pewne cechy szczególne, które powstają
wskutek tego, że przy reprodukcji rozszerzonej I( ó + 'hm) zosta
je zastąpione nie samym IIC lecz IIC plus część wartości doda
tkowej IIm.
Rozumie się samo przez się, że jeżeli odbywa się akumula
cja, to Ift, +
jest większe od IIC, nie równa się więc IIC
jak przy reprodukcji prostej. Dzieje się tak dlatego, że 1) dział
I włącza część swego produktu dodatkowego do własnego 'ka
pitału produkcyjnego i przekształca 5/6 tej części w kapitał
stały, nie może więc zastąpić jednocześnie tych 5/e środkami
konsumpcji działu II; 2) dział I ma ze swego produktu do
datkowego dostarczyć materiału na kapitał stały, potrzebny do
akumulacji w dziale II, podobnie jak dział II ma dostarczyć
działowi I materiału na kapitał zmienny, który powinien uru
chomić część produktu dodatkowego, zastosowaną przez dział
I w charakterze dodatkowego kapitału stałego. Wiemy, że
rzeczywisty kapitał zmienny składa się z siły roboczej, a więc
składa się z niej również dodatkowy kapitał zmienny. Kapi
talista działu I nie kupuje w dziale II niezbędnych środków
utrzymania na zapas ani też nie gromadzi ich dla dodatkowej
siły roboczej, którą ma dopiero zatrudnić, jak to musiał robić
właściciel niewolników. Sami robotnicy kupują sobie w dzia
le II niezbędne środki utrzymania. To jednak nie przeszka
dza, że z punktu widzenia kapitalisty środki konsumpcyjne
dodatkowej siły roboczej są jedynie środkami służącymi do
produkcji i zachowania jego ewentualnej dodatkowej siły ro
boczej, a więc stanowią formę naturalną jego kapitału zmien
nego. Własna jego najbliższa operacja, w danym wypadku ope
racja działu I, polega jedynie na gromadzeniu nowego kapita
łu pieniężnego, potrzebnego na zakup dodatkowej siły roboczej.
Z chwilą kiedy włączy on tę siłę roboczą do swego 'kapitału
produkcyjnego, owe pieniądze staną się dla tej siły roboczej
środkiem kupna towarów działu II; muszą więc one znaleźć
odpowiednie środki konsumpcji.
Przy 'sposobności. Panowie kapitaliści i ich prasa są często
niezadowoleni ze sposobu wydawania pieniędzy przez siłę ro
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boczą, a także z towarów działu II, na -które wydaje ona te
.pieniądze. Filozofują na ten temat, bają coś o kulturze, udają
filantropów, jak np. pan Drummond, sekretarz poselstwa an
gielskiego w Waszyngtonie. Relacjonuje on, że „The Nati-on”
{gazeta} zamieściła w końcu października 1879 r. ciekawy ar
tykuł, który zawiera między innymi takie oto myśli:
„Gdy chodzi o kulturę, robotnicy nie dotrzymują kroku postępowi
w dziedzinie wynalazczości; dostępne im się stato mnóstwo przedmio
tów, z których nie umieją korzystać, wobec czego nie stwarzają dla
nich rynku”. {Każdy kapitalista życzy sobie naturalnie, żeby robotnik
kupował jego towar}. „Nie ma powodu, aby robotnik nie życzył sobie
takiego samego komfortu, jak duchowny, adwokat czy lekarz zarabia
jący tyleż co on” . {Ta kategoria adwokatów, duchownych i lekarzy
musi faktycznie poprzestawać na samym życzeniu korzystania z wielu
odmian

komfortu!}.

„Robotnik

jednak nie pragnie tego. Pozostaje

wciąż kwestia, jak podnieść jego poziom jako konsumenta, stosując
racjonalne i zdrowe metody postępowania; niełatwa to sprawa, gdyż
cała jego ambicja nie sięga poza skrócenie dnia roboczego, a de
magodzy raczej podburzają go do tego niż do poprawy jego sytuacji
przez doskonalenie uzdolnień umysłowych i zalet moralnych”

(„Re-

ports of H. M .’s Secretaries of Embassy and Legation on the Manufactures, Commerce etc. of the Countries in which they reside” , Lon
dyn 1879, str. 404).

Długi dzień roboczy zdaje się stanowić tajemnicę owych
racjonalnych i zdrowych metod postępowania, które mają po
prawić sytuację robotnika, doskonaląc jego uzdolnienia umy
słowe i zalety moralne, i zrobić z niego racjonalnego konsu
menta. Robotnik stanie się racjonalnym konsumentem towa
rów kapitalisty, jeżeli zacznie przede wszystkim od tego, że
pozwoli - ale przeszkadza mu w tym demagog! - aby kapita
lista konsumował jego siłę roboczą w sposób nieracjonalny
i szkodliwy dla jego zdrowia. Co kapitalista rozumie przez rac
jonalną konsumpcję, wychodzi na jaw wtedy, gdy jest on na
tyle łaskawy, że wdaje się bezpośrednio w sprawy konsumpcji
swych robotników - wychodzi to na jaw w systemie Wypłat
w towarach, którego jednym z licznych rozgałęzień jest również
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dostarczanie robotnikom mieszkań, wskutek czego kapitalista
staje się zarazem kamienicznikiem robotnika.
Tenże Drummond, którego wzniosła dusza zachwyca się ka
pitalistycznymi próbami podniesienia poziomu klasy robotni
czej, opowiada we wspomnianym już sprawozdaniu między in
nymi o wzorowych przędzalniach bawełny firmy Lowell & Lawrence Mills. Jadłodajnie i domy mieszkalne dla robotnic na
leżą do towarzystwa akcyjnego, które jest właścicielem fa
bryki; kierowniczki tych jadłodajni i domów są na służbie te
go samego towarzystwa, które też ustanawia obowiązujące w
tych zakładach regulaminy; dziewczętom nie wolno wracać do
domu po godzinie dziesiątej wieczorem. Ale oto perełka: spec
jalna policja towarzystwa akcyjnego patroluje okolicę, aby nie
dopuścić do przekroczenia tych przepisów. Po godzinie dzie
siątej wieczór nie wpuszcza się i nie wypuszcza dziewcząt z do
mów. Dziewczętom nie wolno mieszkać gdzie indziej niż na
terenach należących do towarzystwa, na których każdy dom
przynosi około 10 dolarów komornego tygodniowo; i tu wi
dzimy racjonalnego konsumenta w całej jego glorii:
„Ponieważ jednak w wielu najlepszych domach mieszkalnych dla ro
botnic znajduje się wszechobecne pianino, więc muzyka, śpiew i taniec
odgrywają znaczną rolę przynajmniej u tych, którym po monotonii dziesięciogodzinnej nieustannej pracy przy warsztacie tkackim bardziej po
trzeba rozrywki niż rzeczywistego wypoczynku” (str. 412).

Ale o najważniejszym sekrecie, jak z robotnika zrobić racjo
nalnego konsumenta, będzie dopiero mowa. Pan Drummond
zwiedza fabrykę noży w Turner’s Falls (Connecticut River),
gdzie pan Oakman, skarbnik towarzystwa akcyjnego, oświad
czywszy mu, że amerykańskie noże stołowe biją swą jakością
angielskie, ciągnie dalej:
„Pobijemy Anglię także cenami; już teraz prześcignęliśmy ją, gdy
chodzi o jakość; z tym wszyscy się zgadzają, ale musimy osiągnąć niż
sze ceny i osiągniemy je, skoro tylko nasza stal stanie się tańsza i obni
żymy place” (str. 427).

Obniżenie płacy roboczej i długi dzień roboczy - oto istota
racjonalnych i zdrowych metod, które mają podnieść robotni639
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lca do godności racjonalnego konsumenta, aby stworzył on ry
nek dla mnóstwa przedmiotów udostępnionych mu przez kul
turę i postępy w dziedzinie wynalazczości.

A więc podobnie jak dział I ma ze swego produktu doda
tkowego dostarczyć dodatkowego kapitału stałego dla dzia
łu II, tak też w tym samym sensie dział II dostarcza dodatko
wego kapitału zmiennego dla działu I. Gdy chodzi o kapitał
zmienny, dział II akumuluje go dla działu I i dla siebie, re
produkując większą część całego swego produktu, a więc rów
nież, a nawet w szczególności, swego produktu dodatkowego,
w formie niezbędnych środków konsumpcji.
Przy produkcji odbywającej się na bazie wzrastającego ka
pitału element I ^ + „,) musi równać się IIC plus ta część do
datkowego produktu, którą w charakterze kapitału włącza się
do produkcji, plus dodatkowa część kapitału stałego, niezbędna
do rozszerzenia produkcji w dziale II; a minimum tego roz
szerzenia jast takie, że bez niego nie można dokonać rzeczy
wistej akumulacji, tj. rzeczywistego rozszerzenia produkcji w
samym dziale I.
Wróćmy teraz do przypadku rozpatrywanego przez nas os
tatnio: ma on tę właściwość, że IIC jest mniejsze od l( v + >/IOT; ,
od części produktu działu I wydatkowanej jako dochód na
środki konsumpcji, wobec czego do wymiany 1500 l( v + „,) ko
nieczna jest natychmiastowa realizacja części dodatkowego
produktu działu II, równającej się 70. Co się tyczy IIC = 1430,
to przy innych warunkach nie zmienionych trzeba je zastąpić
taką samą wartością wziętą z \(v + m) , aby w dziale II mogła
się dokonać reprodukcja prosta; możemy więc tu nie zajmo
wać się już tą sprawą. Inaczej rzecz się ma z uzupełniającymi
70 IIm. To, co dla działu I jest tylko zastąpieniem dochodu
środkami konsumpcji, wymianą towarów jedynie w celach
konsumpcyjnych, nie jest tu dla działu II - jak przy reproduk
cji prostej - powrotnym tylko przekształceniem jego kapitału
stałego z formy kapitału towarowego w formę naturalną, lecz
bezpośrednim procesem akumulacji, przemianą części dodat640
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kowcgo produktu tego działu z formy środków konsumpcji w
formę kapitału stałego. Jeżeli dział I kupuje te 70 IIm za
kwotę pieniężną 70 f. szt. (rezerwa pieniężna na dokonanie
wymiany wartości dodatkowej), a dział II nie kupuje w za
mian 70 Im, lecz akumuluje owe 70 f. szt. jako kapitał pienięż
ny, to kapitał ten jest wprawdzie nadal wyrazem dodatkowego
produktu (właśnie produktu dodatkowego II, którego jest
odpowiednią częścią), chociaż nie takiego, który wchodzi po
nownie do produkcji; ale w tym wypadku akumulacja pie
niędzy po stronie działu II byłaby jednocześnie wyrazem tego,
że 70 Im w postaci środków produkcji nie może ulec sprze
daży. A więc w dziale I powstałaby względna nadprodukcja
odpowiednio do jednoczesnego nierozszerzenia reprodukcji w
dziale II.
Niezależnie jednak od powyższego, przez cały ten czas, w .
ciągu którego owa kwota pieniężna 70, pochodząca z działu
I, nie powróci lub powróci jedynie częściowo do tego działu
w drodze kupna 70 Im przez dział II, kwota pieniężna 70 w
całości lub w części figurować będzie w ręku działu II jako
dodatkowy potencjalny kapitał pieniężny. Dotyczy to każdej
wymiany między działem I i II, dopóki wzajemne zastąpienie
towarów z obu stron nie wywoła powrotu pieniędzy do ich
punktu wyjścia. W normalnym jednak przebiegu sprawy owe
pieniądze czasowo tylko spełniają tu powyższą rolę. Przy sys
temie kredytowym zaś, kiedy to wszelkie pieniądze, zwolnio
ne dodatkowo na krótki przeciąg czasu, powinny natychmiast
zacząć aktywnie funkcjonować w charakterze dodatkowego
kapitału pieniężnego, taki jedynie czasowo swobodny kapitał
pieniężny można wykorzystać, aby służył np. dla nowych
przedsiębiorstw w dziale I, podczas gdy powinien by upłyn
nić w tym dziale dodatkowy produkt zalegający w innych
przedsiębiorstwach. Należy następnie zaznaczyć, że dołączenie
70 Im do części stałej kapitału działu II wymaga jednoczesne
go powiększenia kapitału zmiennego działu II o kwotę 14.
Zakłada to - podobnie jak w dziale I przy bezpośrednim do
łączeniu produktu dodatkowego Im do kapitału Ic - że repro
dukcja w dziale II dokonuje się już z tendencją do dalszej
'kapitalizacji; że więc obejmuje ona powiększenie tej części pro41 - Marks, Engels - D zieła t. 24
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duktu dodatkowego, która składa się z niezbędnych środków
utrzymania.

Widzieliśmy w drugim przykładzie, że po to, aby 500 Im
można było skapitalizować, produkt wartości 9000 musi dla
celów reprodukcji ulec następującemu podziałowi. Uwzględ
niamy tu jedynie towary, pomijając obieg pieniężny.
1. 5000c + 500m (które mają ulec kapitalizacji) + 1500 (v + m;
funduszu konsumpcyjnego = 7000 w towarach.
II.
1500c + 299„ + 201m = 2000 w towarach. Łączna su
ma 9000 w produkcie towarowym.
Kapitalizacja odbywa się teraz w sposób następujący:
W dziale I owe 500m, które mają ulec kapitalizacji, dzielą
się na 5/ 6, czyli 417c, plus Ve, czyli 83„. Te 83„ zabierają z IIm
taką samą sumę, za którą kupuje się elementy kapitału stałego
i którą dołącza się wobec tego do IIC. Powiększenie IIC o 83
pociąga za sobą powiększenie II,, o '/s sumy 83, czyli o 17.
Po wymianie mamy tedy:
I. (5000c + 417J c + (1000v + 8 3 J V = 5417c +1083v =6500
II. (1500c + 8 3 J C + (299v + 17m)v = 1583c + 316v = 1899
razem = 8399
W dziale I kapitał urósł z 6000 do 6500, a więc o 1/i 2.
W dziale II - z 1715 do 1899, a więc niespełna o V9.
Reprodukcja odbywająca się w drugim roku na powyższej
podstawie daje w końcu roku kapitał:
I. (5417c + 452J v + (1083v + 90J v = 5869c + 1173v = 7042
II. (1583c + 42m + 90m)c + (316v + 8 m + 18m)v = 1715c
+ 342v = 2057,
w końcu zaś trzeciego roku daje produkt:
I. 5869c + 1173v + 1173m
II. 1715c + 342v + 342m
,642
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Jeżeli dział I akumuluje tu, podobnie jak dotychczas, poło
wę wartości dodatkowej, to I (0+*/im) daje 1173v + 587
= 1760, czyli jest większe niż całe 1715 IIC, jest mianowicie
większe o 45. A zatem różnicę tę trzeba znów wyrównać przez
przeniesienie do IIC środków produkcji takiej samej wartości.
I I C powiększa się tedy o 45, co wymaga powiększenia IIV o '/g
= 9. Następnie, podlegające kapitalizacji 587 Im dzielą się na
5/e i V 6, na 489c i 98v; te 98 warunkują nowe powiększenie
stałego kapitału działu II o 98, a to z kolei powoduje powięk
szenie zmiennego kapitału działu II o '/s = 20. Otrzymujemy
wtedy:
I. (5869c + 489m)c + (1173v + 98m)v = 6358c + 1271v = 7629
II. (1715c + 45m + 98;n)c + (342v + 9m + 2 0 J V =
= 1858c + 371v = 2229
kapitał globalny = 9858.
W ciągu trzech lat wzrastającej reprodukcji łączny kapitał
działu I urósł tedy z 6000 do 7629, łączny kapitał działu II
- z 1715 do 2229, a globalny kapitał społeczny - z 7715 do
9858.

3.

Wymiana

IIC w

wypadku

akumulacji

Gdy więc chodzi o wymianę Ifv + OTna IIC, możliwe są róż
ne wypadki.
Przy reprodukcji prostej obie te wielkości powinny się sobie
równać i wzajemnie się zastępować, inaczej bowiem, jak widzie
liśmy wyżej, reprodukcja prosta nie może się odbywać bez
zakłóceń.
Przy akumulacji należy przede wszystkim wziąć pod uwagę
stopę akumulacji. W rozpatrywanych dotychczas wypadkach
zakładaliśmy, że stopa akumulacji w dziale 1= 1/2 m I, jak
również i to, że w różnych latach nie ulegała ona zmianom.
Zmianom uległa tylko proporcja, w jakiej ten zakumulowany
kapitał -dzielił się na zmienny i stały. Mieliśmy wtedy do czy
nienia z trzema wypadkami:
643

P ział Ul- Reprodukcja i cyrkulacja globalnego kapitału społecznego

1) I („+>/«,) = IIC; a więc I I C jest mniejsze od \(v +
. Mu
si ono zawsze być mniejsze od I(v + ,„) . w przeciwnym bowiem
razie w dziale I nie odbywałaby się akumulacja.
2) I(„+v„«) jest większe od IIC. W tym wypadku zastąpie
nia dokonuje się w ten sposób, że do IIC dołącza się odpowied
nią część produktu dodatkowego IIm, tak aby suma ta = I
(„+ i/!OT;. Wymiana ta nie jest dla działu II reprodukcją prostą
■jego kapitału stałego, lecz jest już akumulacją, powiększeniem
tego kapitału o część produktu dodatkowego, którą dział II
wymienia na środki produkcji działu I; powiększenie to oz
nacza zarazem, że dział II powiększa ponadto w odpowied
nim stosunku swój kapitał zmienny kosztem własnego produk
tu dodatkowego.
3) I(t,+v»m) jest mniejsze od I I C. W tym wypadku dział II
nie odtworzył w całości siwego kapitału stałego w drodze wy
miany, wobec czego musi pokryć niedobór przez kupno w dziale
I. Ale to nie wymaga dalszej akumulacji zmiennego kapitału
działu II, gdyż dzięki tej operacji jego kapitał stały będzie
dopiero całkowicie zreprodukowany pod względem wielko
ści. Z drugiej strony ta część kapitalistów działu I, która je
dynie gromadzi dodatkowy kapitał pieniężny, dokonała już
dzięki tej wymianie akumulacji częściowej powyższego ro
dzaju.
Założenie obowiązujące przy reprodukcji prostej, a miano
wicie, że I(0 + m) = IIC, nie tylko nie da się pogodzić z pro
dukcją ‘kapitalistyczną - co zresztą nie wyłącza możliwości,
Że w przebiegu cyklu przemysłowego trwającego 10-11 Lat
produkcja globalna bywa nieraz w jakimś roku mniejsza od
produkcji poprzedniego roku, a więc że w porównaniu z po
przednim rokiem nie odbywa się nawet reprodukcja prosta Jęcz nadto przy naturalnym przyroście rocznym ludności reprodukaja prosta mogłaby się o tyle tylko odbywać, o ile by
odpowiednio większa liczba służby nieprodukcyjnej mogła brać
udział w konsumpcji owych 1500, które reprezentują łączną
wartość dodatkową. Natomiast akumulacja kapitału, a więc
rzeczywista produkcja kapitalistyczna, byłaby w tych warun
kach niemożliwa. Dlatego też rzeczywista akumulacja kapita
listyczna wyłącza możliwość, aby IIC = l(v + m;. Mimo to na
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wet przy akumulacji kapitalistycznej może się zdarzyć, że w
następstwie procesów akumulacji, które odbyły się w ciągu
wcześniejszych okresów produkcji, IIC nie tylko równa się
lecz je nawet przewyższa. Byłaby to nadprodukcja w
dziale II, którą mógłby wyrównać tylko wielki krach, wywo
łujący w konsekwencji wędrówkę kapitału z działu II do dzia
łu I. - Stosunek pomiędzy I („+„,) a IIC w niczym nie zmienia
się przez to, że dział II sam reprodukuje część swego kapitału
stałego, czego przykładem jest stosowanie w rolnictwie na
sion własnej produkcji. Przy wymianie pomiędzy działem I
i II ta część IIC tak samo m/ie wchodzi w rachubę, jak nie
wchodzi w rachubę Ic. Nie zmienia to też wcale postaci rze
czy, że część produktów działu II może z kolei wejść do dzia
łu I w charakterze środków produkcji.. Wyrównywa ją część
środków produkcji dostarczanych przez dział I, toteż część tę
należy od razu potrącić po obu stronach, jeżeli wymianę po
między dwoma wielkimi działami produkcji społecznej, mię
dzy producentami środków produkcji a producentami środ
ków konsumpcji, chcemy zbadać w czystej, niczym nie skażonej
postaci.
A więc w warunkach produkcji kapitalistycznej I („+,„) nie
może równać się IIC, czyli obie te wielkości nie mogą się
przy wymianie równoważyć. Natomiast, jeżeli przyjmiemy, że
I y stanowi tę część wartości dodatkowej l m, którą kapita
liści działu I wydatkują jako dochód, to I (v + ^r) może rów
nać się IIC, może być od niego większe lulb mniejsze; jednakże
(v +
musi być zawsze mniejsze od 11^ + w; , mniejsze mia
nowicie o tę część wartości dodatkowej IIm, którą we wszelkich okolicznościach kapitaliści działu II muszą sami spożyć.
Należy zaznaczyć, że w tym zobrazowaniu akumulacji nie
ujęto w sposób ścisły wartości kapitału stałego, jeżeli rozpa
trywać ten kapitał jako część wartości kapitału towarowego,
w którego produkcji bierze on udział. Trwała część nowo za
kumulowanego kapitału stałego wchodzi do kapitału towaro
wego stopniowo jedynie i periodycznie, w zależności od róż
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nego charakteru tych elementów trwałych; dlatego też w tych
wypadkach, kiedy do produkcji towarów używa się wielkich
ilości surowców, półfabrykatów itd., kapitał towarowy w prze
ważającej swej części składa się z wartości zastępujących płyn
ne części stałe oraz kapitał zmienny. (Jednakże ze względu
na obrót części płynnych kapitału można stosować powyższą
metodę postępowania; zakłada się tym samym, że część płyn
na wraz z przeniesioną na nią częścią wartości kapitału trwa
łego robi w ciągu roku tyle obrotów, że łączna suma wartości
wytworzonych towarów równa się wartości całego kapitału
wchodzącego do rocznej produkcji). Tam zaś, gdzie produkcja
maszynowa zużywa nie surowiec, lecz tylko materiały pomoc
nicze, element pracy = v musi ponownie zjawiać się w ka
pitale towarowym jako znaczniejsza jego część składowa. Jeśli
przy ustalaniu stopy zysku wartość dodatkową oblicza się w
stosunku do całego kapitału, niezależnie od tego, czy trwa
łe części Składowe przenoszą periodycznie na produkt dużo,
czy też mało wartości, to do wartości każdego wytwarzane
go periodycznie kapitału towarowego .należy część trwałą ka
pitału stałego doliczać w tej tylko mierze, w jakiej wsku
tek zużycia oddaje ona przeciętnie wartość samemu produ
ktowi.
IV. Uwagi dodatkowe
Pierwotnym źródłem pieniędzy dla działu II jest v + m
producentów złota w dziale I, wymienione na część kapitału
towarowego IIC; v + m producenta złota o tyle tylko nie
wchodzi do działu II, o ile producent ten gromadzi wartość
dodatkową lub przekształca ją w środki produkcji działu I,
czyli rozszerza swą produkcję; z drugiej strony, o ile akumu
lacja pieniędzy ze strony samego producenta złota prowadzi
w końcu do reprodukcji .rozszerzonej, część wartości dodatko
wej w produkcji złota, wydatkowana nie w charakterze do
chodu, lecz jako dodatkowy kapitał zmienny producenta zło
ta, wchodzi do działu II, przyczynia się tu do tworzenia no
wych skarbów albo dostarcza nowych środków na zakupy w
dziale I, po których nie następuje bezpośrednio ponowna
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sprzedaż temu działowi. Z pieniędzy pochodzących z owego
I(u+,„) produkcji złota odchodzi część złota, która pewnym
gałęziom produkcji działu II potrzebna jest w charakterze su
rowca itd., słowem w charakterze elementu zastępującego ich
kapitał stały. Element tymczasowego tworzenia skarbu - od
bywającego się w celach przyszłego rozszerzenia reprodukcji
- powstaje w wymianie między działem I i II w następują
cych wypadkach: dla działu I tylko wtedy, kiedy dział I sprze
daje działowi II jednostronnie, bez wyrównującego kupna,
część produktu dodatkowego Im, która służy w dziale II jako
dodatkowy kapitał stały; dla działu II wtedy, kiedy dział II
sprzedaje działowi I jednostronnie, bez wyrównującego kup
na, część produktu dodatkowego I I m, która służy w dziale I
jako dodatkowy kapitał zmienny; następnie w tym wypadku,
kiedy część wartości dodatkowej, wydanej przez dział I w cha
rakterze dochodu, nie zostaje pokryta przez IIC, wobec czego
dział I kupuje za nią część produktu dodatkowego I I m, która
w ten sposób przekształca się w pieniądz. Jeżeli I,

m.

(»*r)
jest większe od IIC, to do reprodukcji prostej IIC nie trzeba to
warami działu II zastępować tego, co dział I zabrał do swojej
konsumpcji z I I m. Powstaje pytanie, w jakim stopniu może się
odbywać tworzenie skarbu w obrębie wymiany między kapi
talistami działu II, wzajemnej wymiany, której przedmiotem
może być tylko IIm. Jak nam wiadomo, bezpośrednia akumulaoja odbywa się w obrębie działu II w ten sposób, że część
wartości dodatkowej IIm przekształca się bezpośrednio w ka
pitał zmienny (podobnie jak w dziale I część wartości dodat
kowej Im przekształca się bezpośrednio w kapitał stały). Wo
bec tego, że różne są stadia akumulacji w różnych gałęziach
produkcji działu II oraz u poszczególnych kapitalistów w ob
rębie każdej poszczególnej gałęzi, sprawa tłumaczy się mutatis
mutandis [z odpowiednimi zmianami] tak samo jak w dziale
I. Jedni znajdują się jeszcze w stadium tworzenia skarbu,
sprzedają nie kupując, inni znajdują się w stadium rzeczy
wistego rozszerzenia produkcji, kupują nie sprzedając. D o
datkowy zmienny kapitał pieniężny wykłada się wprawdzie
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z początku na dodatkową siłę roboczą; jednakże robotnicy
kupują środki utrzymania u gromadzących skarb właścicieli
dodatkowych środków konsumpcji, które wchodzą do kon
sumpcji robotników. Od tych właścicieli pieniądze pro rata
[proporcjonalne do] tworzonego przez każdego z nich skar
bu nie wracają już do swego punktu wyjścia; oni je groma
dzą.

