[ROZDZIAŁ SZESNASTY]

Ricardowska teoria zysku
[1. Poszczególne wypadki, kiedy n Ricarda
należy odróżniać wartość dodatkow ą od zysku]
Udowodniliśmy już szczegółowo, że prawa rządzące war
tością dodatkową - lub raczej prawa rządzące stopą wartości
dodatkowej - (zakładając, że dzień pracy jest dany) nie są
tak bezpośrednio i po prostu identyczne z prawami rządzący
mi zyskiem, czyli nie można ich tak bezpośrednio i po prostu
zastosować do praw rządzących zyskiem, jak to widzimy u Ri
carda; udowodniliśmy już, że Ricardo niesłusznie identyfikuje
wartość dodatkową z zyskiem, że są one tylko wtedy identycz
ne, kiedy cały kapitał składa się z kapitału zmiennego, czyli
zostaje wyłożony bezpośrednio na płacę roboczą; że zatem to,
co Ricardo rozpatruje pod mianem „zysku”, jest w ogóle je
dynie wartością dodatkową. Tylko w tym wypadku również
i globalny produkt sprowadza się po prostu do płacy roboczej
i wartości dodatkowej. Ricardo podziela widocznie pogląd
Smitha, że globalna wartość produktu rocznego sprowadza się
do dochodów. Dlatego też miesza wartość z ceną kosztu.
Nie trzeba tu powtarzać, że stopą zysku nie rządzą bezpo
średnio te same prawa, które rządzą stopą wartości dodatko
wej.
Po pierwsze, widzieliśmy, że stopa zysku może podnosić się
lub spadać wskutek spadania lub podnoszenia się renty, nie
zależnie od any change in the value of labour [jakiejkolwiek
zmiany wartości pracy].
Po drugie, the absolute amount of profit [absolutna suma
zysku] równa się to the absolute amount of surplus value
[absolutnej sumie wartości dodatkowej]. Jednakże the abso558
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lute amount of surplus value określa nie tylko stopa wartości
dodatkowej, lecz w takim samym stopniu liczba zatrudnio
nych robotników. Toteż możliwa jest jednakowa suma zysku,
kiedy stopa wartości dodatkowej obniża się, lecz liczba ro
botników wzrasta, i na odwrót itd.
Po trzecie, przy danej stopie wartości dodatkow ej stopa zy
sku zależy od organie composition of capital [organicznego
składu kapitału].
Po czwarte, przy danej wartości dodatkow ej (co oznacza, że
dany jest też organiczny skład kapitału na każde jego 100 jed
nostek) stopa zysku zależy od stosunku między wartościami
różnych części kapitału, które mogą ulec niejednakowym
zmianom, po części wskutek economy of power [oszczędzania
siły] itd. przy stosowaniu warunków produkcji, po części
wskutek variations of value [zmian wartości], które mogą na
stąpić w jakiejś części kapitału, gdy inne jego części pozostaną
nie zmienione.
W końcu należałoby wziąć jeszcze w rachubę różnice składu
kapitału, które są wynikiem procesu cyrkulacji.
||6671 Niektóre refleksje przewijające się u samego Ricar
da powinny były naprowadzić go na różnicę między wartością
dodatkową i zyskiem. Ricardo nie uwzględnia tej różnicy i dla
tego zdaje się - jak już o tym napomknęliśmy analizując ch.
I, „O wartości” - tu i ówdzie staczać do wulgarnego poglądu,
iż zysk jest po prostu nadwyżką ponad wartość towaru; wtedy
np., kiedy mówi o określaniu zysku z kapitału, w którym prze
waża kapitał trwały itd JU7l Stąd też wielkie niedorzeczności
u jego następców. Wulgarny pogląd musi się zjawić, kiedy
słuszna w praktyce teza, że kapitały takiej samej wielkości
przynoszą przeciętnie jednakow e zyski, czyli że zysk zależy od
wielkości zastosowanego kapitału, nie jest powiązana szeregiem
ogniw pośrednich z ogólnymi prawami wartości etc., słowem,
kiedy zysk identyfikuje się z wartością dodatkową, co jest
słuszne jedynie w stosunku do kapitału globalnego. Dlatego
też nie znajdujemy u Ricarda żadnej możliwości określenia

ogólnej stopy zysku.
Ricardo zdaje sobie sprawę z tego, że na stopie żytku nie
odbijają się takie variations of the value of commodities [zmia559
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ny wartości towarów], jakie wywierają równomierny wpływ
na wszystkie części kapitału, jak np. variation in the value
of money [zmiana wartości pieniądza]. Powinien był więc
wywnioskować z tego, że na stopie zysku odbijają się takie
variations in the value of commodities, jakie wywierają nie
równomierny wpływ na różne części kapitału ; że tedy możliwe
są variations stopy zysku przy nie zmieniającej się wartości
pracy i że mogą one nawet mieć kierunek przeciwstawny do
variations in the value of labour. Przede wszystkim jednak
Ricardo powinien był zwrócić uwagę na fakt, że rozpatrując
surplus produce [produkt dodatkow y ] albo, co znaczy u niego
to samo, surplus value, albo, co znów znaczy to samo, surplus
labour, sub specie zysku, oblicza on w danym wypadku to
wszystko nie w stosunku do samego kapitału zmiennego, lecz
w stosunku do całego wyłożonego kapitału.
W związku z change in the value of money Ricardo mówi:
„Zmiany wartości pieniądza, bez względu na ich wielkość, nie wy
wołują zmiany stop y Zysku. Przypuśćmy bowiem, że cena towarów fa
brykanta wzrośnie z 1000 f. szt. do 2000 f. szt., a więc o 100°/o. Jeżeli
jeg o k a p ita ł, na który zmiany wartości pieniądza wywierają taki sam
wpływ, jak na wartość produktu, jeżeli cena maszyn fabrykanta, jego
budynków i zasobu towarów również wzrośnie o 100%>, jego sto p a zy
sku pozostanie bez- zmiany... Jeżeli za pomocą kapitału danej wartości
fabrykant może przez oszczędzanie pracy podwoić ilość produktu i cenę
jego obniżyć do połowy, to jednak stosu n ek m iędzy pro d u k tem i k a p i
tałem , który g o w ytw orzył, b ęd z ie ta k i sam jak przedtem i d lateg o
stopa zysku pozostanie nadal taka sama. Jeżeli w tym samym czasie,
w którym fabrykant, stosując taki sam kapitał, podwoi ilość produktu,
wartość pieniądza spadnie wskutek jakiegoś przypadku do połowy, to
produkt zostanie sprzedany za dwa razy większą wartość pieniężną niż
przedtem. A le kapitał zastosowany do wytworzenia produktu będzie
również miał dwa razy większą wartość pieniężną niż przedtem. A więc
i w tym wypadku stosu n ek w artości p rodu ktu d o w artości kapitału b ę 
d z ie ta k i sam ja k p rzed tem " (tamże, str. 51/52).

Jeżeli przez produce Ricardo rozumie tu the surplus pro
duce, to wszystko jest w porządku, stopa zysku bowiem równa
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surplus produce (value)
s ię ------------- kapital--------------- ‘

zatem surplus produce

równa się 10, a kapitał równa się 100, to stopazysku
=
= 10/ioo = Vio = 10%. Jeżeli jednak przez produceRicardo
rozumie łączny produkt, to sprawa nie została dokładnie wy
rażona. Wtedy przez stosunek of the value of the produce to
the value of capital [wartość produktu do wartości kapitału]
rozumie on oczywiście tylko nadwyżkę wartości towaru po
nad wartość wyłożonego kapitału. W każdym razie widać, że
Ricardo nie identyfikuje tu zysku z wartością dodatkową ani
stopy zysku ze stopą wartości dodatkowej, która równa się
surplus value
surplus value
value of labour
’
kapitał zmienny
Ricardo mówi (ch. X X X II) :
„Założyliśmy, że spadla cena p rodu ktu su row ego, z którego wytwa
rza się towary, i dlatego obniżą się ceny tych towarów. Tak, ceny te
obniżą się, ale obniżce tej nie będzie towarzyszyło jakiekolwiek zmniej
szenie pieniężnego dochodu producenta. Jeśli sprzedaje on swe towary
za mniejszą sumę pieniędzy, to tylko dlatego, że zynniejszyła się w artość
jed n eg o Z m ateriałów , z których w ytw arza się te tow ary. Jeśli fabry
kant sukna sprzedaje swe sukno za 90 0 f. szt., a nie za 1000 f. szt.,
dochód jego nie zmniejszy się, kiedy wartość wełny, z której wytwarza
się sukno, obniży się też o 100 f. szt.” (tamże, str. 5 18).

(To, co Ricardo tu w samej rzeczy rozpatruje, mianowicie
wpływ, który w danym, wziętym z praktyki przypadku wy
wiera zmniejszenie się wartości surowca - wcale nas w tym
miejscu nie interesuje. Nagła obniżka wartości wełny odbi
łaby się niewątpliwie (w sposób niekorzystny) na money in
come of the clothiers [dochodzie pieniężnym fabrykantów
sukna], którzy mieliby na składzie znaczny stock in trade
[zasób] gotowego towaru, wytworzonego wtedy, kiedy wełna
była droższa, a wystawionego na sprzedaż po obniżeniu się
II6 6 8 1 wartości wełny.)
Jeżeli, jak tu przypuszcza Ricardo, the clothiers urucha
miają nadal taką samą ilość pracy {mogliby uruchomić jej
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0 wiele więcej, gdyż część zwolnionego kapitału, która przed
tem była expended [wydatkowana] jedynie na materiał suro
wy, może być teraz expended na materiał surowy plus la
bour}, to rzeczą oczywistą jest, że „money income” [„dochód
pieniężny”] tych fabrykantów, jeżeli bierze się pod uwagę
jego wielkość absolutną, „nie zmniejszy się”, ale ich stopa
zysku będzie większa niż przedtem; te same bowiem, co
1 przedtem, dajmy na to, 10%, a więc 100 f. szt., należałoby
obliczać teraz nie w stosunku do 1000, lecz do 900 f. szt.
W pierwszym wypadku stopa zysku równa się 10%, w dru
gim równa się V9 = 111/э%. Ponieważ jednak Ricardo przy
puszcza w dodatku, że the raw produce of which commodi
ties are made [produkt surowy, z którego wytwarza się to
wary] obniżył się w ogóle w cenie, to podniesie się the ge
neral rate of profit [ogólna stopa zysku], a nie tylko the rate
of profit w jednym trade [dziale produkcji]. Jest to tym
dziwniejsze, że Ricardo tego nie pojmuje, skoro pojmuje prze
ciwstawny wypadek.
W ch. V I, „O zysku", Ricardo rozpatruje mianowicie przy
padek, kiedy to w następstwie podrożenia of the necessaries,
w następstwie uprawy gorszych gruntów, a przeto i wzrostu
renty różniczkowej, wzrasta, po pierwsze, płaca robocza, po
wtóre, cena wszelkiego raw produce uzyskiwanego na surface
of the earth [powierzchni ziemi], (Przypuszczenie to wcale
nie jest konieczne. Może nastąpić spadek ceny bawełny, jedwa
biu, a nawet wełny i lnu, mimo że cena zboża będzie szła
w górę.)
Ricardo mówi, po pierwsze, że wartość dodatkow a (u Ricar
da - zysk) otrzymywana przez farmera spadnie, gdyż war
tość produktu 10 robotników, których zatrudnia farmer, równa
się nadal 720 f. szt., ale z tego funds [funduszu] wynoszącego
720 f. szt. musi on więcej wydatkować na wages. I Ricardo
ciągnie dalej:
„Jednakże stopa Zysku jeszcze bardziej spadnie, gdyż kapitał farme
ra... składa się w znacznym stopniu z produktów surowych, takich jak
jego zboże i stogi siana, jego nie wymłócona pszenica i jęczmień, jego
konie i krowy, których ceny pójdą w górę wskutek wzrostu ceny pro
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duktu. Absolutny Zysk farmera obniży się z 480 f. szt. do 445 f. szt.
15 szylingów; ale jeżeli przyczyna, którą przed chwilą omawiałem,
sprawi, że jego kapitał wzrośnie z 3000 f. szt. do 3200 f. szt., to przy
cenie zboża wynoszącej 5 f. szt. 2 szylingi 10 pensów stopa zysku far
mera spadnie poniżej 14e/a. Jeśliby fabrykant również zastosował w swym
przedsiębiorstwie 3 0 0 0 f. szt., to chcąc prowadzić nadal przedsiębior
stwo w dotychczasowej skali musiałby wskutek wzrostu plac powięk
szyć swój kapital, Jeżeli przedtem sprzedawał swe towary za 720 f. szt.,
będzie je nadal sprzedawał za taką samą cenę; ale przy cenie zboża
wynoszącej 5 f. szt. 2 szylingi 10 pensów płaca robocza, która przed
tem wynosiła 2 40 f. szt., podniosłaby się do 274 f. szt. 5 szylingów.
W pierwszym wypadku fabrykantowi pozostałaby nadwyżka w kwocie
480 f. szt. tytułem zysku z 3000 f. szt., w drugim zaś otrzymałby z po
większonego kapitału zaledwie zysk w wysokości 445 f. szt. 15 szylin
gów, jego zysk dostosowałby się więc do zmienionej stopy zysku osią
ganej przez farmera” (tamże, str. 116/117).

A więc Ricardo rozróżnia tu absolute profits (które równa
ją się surplus value) i rate of profits, pokazując zarazem, iż
wskutek zmiany wartości wyłożonego kapitału stopa zysku
obniża się bardziej niż absolute profits (surplus value) wsku
tek rise in the value of labour [wzrostu wartości pracy]. Stopa
zysku obniżyłaby się tu także i wtedy, kiedy by wartość pra
cy pozostała bez zmiany, gdyż taki sam zysk absolutny nale
żałoby obliczać w stosunku do większego kapitału. Przeciw
stawny wypadek - podnoszenie się stopy zysku (odmienne od
podnoszenia się of surplus value, czyli of absolute profit) zdarzyłby się więc w owym wyżej przytoczonym przykładzie,
w którym zmniejsza się wartość of raw produce. Okazuje się
tedy, że podnoszenie się i obniżanie stopy zysku określane
jest jeszcze przez inne okoliczności niż podnoszenie się i ob
niżanie of absolute profits oraz podnoszenie się i obniżanie
stopy of absolute profits, obliczonej w stosunku do kapitału
wyłożonego na płacę roboczą.
Ricardo ciągnie dalej w cytowanym przed chwilą miejscu r
„Wyroby jubilerskie, żelazne, srebrne i miedziane nie zdrożałyby,
gdyż w ich skład nie wchodzą żadne produkty surowe, uzyskiwane na
powierzchni ziemi” (tamże, str. 117).
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Ceny tych towarów nie podniosą się, lecz stopa zysku w
owych trades podniosłaby się ponad stopę zysku istniejącą
w innych gałęziach produkcji. W tych ostatnich bowiem mniej
sza (wskutek wzrostu płacy roboczej) wartość dodatkowa przy
pada na wyłożony kapitał, którego wartość powiększyła się
z dwóch przyczyn: po pierwsze dlatego, że zwiększył się wy
datek na płacę roboczą, i po wtóre dlatego, że zwiększył się
wydatek na materiał surowy. W drugim wypadku ||669| mniej
sza wartość dodatkowa przypada na wyłożony kapitał, który
z powodu powiększenia się płacy roboczej wzrósł tylko w swej
części zmiennej.
W tych ustępach Ricardo sam obala całą swą teorię zysku,
która opiera się na mylnym utożsamianiu stopy wartości do
datkowej ze stopą zysku.
„W każdym wypadku zyski zarówno w rolnictwie, jak i w przemyśle
zmniejszają się wskutek wzrostu cen p ro d u k tów surow ych, jeżeli towa
rzyszy mu wzrost plac roboczych” (tamże, str. 113/114).

Z tego, co powiedział sam Ricardo, wynika, że gdyby na
wet wzrostowi cen produktów surowych nie towarzyszył a rise
of wages, the rate o f profits would be lowered by a enhan
cement of that part of the advanced capital, consisting of raw
produce [wzrost płac roboczych, stopa zysku obniżyłaby się
wskutek wzrostu owej części wyłożonego kapitału, która skła
da się z produktu surowego],
„Przypuśćmy, że cena jedwabiu, aksamitu, mebli i jakichkolwiek in
nych towarów, których nie kupuje robotnik, podniosła się dlatego, że
więcej pracy w y d atku je się na ich w ytw orzen ie. Czy n ie o d b ije się to
n a zy skach ? Z pew n ością n ie, nic b o w iem op rócz wzrostu p la c n ie m o ż e
w yw rzeć w pływ u na zyski. Jedwabiu i aksamitu robotnicy nie konsu
mują i dlatego nie mogą one wywołać wzrostu plac” (tamże, str. 118).

Certainly; the rate of profits in those peculiar trades would
fall, although the value of labour - wages - remained the
same [Niewątpliwie; stopa zysku obniżyłaby się w tych szcze
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gólnych gałęziach produkcji, chociaż wartość pracy - płaca
robocza - nie uległa zmianie]. Podrożałby materiał surowy,
stosowany przez fabrykantów jedwabiu, fabrykantów forte
pianów, fabrykantów mebli itd., zmniejszyłby się zatem sto
sunek nie zmienionej wartości dodatkowej do wyłożonego ka
pitału i hence the rate of profit [dlatego zmniejszyłaby się
stopa zysku], A ogólną stopę zysku stanowi przeciętna poszcze
gólnych stóp zysku we wszystkich branches of business [ga
łęziach przedsiębiorczości]. Albo też, chcąc nadal otrzymywać
przeciętny zysk, owi fabrykanci podnieśliby cenę swych to
warów. Podobne nominalne podwyższenie cen nie oddziaływa
bezpośrednio na stopę zysku, lecz na wydatkowanie zysku.
Ricardo jeszcze raz powraca do wyżej rozpatrzonego wy
padku, w którym wartość dodatkowa (absolute profit) zmniej
sza się dlatego, że cena of necessaries (a wraz z nią i renta
gruntowa) idzie w górę.
„Muszę jeszcze raz zaznaczyć, że stop a Zysku spadałaby o wiele szyb
ciej, niż to wynika z mojego obliczenia. Jeżeli bowiem w artość p ro d u k 
tu będzie tak wysoka, jak przypuszczałem, że będzie ona we wspomnia
nych przeze mnie warunkach, to wartość kapitału farm era w zrosłaby
w ydatn ie, gdyż k a p ita ł ten m usi n ieuchronnie sk ła d a ć się z w ielu tow a
rów , który ch w artość p oszła w górę. Zanim cena zboża mogłaby wzro
snąć z 4 f. szt. do 12 f. szt., wartość wymienna kapitału farm era praw
dopodobnie podwoiłaby się i wynosiłaby 6000 f. szt. zamiast 3000 f. szt.
Jeśliby więc zysk, który przynosi farmerowi jego pierw otn y kap itał,
równał się 180 f. szt., czyli 6e/o, to teraz sto p a jego zysku nie p rz ek r o 
czyłaby w rzeczywistości 3°/®, gdyż 3 %

od 6 0 0 0 f. szt. równa się

180 f. szt., i ty lko na tych w aru nkach m ógłby zacząć gosp od aro w ać n o
wy farm er, który m a w kieszen i 6000 f. szt. W iele gałęzi przemysłu
mogłoby z tego samego źródła osiągać większe lub mniejsze korzyści.
Z m niejszenie zy sków piwowara, gorzelnika, fabrykanta sukna, fabry
kanta płótna mogłoby być w części w yrów n an e przez w zrost w artości
posiad an y ch przez nieb Z asobów m ateriałów surow ych i w yrobów g oto
wych. Natomiast fabrykanci wyrobów metalowych, biżuterii i wielu in
nych towarów, podobnie jak posiadacze kapitałów, na które składa się
wyłącznie pieniądz, odczuliby w ca łej rozciągłości s p a d e k stopy Zysku,
nie otrzymując żadnego wyrównania” (tamże, str. 123/124).
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W powyższym ustępie ważną okolicznością jest tylko to,
czego nie dostrzega Ricardo, mianowicie fakt, że sam on obala
dokonywane przez siebie utożsamianie zysku z wartością do
datkową, i że niezależnie od value of labour, na stopę zysku
może oddziaływać variation in the value of the constant ca
pital [zmiana wartości kapitału stałego]. Poza tym ilustracja
dana przez Ricarda jest tylko w części trafna. Korzyść, którą
farmer, clothier itd. osiągnęliby dzięki podniesieniu się ceny
ich istniejącego i znajdującego się na rynku stock of commo
dities [zasobu towarów], ustałaby oczywiście z chwilą, kiedy
sprzedaliby oni te towary. Powiększenie wartości ich kapitału
również nie przynosiłoby im już korzyści z chwilą, kiedy ów
kapitał został skonsumowany i należałoby go reprodukować.
Wszyscy oni znajdą się wtedy w sytuacji wspomnianego przez
samego Ricarda nowego farmera, który musiałby wyłożyć ka
pitał w wysokości 6000 f. szt., aby osiągać zysk w wysokości
3%. Natomiast ||XIII—6 7 0 1 jeweller, manufacturer of hardwa
re, money dealer [jubiler, fabrykant wyrobów metalowych,
kapitalista pieniężny] itd., chociaż z początku nie otrzymali
wyrównania straty, zrealizowaliby stopę zysku, która przekra
czałaby 3%, gdyż podniosłaby się jedynie wartość ich kapitału
wyłożonego na płacę roboczą, a nie ich kapitału stałego.
We wspomnianym tu przez Ricarda wypadku, kiedy zmniej
szający się zysk zostaje skompensowany przez wzrost wartości
kapitału, ważną sprawą jest jeszcze i to, że kapitaliście i w ogóle przy podziale produktu pracy rocznej - chodzi nie
tylko o repartycję produktu między różnych udziałowców w
dochodzie, lecz także o podział tego produktu na kapitał i do
chód.
[2.] Kształtowanie się ogólnej stopy zysku (average profits)

(czyli „general rate o f profits”) („usual profits”)
[a) D a n a

z góry pr ze cięt n a

wyjścia

stopa zysku jako

Ricardowskiej

teorii

punkt

zysku]

Pod względem teoretycznym sprawa bynajmniej nie przedsta
wia się tu u Ricarda wyraźnie.
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„Wspomniałem już wyżej, że cen a ryn kow a towaru może przekraczać
jego cen ę

naturalną, czyli kon ieczn ą, można go bowiem wytwarzać

w mniejszej ilości, niż wymaga tego nowy popyt na ten towar. Jest to
jednak tylko przem ijające zjawisko. Wysokie zyski z kapitału zastoso
wanego w produkcji tego towaru zwabiłyby oczywiście kapitał do tej
gałęzi produkcji; a gdy tylko napłyną niezbędne fundusze i ilość towaru
odpowiednio wzrośnie, cen a jeg o spadn ie, a Zyski w te j gałęzi p rod u kcji
Zrównają się z ogóln ym poziom em . S p a d ek og óln ej stopy Zysku bynaj
mniej nie wyklucza częściow eg o wzrostu Zysków w poszczególn ych d z ie
dzin ach stosowania kapitału. N i e j e d n a k o w e

zyski

sprawiają,

Z jednej

dziny

do

że

kapital

drugiej.

przenosi

się

właśnie
dzie

Gdy więc pod wpływem wzrostu płac i wsku

tek tego, ż e coraz trudniej zaopatrywać wzrastającą ludność w artykuły
pierwszej potrzeby, następuje spadek ogólnego zysku i ustala się on
stopniowo na niższym poziomie, zyski farmera mogą jednak przez krótki
czas przekraczać poprzedni poziom. Przez pewien czas jakaś określona
gałąź handlu zagranicznego i handlu z koloniami również może otrzy
mywać niezwykłą podnietę” (tamże, str. 118/119).
„Trzeba pamiętać o tym, że ceny ulegają wciąż na rynku wahaniom,
które zależą przede wszystkim od stosunku między popytem a podażą.
Chociaż można by dostarczać sukno po 40 szylingów za jard, otrzymu
jąc Zwykły Zysk Z kap itału , cena jego wskutek ogólnej zmiany mody...
może wzrosnąć do 6 0 lub 80 szylingów. Wytwórcy sukna będą przez pe
wien czas osiągali nadzwyczajne zyski, ale kapitał będzie oczywiście
napływał do tej gałęzi przemysłu, aż wreszcie podaż zrównoważy się
znów z popytem, a wtedy cena sukna spadnie znowu do 40 szylingów,
do poziomu swej ceny naturalnej, czyli koniecznej. T ak samo wraz
z każdym wzrostem popytu na zboże cena jego może tak wydatnie
wzrosnąć, że zapewni farmerowi zyski wyższe od zysku ogólnego. Jeśli
jest dużo urodzajnej ziemi, to po zastosowaniu do produkcji zboża od
powiedniej ilości kapitału cena zboża spadnie znów do poprzedniego
poziomu i zysk będzie taki sam jak przedtem. Jeżeli jednak urodzajnej
ziemi nie ma pod dostatkiem, jeżeli do produkcji tej dodatkowej ilości
zboża potrzeba większej niż zwykle ilości kapitału i pracy, to cena zboża
nie spadnie do dawnego poziomu. Cena naturalna zboża wzrośnie i far
mer, zamiast wciąż otrzymywać większe zyski, będzie musiał poprzesta
wać na ich zmniejszonej stopie, która jest nieuniknionym skutkiem wzro
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stu plac, wywołanego przez wzrost cen artykułów pierwszej potrzeby”
(tamże, str. 119/120).

Jeżeli dzień pracy jest dany (albo jeżeli istnieją tylko takie
differences in the working days in different trades as are com
pensated by the peculiarities of different labour [różnice dłu
gości dnia pracy w różnych gałęziach produkcji, jakie zostają
wyrównane przez odrębne właściwości różnych rodzajów pra
cy]), to dana jest ogólna stopa wartości dodatkow ej, tj. of
surplus labour, gdyż płaca robocza jest przeciętnie taka sama.
Myśl ta nie opuszcza Ricarda. I miesza on tę general rate of
surplus value z general rate o f profits. Dowiodłem już, że przy
takiej samej general rate o f surplus value, stopy zysk/t w diffe
rent trades musiałyby być zupełnie odmienne, gdyby towary
sprzedawano według ich odpowiednich wartości. Ogólna stopa
zysku powstaje w taki sposób, że całą wytworzoną wartość
dodatkową oblicza się w stosunku do globalnego kapitału
społeczeństwa (klasy kapitalistów) ; dlatego każdy kapitał w
każdym poszczególnym trade ujmuje się jako odpowiednią
część kapitału globalnego o takim samym ||6711 składzie or
ganicznym, zarówno jeśli chodzi o podział na kapitał stały
oraz zmienny, jak i na obrotowy oraz trwały. Jako taka od
powiednia część dany kapitał otrzymuje proporcjonalnie do
swej wielkości dywidendę z wartości dodatkowej, którą wytwo
rzył kapitał globalny. Podzielona w ten sposób wartość do
datkowa, porcja wartości dodatkowej, którą w ciągu danego
okresu, np. w ciągu roku, otrzymuje dana część kapitału, np.
wielkości 100 jednostek, stanowi the average profit, czyli the
general rate o f profit, która wchodzi do kosztów produkcji
of every trade. Jeżeli porcja ta równa się 15 na 100 jednostek
kapitału, to the usual profit [zwykły zysk] równa się 15%,
a cena kosztu - 115. Cena kosztu może być mniejsza, kiedy
np. tylko część wyłożonego kapitału wchodzi jako zużycie do
procesu tworzenia wartości. Ale ta cena kosztu równa się
zawsze skonsumowanemu kapitałowi + 15, czyli plus avera
ge profit od wyłożonego kapitału. Gdyby w jednym wypadku
do produktu wchodziło 100, a w drugim tylko 50, to w pierw
szym wypadku cena kosztu równałaby się 100 + 15 = 115,
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w drugim zaś równałaby się 50 + 15 = 65 i oba kapitały
sprzedawałyby w tym wypadku swe towary po takiej samej
cenie kosztu, tzn. po cenie, która przynosiłaby obu kapitałom
taką samą rate of profit. Rozumie się, że analizowanie, urze
czywistnienie, ukształtowanie ogólnej stopy zysku wymaga
przemiany wartości w odmienne od nich ceny kosztu. Ricardo
przypuszcza na odwrót, że wartości i ceny kosztu są identyczne,
nie odróżnia bowiem stopy zysku od stopy wartości dodatko
wej. Nie ma on dlatego najmniejszego pojęcia o powszechnej
zmianie, która następuje w cenach towarów jako rezultat pro
cesu powstawania of general rate of profit, zanim jeszcze mo
że być mowa o general rate of profit. Ricardo uważa, że ta
rate of profits stanowi coś pierwotnego, co, według niego,
dlatego uczestniczy nawet w określaniu wartości. (Patrz ch. I,
„O wartości”.) Ricardo wychodzi Z założenia, że istnieje ge
neral rate o f profit, i rozpatruje tylko te wyjątkowe zmiany
cen, które niezbędne są do zachowania owej general rate, do
dalszego jej istnienia. Nie ma on pojęcia o tym, że stworzenie
of general rate of profits musi poprzedzić przemiana of values
w cost-prices, że jeżeli bierze za podstawę general rate of
profits, to nie ma już więcej bezpośrednio do czynienia z values
of commodities.
Również i przytoczony wyżej ustęp zawiera tylko pogląd
Adama Smitha, ale nawet ten pogląd ujęty jest jednostronnie,
gdyż Ricardo nie rozstaje się z ukrytą myślą o general rate
of surplus value. Ricardo uważa, że stopa zysku tylko dlatego
w poszczególnych trades przekracza level [poziom], że cena
rynkowa jest wyższa od ceny naturalnej, a to wskutek wza
jemnego stosunku podaży i popytu, wskutek niewystarczającej
produkcji lub też wskutek nadprodukcji w poszczególnych tra
des. Konkurencja, dopływ nowego kapitału do jednej gałęzi
produkcji bądź wycofywanie starego kapitału z innej gałęzi,
prowadzi wtedy do zrównania ceny rynkowej z ceną naturalną
i redukuje zysk w poszczególnej gałęzi produkcji do generał
level. Zakłada się tu, że the real level of profits jest staly
i dany z góry, a chodzi tylko о to, aby do real level zreduko
w ać te zyski w poszczególnych trades, które wskutek wza
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jemnego stosunku of supply and demand [podaży i popytu]
przekraczają ów real level lub są od niego niższe. Ricardo
przy tym wciąż przypuszcza nawet, że towary, których ceny
przynoszą zysk wyższy od average profit, sprzedaje się po
wyżej ich wartości, te zaś, których ceny przynoszą zysk niższy
od average profit, sprzedaje się poniżej ich wartości. Kiedy
konkurencja zrównuje wartość rynkową towarów z ich war
tością, ustanowiony zostaje level.
Sam level, zdaniem Ricarda, tylko wtedy może podnosić
się lub obniżać, kiedy obniża się lub podnosi (na względnie
dłuższy czas) płaca robocza, tzn. stopa względnej wartości d o
datkowej, co następuje bez zmiany cen. (Chociaż Ricardo sam
przyznaje, że może tu nastąpić bardzo znaczna zmiana cen in
different trades, w zależności od tego, jak w tych trades
kształtuje się stosunek między kapitałem obrotowym i trwa
łym.)
Ale nawet wtedy, kiedy general rate of profits już się
ukształtowała, a przeto ukształtowały się już i ceny kosztu,
the rate o f profits może się jednak w poszczególnych trades
podnieść wskutek tego, że istnieje tam dłuższy dzień pracy,
czyli że wzrasta tam the rate o f absolute surplus value. Kon
kurencja robotników nie może wyrównać tych różnic, o czym
świadczy ingerencja państwa. W tych poszczególnych trades
stopa zysku podniesie się, mimo że the market price nie
przekroczy the natural price. Konkurencja kapitałów może
oczywiście sprawić, i sprawi to w końcu, że nie cały ten do
datkowy zysk przypadnie w udziale kapitalistom w owych
poszczególnych trades. Będą oni musieli zredukować ceny
swych towarów do poziomu niższego od ich „natural prices”,
albo też inne trades podniosą nieco swoje ceny (w każdym
razie, jeżeli nie podniosą ich faktycznie - takie podniesienie
cen może być sparaliżowane przez spadek wartości tych to
warów - to jednak ||672| nie obniżą ich tak znacznie, jak
by wymagał tego rozwój produkcyjnej siły pracy w ich wła
snych trades). The general level podniesie się i zmienią się
ceny kosztu.
Następnie: jeżeli powstaje nowa gałąź produkcji, w której
stosuje się niewspółmiernie dużo pracy żywej w porównaniu
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z nagromadzoną, w której skład kapitału jest więc o wiele
niższy od przeciętnego składu określającego the average pro
fit, to wzajemny stosunek podaży i popytu w nowej gałęzi
produkcji może pozwolić, aby jej produkt sprzedawano po
wyżej jego ceny kosztu, po cenie bardziej zbliżonej do jego
rzeczywistej wartości. Konkurencja może wyrównać tę różnicę
jedynie przez podniesienie of general level zysku, gdyż kapitał
w ogóle realizuje, uruchamia większą ilość nieopłaconej pracy
dodatkow ej. Stosunek wzajemny of supply and demand spra
wia w pierwszym wypadku nie to - jak sądzi Ricardo - że
towar sprzedaje się powyżej jego wartości, lecz tylko to, że
sprzedaje się go mniej więcej według jego wartości, powyżej
jego ceny kosztu. Wyrównanie nie może tedy zredukować
zysku do dawnego level, lecz ustanawia nowy level.

[b)

Błąd

stopę

Ricarda
zysku
i w

w

kwestii

wywiera

ogóle

handel

wpływu,

handel

z

który

na

koloniami

zagraniczny]

Tak samo ma się np. sprawa handlu z koloniami, gdzie
wskutek niewolnictwa i naturalnej urodzajności gleby (bądź
wskutek tego, że faktycznie lub w sensie prawnym nie roz
winęła się tam własność ziemi) wartość pracy jest niższa niż
w starym kraju. Jeżeli kapitały metropolii można przenosić to
this new trade, to obniżą one wprawdzie specyficzny surplus
profit [zysk dodatkowy] w tym trade, podniosą jednak the
general level of profit (jak to zupełnie słusznie nadmienia
Adam Smith).
Ricardo wciąż się tu ucieka do frazesu: w starych trades
ilość zastosowanej pracy, jak i płaca robocza pozostały prze
cież bez zmiany. Chodzi jednak o to, że general rate of profit
określana jest przez stosunek pracy nieopłaconej do opłaconej
i do kapitału wyłożonego nie w tym lub owym trade, lecz we
wszystkich trades, do których kapitał freely may be transferred
[może być swobodnie przenoszony], W dziewięciu dziesiątych
stosunek ten może pozostać bez zmiany; jeżeli zmieni się
w jednej dziesiątej, to the general rate of profit musi zmienić
37 - Maxks, Engels - Dzieła, i 26
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się we wszystkich dziesięciu dziesiątych. Za każdym ra
zem, kiedy wzrasta ilość nieopłaconej pracy, którą urucha
mia kapitał danej wielkości, konkurencja to tylko może zdzia
łać, że kapitały takiej samej wielkości będą otrzymywały jed
nakowe dywidendy, będą miały jednakowe udziały w tej
wzmożonej pracy dodatkowej; konkurencja nie może jednak
sprawić, aby mimo wzmożonej pracy dodatkowej, w stosunku
do wyłożonego kapitału globalnego, dywidenda każdego po
szczególnego kapitału pozostała bez zmiany, ograniczała się
do dawnego udziału w pracy dodatkowej. Jeśli Ricardo przy
puszcza, że dywidenda każdego kapitału ogranicza się do
•dawnego udziału w pracy dodatkowej, to brak mu podstaw
do kwestionowania poglądu Adama Smitha, że stopę zysku
obniża jedynie konkurencja kapitałów wzrastająca wskutek ich
nagromadzenia. Ricardo bowiem sam tu zakłada, że stopa
zysku obniża się wskutek samej tylko konkurencji, chociaż the
rate of surplus value wzrasta. Łączy się to oczywiście z innym
błędnym założeniem Ricarda, że the rate of profits (pomijając
obniżenie lub podwyższenie płacy roboczej) może zwyżkować
lub zniżkować tylko wskutek przemijających odchyleń of the
market price [ceny rynkowej] od the natural price [ceny na
turalnej]. A czym jest właściwie the natural price? Ceną, która
równa się wyłożonemu kapitałowi plus przeciętny zysk. A więc
sprowadza się to znów do założenia, że the average profit
nigdy nie może zmniejszyć się albo powiększyć inaczej, niż
zmniejsza się lub powiększa the relative surplus value.
Dlatego Ricardo myli się, kiedy przeciwstawiając się
Smithowi mówi:
„Żadne przeniesienie się z jednej gałęzi handlu zagranicznego do innej
Jub z handlu wewnętrznego do handlu zagranicznego nie może, moim
zdaniem, wpłynąć na stopę zysku” (tamże, str. 413).

Ricardo myli się również, kiedy uważa, że the rate of
profits nie wpływa na ceny kosztów, gdyż nie wywiera wpły
wu na values.
Błędne jest jego zdanie, że in consequence of a favoured
foreign trade the general level [w następstwie szczególnie
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korzystnych warunków w jakiejś gałęzi handlu zagranicznego
ogólny poziom] musi być zawsze ustanawiany przez redu
kowanie otrzymywanego w tej gałęzi zysku do dawnego level,
a nie przez podnoszenie ogólnego poziomu.
„Oni utrzymują, że wyrównanie zysków nastąpi w drodze ogólnego,
ich podniesienia, ja zaś mniemam, że zyski osiągane w uprzywilejowanej
gałęzi obniżą się szybko do ogólnego poziomu” (tamże, str. 132/133),

Wskutek z gruntu błędnego poglądu na stopę zysku Ricar
do zupełnie opacznie pojmuje wpływ wywierany przez fo
reign trade, kiedy handel ten bezpośrednio nie obniża ceny
środków wyżywienia robotników. Nie zdaje on sobie sprawy
z tego, jak ogromne znaczenie dla Anglii ma np. zaopatrywa
nie JJ6731 przemysłu w tańsze surowce; nie uprzytamnia sobie
tego, że chociaż w tym wypadku, jak to już zaznaczyłem
wcześniej [n8l, ceny spadają, podnosi się stopa zysku, gdy tym
czasem w przeciwnym wypadku, przy zwyżkujących cenach ,
stopa zysku może się obniżać, nawet jeśli płaca robocza po
zostaje w obu wypadkach bez zmiany.
„A więc stopa zysku podnosi się nie w następstwie rozszerzenia ryn
ku” (tamże, str. 136).

The rate of profit nie zależy od ceny poszczególnego towa
ru, lecz od ilości pracy dodatkowej, którą dany kapitał może
zrealizować. Ricardo i w innych wypadkach nie docenia do
niosłości of the market, nie pojmuje bowiem istoty pieniądza.
*
(Powyższe roztrząsania należy uzupełnić następującą uwa
gą: Ricardo dlatego popełnia te wszystkie błędy, że za po
mocą naciąganych abstrakcji chciałby przeforsować swoje za
łożenie o tożsamości stopy wartości dodatkowej i stopy zysku.
Wulgarni ekonomiści doszli dlatego do wniosku, że teoretycz
ne prawdy są abstrakcjami, które stanowią zaprzeczenie rze
czywistych stosunków. A powinni byli, wręcz przeciwnie,
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dostrzec, że Ricardo nie dość daleko posuwa się na drodze
słusznej abstrakcji, co popycha go w stronę abstrakcji opacz
nej I11*!.)

[3.] Prawo obniżania się stopy zysku
[a)

Błędne

przesłanki Ricardowskiej
o b n i ż a n i a się s t o p y zysku]

koncepcji

Prawo obniżania się stopy zysku stanowi jeden z najważniej
szych członów systemu Ricarda.
Stopa zysku ma tendencję zniżkową. Wskutek czego? Adam
Smith mówi: wskutek wzrostu akumulacji i towarzyszącego
jej wzrostu konkurencji kapitałów. Ricardo oponuje: konku
rencja może wyrównywać zyski w different trades (wyżej wi
dzieliśmy, że Ricardo nie jest tu konsekwentny), nie może
jednak obniżyć ogólnej stopy zysku. Taka obniżka byłaby
tylko wtedy możliwa, kiedy w następstwie akumulacji kapita
łów kapitały o tyle szybciej pomnażałyby się od ludności, że
popyt na pracę byłby stale większy od jej podaży i dlatego
płaca robocza stale wzrastałaby nominalnie, realnie i w swej
wartości użytkowej - pod względem wartości i wartości użyt
kowej. Sprawa ma się jednak inaczej. Ricardo nie jest opty
mistą, który dawałby wiarę podobnym baśniom.
Ponieważ identyfikuje on stopę zysku ze stopą wartości d o 
datkow ej - względnej wartości dodatkowej, zakłada bowiem,
że dzień pracy nie zmienia się - przeto nieustanne obniżanie
się zysku, czyli zniżkową tendencję zysku, można wytłumaczyć
jedynie tymi samymi przyczynami, które wywołują nieustanne
obniżanie się, czyli zniżkową tendencję, stopy wartości d o
datkowe), tj. tej części dnia pracy, w ciągu której robotnik pra
cuje nie dla siebie, lecz dla kapitalisty. Ale co to są za przy
czyny ? Jeżeli założymy, że dzień pracy jest dany, to ta jego
część, w ciągu której robotnik pracuje dla kapitalisty za darmo,
może się tylko wtedy kurczyć, zmniejszać, kiedy wzrasta ta
część dnia pracy, w ciągu której pracuje on dla siebie. A możli
we to jest (przy założeniu, że pracę opłaca się według jej war-
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łości ) jedynie wówczas, kiedy wzrasta wartość of necessaries,
środków utrzymania, na które robotnik wydatkuje swą płacę
roboczą. Jednakże wartość towarów przemysłowych zmniejsza
się stale w następstwie rozwoju produkcyjnych sił pracy.
A więc obniżanie się stopy zysku można wytłumaczyć w ten
tylko sposób, że główna część składowa środków utrzyma
nia - food [żywność] - stale wzrasta pod względem wartości.
A wzrasta dlatego, że rolnictwo staje się coraz mniej produk
cyjne. Mamy tu tę samą przesłankę, która według Ricarda tłu
maczy istnienie i rozwój renty gruntowej. Ciągłe obniżanie się
zysku łączy się przeto, zdaniem Ricarda, z ciągłym podnosze
niem się stopy renty gruntowej. Dowiodłem już, że Ricardo
błędnie pojmuje rentę gruntową. Tym samym wali się tedy
jedna z podstaw, na których opiera się jego objaśnienie obni
żania się stopy zysku. A po wtóre, opiera się ono na błędnej
przesłance, że rate o f surplus value oraz rate o f profit są iden
tyczne, że zatem obniżenie się of the rate of profit jest iden
tyczne z obniżeniem się of the rate of surplus value, które
rzeczywiście można by wytłumaczyć jedynie w sposób, do któ
rego ucieka się Ricardo. Tym sajnym upada jego teoria. Sto
pa zysku obniża się - chociaż the rate of surplus value nie
zmienia się lub wzrasta - gdyż wraz z rozwojem produkcyj
nych sił pracy zmniejsza się kapitał zmienny w stosunku do
kapitału stałego. Stopa zysku obniża się tedy nie dlatego, że
praca staje się mniej wydajna, lecz dlatego, że staje się bar
dziej wydajna. Zmniejsza się nie dlatego, że mniej wyzyskuje
się robotnika, lecz dlatego, że go się bardziej wyzyskuje, czy
to wskutek tego, iż wzrasta absolute surplus time [absolutny
czas dodatkowy], czy też, kiedy państwo przeciwstawia się ta
kiemu wzrostowi, wskutek tego, że produkcja kapitalistyczna
równoznaczna jest z tym, iż obniża się the relative value of
labour, a w wyniku tego wzrasta the relative surplus time.
Teoria Ricarda opiera się więc na dwóch mylnych prze
słankach :
1. na mylnej przesłance, że warunkiem istnienia i wzrostu
renty gruntowej jest malejąca produkcyjność rolnictwa;
2. na mylnej przesłance, że stopa zysku jest identyczna ze
stopą względnej wartości dodatkowej, może więc podnosić się
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lub obniżać jedynie w odwrotnym stosunku do podnoszenia
się lub obniżania płacy roboczej.
II6 7 4 1 A teraz dokonam przede wszystkim zestawienia tych
miejsc u Ricarda, w których daje on wyraz wyłożonemu wyżej
poglądowi.
[b)

Analiza

pochłanianiu

tezy
stopy

Ricarda
zysku

o stopniowym
przez

wzrastającą

rentę]

Przedwstępnie skreślimy tu jeszcze kilka uwag o tym, jak
Ricardo, biorąc za punkt wyjścia swój pogląd na rentę grun
tową, wyobraża sobie, że renta stopniowo pochłania stopę zy
sku.
Zrobimy w tym celu użytek z danych zawartych w tabli
cach zamieszczonych na str. 574 *, odpowiednio je modyfi
kując.
W owych tablicach zakłada się, że zastosowany kapitał rów
na się 60c + 40v, wartość dodatkowa równa się 50%, a więc
wartość produktu, niezależnie od wydajności pracy, równa się
120 f. szt. W tej kwocie 10 f. szt. stanowi zysk, a 10 f. szt.
stanowi rentę absolutną. Przypuśćmy, że kapitał zmienny
w sumie 40 f. szt. wypłaca się 20 robotnikom (za pracę wy
konywaną np. w ciągu tygodnia lub raczej - ze względu na
stopę zysku - w ciągu roku; jest to tutaj zresztą sprawą zu
pełnie obojętną). Według tablicy A, w której wartość rynko
wą określają grunty kategorii I, liczba ton równa się 60, czyli
60 ton = 120 f. s z ł , 1 tona = 12% o = 2 f. szt. Płaca robo
cza wynosi 40 f. szt., czyli równa się 20 tonom [węgla] lub
20 kwarterom zboża. Jest to więc niezbędna płaca robocza
dla liczby robotników, którą zatrudnia kapitał w wysokości
100 f. szt. Gdyby się teraz okazało, że wypada przejść do
uprawy gruntów niższej jakości, na których potrzebny byłby
kapitał w wysokości 110 f. szt (kapitał stały w wysokości
60 f. szt. i kapitał zmienny na 20 robotników, których uru
chamia ów kapitał stały), aby wytworzyć 48 ton (mianowicie
kapitał stały w wysokości 60 f. szt. i kapitał zmienny w sumie
* Patrz wkładkę między str. 332-333. - R ed.
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50 f. szt.), to wartość dodatkowa równałaby się wtedy 10 f. szt.,
a cena tony wynosiłaby 2Vä f. szt. Gdybyśmy przeszli do
uprawy gruntów jeszcze niższej jakości, na których kapitał
w wysokości 120 f. szt. przynosi 40 ton, to cena tony równa
łaby się 120/4o = 3 f. szt. Zniknęłaby tu jakakolwiek wartość
•dodatkowa na gruntach najniższej kategorii. Produkt wytwa
rzany przez 20 robotników będzie się tu wciąż równał warto
ści w kwocie 60 f. szt. (3 f. szt. równają się dniu pracy do
wolnej wielkości). Jeżeli więc płaca robocza wzrasta z 40 do
60 f. szt., to wartość dodatkowa zupełnie znika. Zakładamy
tu wciąż, że 1 kwarter zboża stanowi nieodzowną płacę robo
czą for one man [dla jednego robotnika].
Załóżmy, że w obu wspomnianych wypadkach należałoby
wyło żyć kapitał wynoszący tylko 100 f. szt. Albo to samo in
nymi słowy: jaki będzie stosunek w obliczeniu na 100 jedno
stek kapitału, bez względu na wielkość wyłożonego kapitału?
Zamiast mianowicie liczyć, że wykłada się kapitał w wysoko
ści 110 f. szt. lub 120 f. szt., przy takiej samej liczbie robot
ników i takim samym kapitale stałym, obliczmy, ile kapitału
stałego i jaką liczbę robotników można« by przy takim samym
organicznym składzie kapitału (nie pod względem wartości,
lecz pod względem ilości zastosowanej pracy i ilości kapitału
stałego) zastosować w obliczeniu na 100 jednostek kapitału.
(Aby można było porównać te 100 jednostek z innymi kate
goriami kapitałów.) 110 tak się ma do 60, jak 100 do 546/ii,
a 110 tak się ma do 50, jak 100 do 455/n- 20 ludzi urucho
miło capital constant w wysokości 60 jednostek. Ilu więc ludzi
potrzeba, aby uruchomić 546/ii jednostki?
Sprawa tak się oto przedstawia. 60 f. szt. stanowi wartość,
którą stwarza pewna liczba zatrudnionych robotników (dajmy
na to - dwudziestu), przy czym płaca tej zatrudnionej liczby
robotników wynosi 20 kwarterów albo 20 ton, które równają
się 40 f. szt., gdy wartość tony albo kwartera wynosi 2 f. szt.
Jeżeli wartość tony podnosi się do 3 f. szt., to wartość dodat
kowa znika. Jeżeli wartość tony podnosi się do 2 1/2 f. szt., to
znika połowa wartości dodatkowej, która stanowiła rentę
absolutną.
W pierwszym wypadku przy wyłożonym kapitale w wyso
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kości 120 f. szt. (60c i 60v) produkt równa się 120 f. szt., czyli
40 tonom (40 X 3). W drugim wypadku przy wyłożonym ka
pitale w wysokości 110 £. szt. (60c i 50v) produkt równa się
120 f. szt., czyli 48 tonom (48 X 21/г).
W pierwszym wypadku przy wyłożonym kapitale w wyso
kości 100 f. szt. (50c i 50v) produkt równa się 100 f. szt.,
czyli 33V3 tony (3 X 33V3 = 100). A ponieważ mamy tu
do czynienia jedynie z pogorszeniem się jakości gruntów, ale
nie ze zmianą składu kapitału, kapitał stały w wysokości
50 f. szt. będzie uruchomiony przez stosunkowo taką samą
ilość pracy, jak przedtem kapitał w wysokości 60 f. szt. Jeżeli
więc kapitał stały w wysokości 60 f. szt. uruchamiało 20 ludzi
(którzy otrzymywali 40 f. szt., dopóki wartość 1 tony równała
się 2 f. szt.), to teraz kapitał w wysokości 50 f. szt. będzie
uruchomiony przez 162/з robotnika, otrzymujących 50 f. szt.,
odkąd wartość tony podniosła się do 3 f. szt. Podobnie jak
przedtem, 1 robotnik otrzymuje 1 tonę bądź 1 kwarter =
= 3 f. szt, gdyż 162/з X 3 = 50. Jeżeli wartość stworzona
przez 162/з robotnika równa się 50, to wartość stworzona
przez 20 robotników równa się 60 f. szt. A więc założenie, że
praca dzienna 20 robotników równa się 60 f. szt., pozostaje
nadal w mocy.
Weźmy teraz drugi wypadek. Przy wyłożonym kapitale
w wysokości 100 f. szt. produkt równa się 109V n f. szt., czyli
437/ii tony (2V2 X 437/ii = 109V ii). Kapitał stały równa
się 546/ii f. szt., a kapitał zmienny - 455/a - Jaką liczbę ro
botników reprezentuje ta kwota 455/n f. szt.? Liczbę 182/n
robotnika. 1)6751 Jeżeli mianowicie wartość stworzona w ciągu
jednego dnia pracy 20 robotników równa się 60 f. szt., to
wartość stworzona w ciągu jednego dnia pracy 182/ii robot
nika równa się 546/n f. szt., a przeto wartość produktu równa
się 109V n f. szt.
Widzimy tedy, że w obu wypadkach taki sam kapitał uru
chamia mniejszą niż przedtem liczbę robotników, którzy ko
sztują jednak drożej. Pracują oni w ciągu takiej samej liczby
godzin, lecz dodatkowy czas pracy zmniejszył się lub zupełnie
zniknął, gdyż w ciągu takiego samego czasu robotnicy ci wy
twarzają mniej produktu (i produkt ten składa się z necessa578
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ries konsumowanych przez robotników) ; chociaż więc robot
nicy pracują nadal w ciągu takiego samego czasu, czas pracy,

Tony

Kapitał

[Kategoria]

który wydatkują na wytworzenie 1 tony lub 1 kwartera, po
większył się.
Ricardo przypuszcza wciąż w swych obliczeniach, że kapi
tal musi uruchamiać w ięcej pracy i że dlatego musi się wy
kładać większy kapitał, a więc 120 lub 110 f. szt., nie zaś jak
przedtem 100 f. szt. Jest to tylko wtedy słuszne, kiedy należy
wytworzyć taką samą ilość produktu, czyli w przytoczonych
wyżej wypadkach 60 ton, zamiast w wypadku pierwszym
40 ton za pomocą wyłożonego kapitału w wysokości 120 f. szt.
i w drugim wypadku 48 ton za pomocą wyłożonego kapitału
w wysokości 110 f. szt. Toteż za pomocą wyłożonego kapitału
w wysokości 100 f. szt. produkuje się w pierwszym wypadku
331/з tony, a w drugim - 437/ii tony. Przypuszczenie powyż
sze uniemożliwia Ricardowi ujęcie sprawy z właściwego pun
ktu widzenia, który nie na tym polega, że do wytworzenia
takiego samego produktu musi się zatrudnić większą liczbę
robotników, lecz na tym, że dana liczba robotników wytwarza
mniej produktu, którego większa niż przedtem część stanowi
nadto płacę roboczą.
Porównajmy teraz obie tablice: tablicę A ze str. 574 oraz
nową tablicę, stanowiącą wynik danych, które przytoczyliśmy
wyżej.
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Gdybyśmy tablicę tę ułożyli teraz w odwrotnym porządku,
według Ricardowskiej descending line [linii zstępnej], a więc
gdybyśmy zaczęli od kategorii III i założyli zarazem, że naj
wcześniej uprawiany bardziej urodzajny grunt nie przynosi
renty, to w tej kategorii III mielibyśmy z początku kapitał
w wysokości 100 f. szt., który wytwarza wartość wynoszącą
120 f. szt., z czego 60 f. szt. przypada na capital constant,
a 60 f. szt. na nowo dołączoną pracę. Następnie należałoby
według Ricarda założyć, że stopa zysku byłaby wyższa od wy
mienionej w tablicy A, gdyż wraz ze zniżką ceny tony węgla
(lub kwartera pszenicy) 20 robotników dopóty otrzymywałoby
20 ton = 40 f. szt., dopóki tona równa się 2 f. szt. Ponieważ
jednak tona równa się teraz l®/is f. szt., czyli 1 f. szt. 12 szy
lingów, przeto 20 robotników otrzymuje już tylko 32 f. szt.
( = 20 tonom). Kapitał wyłożony na taką samą liczbę robot
ników wynosiłby 60c + 32v = 92 f. szt., łączna zaś war
tość produktu równałaby się 120 f. szt., gdyż wartość wytwo
rzona przez pracę 20 robotników równa się nadal 60 f. szt.
Przy takim stosunku с do v kapitał w wysokości 100 f. szt.
powinien by stworzyć wartość wynoszącą 1 3 0 10/23 f . szt., gdyż
92 : 120 = 100 : 1301°/гз (albo 23 : 3 0 = 100 : 1ЗОЮ/23).
A ów kapitał w wysokości 100 f. szt. składałby się mianowicie
z 655/гзс oraz z 3418/2sv. Kapitał równałby się zatem
655/гзс + 3418/гзу; wartość produktu wynosiłaby 1 3 0 10/2S
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Liczba ton

f. szt., liczba robotników - 2117/гз. Stopa wartości dodatko
wej równałaby się 87Vä%.
[1. Mielibyśmy więc taki oto obraz:]
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655/sec + 3 4 w/»v

8 7 l /i

2 \ 'V t*

Płaca robocza wyrażona w tonach wynosi 21,17/23 tony,
a zysk - 19V46 tony.
||676| Przypuśćmy teraz - wychodząc wciąż z założenia R i
carda - że wskutek wzrastającej liczby ludności cena rynkowa
podnosi się tak wysoko, iż należy przystąpić do uprawy grun
tów kategorii II, w której, wartość tony równa się l ll/i3 f- szt.
Nie dzieje się tu bynajmniej tak, jak by sobie życzył Ricar
do, mianowicie że 2117/гз robotnika będzie wciąż wytwarzało
taką samą wartość, wynoszącą 655/»3 f. szt. (licząc płacę ro
boczą wraz z wartością dodatkową). Liczba robotników bo
wiem, którą mogą zatrudnić, a więc i wyzyskiwać kapitaliści
w kategorii III, zmniejsza się w myśl własnego założenia R i
carda, a więc zmniejsza się też łączna suma wartości dodat
kowej.
Przy tym skład of agricultural capital [kapitału rolnego]
pozostaje wciąż bez zmiany. Aby uruchomić 60c, potrzeba
wciąż 20 robotników (przy danym dniu pracy), bez względu
na to, jak by się ich opłacało.
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Ponieważ tych 20 robotników otrzymuje 20 ton, a tona rów
na się l n /i3 f- szt., przeto 20 robotników kosztuje 20 (1 +
+ » / « ) f. szt. = 20 f. szt. + 1612/i3 f. szt. = 36l2/i3 f. szt.
A więc wartość, którą produkuje tych 20 robotników, rów
na się - bez względu na wydajność ich pracy - 60 £. szt.,
a zatem wyłożony kapitał równa się 9612/i3 f. szt., wartość
zaś produktu równa się 120 f. szt., czyli zysk wynosi 23Vi3
f. szt. Zysk z kapitału w wysokości 100 f. szt. będzie się więc
równał 2 3 i7/îi £• szt., a kapitał będzie miał skład: 6119/«ic +
+ 382/ziv. Zatrudnia się 2040/вз robotnika.
Jeżeli łączna wartość produktu równa się 12317/зх f. szt.,
a wartość indywidualna tony w kategorii III równa się l 3/s
f. szt., to ile ton będzie w tej kategorii wynosić produkt? B ę
dzie wynosić 778/2i tony. Stopa wartości dodatkow ej będzie
równała się 62Vï%Ale kategoria III sprzedaje tonę za l 11/is f. szt. D aje to na
tonę wartość różniczkową w wysokości 4 12/is szylinga, czyli
]*/es f. szt., co na 778/2i tony wynosi 778/ei X le/«5 =
= 19! /л f. szt.
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Kategoria III zamiast za 12317/2i f. szt. sprzedaje produkt
za 12317/2i + 19!/»i = 1426/7 f. szt. Kwota 19V21 f- szt.
stanowi rentę. - W kategorii III mielibyśmy więc taką sytu
ację:

[ + ie/«s
f. szt. = ]
b 4 w/u szyi.
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Płaca robocza wyrażona w tonach równa się 204% s tony,
zysk zaś równa się 12113/iae tony.
Jeżeli przejdziemy teraz do kategorii II, to okaże się, że nie
przynosi ona renty. Wartość rynkowa równa się wartości in
dywidualnej. Liczba ton, którą produkuje kategoria II, wyno
si 674/бзW kategorii II sprawa tak się więc przedstawia :

f. szt.
0

liczba
robotników

V.
6 1 l9/tic + 382/2iv

62*/»

20«/w

Płaca robocza wyrażona w tonach równa się 204% :î, a zysk
równa się 12 113/i26 tony.
||677| 2. W drugim wypadku, w którym włącza się II ka
tegoria i powstaje renta, sytuacja tak się więc kształtuje:
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2 0 1«/nj

6 1 19/ 2 ic+ 382/2lv

20',0/m

62»/г

2 3 17/г1

2 0 ‘°/os

Stopa
wartości
dodatkowej

Płaca
robocza
w tonach

%

Zysk
w tonach

Renta

Renta
w tonach

f. szt.
1 2 u »/i2o

12m l m

19V 31

0

1 0 -° А з

Ü

Przejdźmy teraz do trzeciego wypadku i przypuśćmy wraz
z Ricardem, że trzeba i można przystąpić do eksploatacji złóż
niższej jakości, kategorii I, jako że wartość rynkowa produktu
podniosła się do 2 f. szt. Ponieważ capital constant w wyso
kości 60 f. szt. wymaga 20 robotników, a ci kosztują teraz
40 £. szt., przeto skład kapitału jest taki sam jak w tablicy A
na str. 574, a mianowicie 60c + 40v, wartość zaś, którą wy
twarza tych 20 robotników, równa się zawsze 60 f. szt., a więc
łączna wartość produktu, wytworzonego za pomocą kapitału
w wysokości 100 f. szt., równa się 120 f. szt., bez względu na
produkcyjność tego kapitału. Stopa zysku równa się tu 20%,
stopa wartości dodatkowej = 50%, zysk wyrażony w to
nach = 10 ton. Musimy teraz zobaczyć, jakiej zmianie uległy
kategorie III i II wskutek tej zmiany wartości rynkowej i włą
czenia do eksploatacji kategorii I, która określa stopę zysku.
Chociaż kategoria III obejmuje najurodzajniejsze grunty,
584

Ricardow ska teoria Zysku

może ona, rozporządzając kapitałem w wysokości 100 f. szt.,
stosować pracę jedynie 20 robotników, którzy kosztują ją
40 £. szt., gdyż capital constant w wysokości 60 f. szt. wyma
ga 20 robotników. Liczba robotników, których pracę stosuje
kapitał w wysokości 100 f. szt., spada więc do 20, a rzeczy
wista łączna wartość wytworzonego produktu równa się teraz
120 f. szt. Jeżeli jednak wartość indywidualna tony wyprodu
kowanej przez kategorię III równa się l 9/is f. szt., to ile ton
produkuje ta kategoria? Produkuje 75 ton, gdyż 120 dzielone
przez 2Vir> ( l 9/i5 f. szt.) = 75. Liczba ton produkowanych
przez tę kategorię zmniejsza się, kategoria ta bowiem może za
pomocą takiego samego kapitału stosować mniej pracy, a nie
więcej (jak to wciąż błędnie utrzymuje Ricardo, gdyż uwagę
jego zaprząta tylko to, ile pracy trzeba, aby wytworzyć taką
samą ilość produktu, a nie to, ile przy nowym składzie kapi
tału można zastosować pracy żywej, a jedynie ta sprawa ma
tutaj znaczenie). Ale kategoria III sprzedaje owe 75 ton za
150 f. szt. (a nie za 120 f. szt., które stanowią ich wartość)
i w ten sposób renta podnosi się w kategorii III do 30 f. szt.
Co się tyczy kategorii II, to wartość produktu tak samo
równa się tu 120 f. szt. itd. Ponieważ jednak wartość indy
widualna tony równa się l n /i3 f. szt., to wspomniana kate
goria produkuje 65 ton (gdyż 120 dzielone przez 24/13;
(1п /1з) = 65). Mówiąc zwięźle, otrzymujemy tu tablicę A
ze str. 574. Ponieważ jednak dla naszych celów potrzeba nam
nowych rubryk, przeto teraz, kiedy do eksploatacji włączono
kategorię I i wartość rynkowa podniosła się do 2 f. szt., uło
żymy tę tablicę na nowo :
3. [Wypadek trzeci:]
[Kate
goria]

Kapital

Liczba
ton

f. szt.

RŁW
[Rzeczy
wista
łączna
wartość]

ŁWR
[Łączna
wartość
rynkowa]

\VR
[Wartość
rynkowa
1 tony]

WI
[Wartość
indywi
dualna
1 tony]

f. GZt.

f. szt.

f. 6Zt.

f. szt.

III

100

75

120

150

II

100

65

120

130

2
2

1“ /13

I

100

60

120

120

2

2

l s/5
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Skład
kapitału

Liczba
robot
ników

t. «zt.

p/s f. szt.]

Stopa
war
tości
dodat
kowej

i

3

&
«

Płaca
robo-1
cza w
tonach

Renta
w bo
nach

Zysh
w
tonach
Renta

WD
(Wartość
różniczkowa
1 tony]

1

•/«

•/«

60c + 40v 20

50

20

20

10

f. szt.

30 15

6 0 c + 4 0 v 20

50

20

20

10

10

5

60c + 40v 20

50

20

20

10

0

0

= 8 szyi.
Р /t» f. szt.]
= 3Vl» szyi.
0

40 20

||678 j Krótko mówiąc, ten wypadek III zgadza się z tabli
cą A na str. 574 (jeżeli pominąć rentę absolutną, która wy
stępuje tu jako część zysku), ale wszystko odbywa się tu w od
wrotnej kolejności.
Przejdźmy teraz do nowych wypadków, które mamy zamiar
rozpatrzyć 1120].
Weźmy przede wszystkim kategorię, która przynosi jeszcze
zysk i oznaczmy ją Ib. Za pomocą kapitału w wysokości 100
f. szt. wytwarza ona zaledwie 437/n tony.
Wartość tony podniosła się do 21/г f. szt. Skład kapitału
równa się 546/ис + 455/nv. Wartość produktu równa się
109V n f- szt. Kapitał zmienny w wysokości 455/u f. szt.
opłaca 182/n robotnika. A ponieważ wartość wytwarzana
przez pracę dzienną 20 robotników równa się 60 f. szt., przeto
182/n robotnika wytwarza wartość w wysokości 546/n f. szt.,
a więc wartość produktu równa się 109V n f. szt. Stopa zysku
równa się 9Vn%- Zysk równa się 37/n tony. Stopa wartości
dodatkow ej równa się 20%.
Ponieważ kapitał w kategoriach III, II i I ma taki sam skład
organiczny jak w kategorii Ib i we wszystkich trzech katego
riach, robotnicy muszą otrzymywać taką samą płacę roboczą
jak w kategorii Ib, przeto za pomocą kapitału w wysokości
100 f. szt. kategorie te mogą też zatrudniać tylko 182/u ro
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botnika, którzy produkują łączną wartość w sumie 54e/n
f. szt., a więc - podobnie jak w kategorii Ib - wartość do
datkową wynoszącą 20% i stopę zysku wynoszącą 9x/n%.
Łączna wartość produktu równa się tu, tak samo jak w kate
gorii Ib, 109V it f- szt.
Ponieważ jednak wartość indywidualna tony w kategorii III
równa się l 3/s f. szt., kategoria ta produkuje 109x/u dzielone
przez 13/s ( = 24/is), czyli 682/u tony (a więc 109V n f. szt.
równa się tu 682/u tony). Nadto różnica między wartością
indywidualną tony a wartością rynkową wynosi teraz 2x/a
f. szt. minus l 3/s f. szt., czyli 2 f. szt. 10 szylingów minus
1 f. szt. 12 szylingów, a zatem 18 szylingów. Na 682/u tony
wynosi to 18(68 + 2/n) szylingów = 12273/n szylinga =
= 61 f. szt. 73/n szylinga. Kategoria III sprzedaje swój pro
dukt nie za 109 V u f. szt., lecz za 170 f. szt. 95/n szylinga.
I ta nadwyżka stanowi rentę kategorii III. Wyrażona w to
nach renta ta równa się 24e/n tony.
Ponieważ wartość indywidualna tony w kategorii II równa
się l n /i3 f. szt., kategoria ta produkuje 109V u dzielone przez
ln/is, czyli 59V u tony. Różnica między rynkową a indywi
dualną wartością tony w kategorii II wynosi 2V 2 f. szt. minus
i n / 1 3 f. szt., a zatem 17/г« f. szt. Na 59V n tony równa się to
387/ii f- szt., co stanowi rentę. Łączna wartość rynkowa rów
na się 1478/n f. szt. Renta wyrażona w tonach równa się
155/n tony.
Wreszcie, ponieważ wartość indywidualna tony w katego
rii I równa się 2 f. szt., przeto 109V ii f. szt. równa się 54e/n
tony. Różnica między wartością rynkową a wartością indywi
dualną wynosi 2 V 2 f. szt. minus 2 f. szt., a zatem 10 szylin
gów. Na 546/n tony wynosi to (54 + 6/ii) 10 szylingów =
= 590 szylingów 4- 6% i szylinga = 27 f. szt. + 55/n szy
linga. Łączna wartość rynkowa produktu równa się tedy
136 f. szt. 73/n szylinga, wartość zaś renty wyrażona w to
nach równa się 1010/n tony.
Jeżeli wszystko powyższe ujmiemy teraz w tablicę charak
teryzującą wypadek czwarty, to otrzymamy:
||679| 4. [Wypadek czwarty:]
38 - Mark«, Engels - D a e U , t 26
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Kapitał Liczba
ton
•g
«0
t*

RŁW
[Rzeczy
wista
łączna
wartość]

ŁWR
[Łączna wartość
tynkowa]

WR
[Wartość
rynko
wa
1 tony]

[ 1 7 0 V U f . szt. = ]

14%

l 3/s

14%

l 'V i s

14%

2

14%

14%

Stopa
war*tości
dodat
kowej

Stopa
zysku

ä

£. szt.

£. szt.

f. szt.
III 100

6 8 2/ n

109V n

II 100

59V u

109 Vu

WI
[Wartośó
indywi
dualna
1 tony]
£. szt.

1 7 0 f . szt. 9 V u szyi.
1 4 7 8/ u f . szt. [ =

147

f . szt. 1 4 e/ n szyi.]
I

100

54® /«

1 0 9 V ii

[ 1 3 6 4/ n f . sz t. = ]
1 3 6 f. szt. 7 s/ u szyi.

I b 100

4 3 7/ ii

109V u

1 0 9 V u f . szt. [ =

109 f. szt. l 9/n szyi.]

\VD
[Wartość
różniczkowa
1 tony]

Skład
kapitału

liczb a
robotników

[9/10 f. szt. = ] 18 szyi.

5 4 e/iic + 455/nv

182/u 20

9 1/»

F /20 £. szt. = ] 13 V is szyi.

5 4 e/nc + 4 5 5/nv

182/n 20

9V u

[V* f. szt. = ] 10 szyi.

54®/iic + 45V n v

182/u 20

9V n

o

5 4 e/nc + 455/uv

182/n 20

9V n

Płaca
robocza
w tonach

Zysk
w

Renta

Renta
w
tonach

1 82/u

37/u

[614/u £. szt. = ] 61 f. szt. 7*/u szyi.

24«/u

182/u

3 7/u

[3 8 7/u f. szt. = ] 38 f. szt. 128/ił szyi.

155/u

182/u

3 7/u

(27s/u f. szt. = ] 27 f. szt. 55/u szyi.

10»«/u

18 V u

3 7/u

0

0

tonach

Rozpatrzmy w końcu wypadek ostatni, w którym w e d łu g
Ricarda odpada cały zysk, nie pozostaje wartość dodatkowa.
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Wartość produktu podnosi się tu do 3 f. szt. za tonę, a więc
kiedy zatrudnia się 20 robotników, ich płaca równa się
60 f. szt., równa się wytworzonej przez nich wartości. Kapitał
składa się z 50c + 50v. Zatrudnia się wtedy 16г/з robotnika.
Jeżeli wartość wytworzona przez 20 robotników równa się
60 f. szt., to wartość wytworzona przez 16% robotnika równa
się 50 f. szt. A zatem płaca robocza pochłania całą wartość.
Robotnik otrzymuje nadal 1 tonę. Wartość produktu równa
się 100 f. szt., a przeto liczba wytworzonych ton równa się
33 1/з. Jedna ich połowa zastępuje tylko wartość kapitału sta
łego, a druga - tylko wartość kapitału zmiennego.
Jeżeli w kategorii III wartość indywidualna tony równa się
1 3/s f. szt., czyli 24/i5 f. szt., to ile kategoria ta wytwarza ton?
Wytwarza 100 dzielone przez 24/i5, a więc 624/г tony, których
wartość równa się 100 f. szt. Różnica między wartością ryn
kową a wartością indywidualną wynosi jednak 3 f. szt. minus
l 3/s f. szt. = l 6/i5 f. szt., czyli l 2/5 f.szt. Na 62V 2 tony sta
nowi to 87 V 2 f. szt. A zatem łączna wartość rynkowa produk
tu równa się 187V2 f. szt., renta zaś wyrażona w tonach rów
na się 291/e tony.
W kategorii II wartość indywidualna tony równa się l n /i3
f. szt. Wartość różniczkowa równa się więc 3 f. szt. minus
l n /is f. szt. = I 2/13 f. szt. Ponieważ wartość indywidualna
tony równa się tu l n /i3 f. szt., czyli 24/i3 f. szt., kapitał w wy
sokości 100 f. szt. wytwarza (100 dzielone przez 24/i3 = )
541/« tony. Na tę liczbę ton wspomniana różnica wartości wy
nosi 62 f. szt. 10 szylingów, wartość zaś rynkowa produktu
równa się 162 f. szt. 10 szylingom. Renta wyrażona w tonach
równa się 2 0 5/e tony.
W kategorii I wartość indywidualna tony równa się 2 f. szt.,
wartość różniczkowa równa się zatem 3 minus 2 = 1 f. szt.
Ponieważ wartość indywidualna tony równa się tu 2 f. szt.,
przeto za pomocą kapitału w wysokości 100 f. szt. wytwarza
się 50 ton. Różnica wynosi 50 f. szt. Wartość rynkowa pro
duktu równa się 150 f. szt., renta zaś wyrażona w tonach
równa się 162/з tony.
Przechodzimy teraz do kategorii Ib, która nie przynosiła do
tychczas renty. Wartość indywidualna tony równa się tu
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2 l/ ‘î f. szt., wartość różniczkowa równa się więc 3 f. szt. minus
2 V 2 f. szt. = V 2 £. szt., czyli 10 szylingom. A ponieważ war
tość indywidualna tony równa się tu 2 V 2, czyli 5/z f. szt., ka
pitał w wysokości 100 f. szt. wytwarza 40 ton. Wartość róż
niczkowa na tę ilość ton równa się 20 f. szt., łączna wartość
rynkowa produktu - 120 f. szt., a renta w tonach - 62/з tony.
Ujmiemy teraz w tablicę wypadek piąty, w którym zysk
według Ricarda znika. ||680| 5. [Wypadek piąty:]

Kapital Liazba
ton

RŁ|W
ł.W R
[Rzeczy- [Łączna
wista
wartość
łączna rynkową]
wartość]

I. ezt.

f. IZt.

I

O
O
Г—
<

62*/2

III

100

54Vs

II

i. szt.

WR 1
[War
tość
tynko
wa
1 tonyl

WI
[War
tość
indywi
dualna
1 tony]

Skład
WD
[War kapitału
tość
różnicz
kowa
1 tony]

f. szt.

f. szt.

f. szt.

100

187V2

3

l 3/5

l*/e

50 c + 5 0 V

0
0

[Kategoiia]

162 V*

3

W li

l*/l*

50 c + 5 0 V

1

100

50

100

150

3

2

Ib

100

40

100

120

la

100

33Vs

100

100

3
3

2Vs
3

Liczba
robotników

Stopa
wartości
dodatkowej

Stopa
zysku

%

%

Płaca
robocza
w tonach

Renta

50 c + 50 V
50 c + 5 0 V

V*

50 c + 5 0 V

0

Renta
w tonach'

f. szt.

16*/*
162/3

0

0

16г/з

0

0

16г/з

16*/s

0

0

16*/«

0

16*/«

0

87V«
62 Va

29Vo

50

16*/«

0

16г/з
162/s

20

6*/s

0

162/l

0

20B/li

0

A teraz na następnej stronie zestawię w sposób tabelaryczny
wszystkie pięć wypadków.
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Ц681/682 Ruch renty według Ricarda, Z poprawkam i
[Kate
goria]

Kapital

Liczba
ton

f. szt.

Rzeczy
wista
łączna
wartość

Łączna
waitość
rynkowa

Wartość
rynkowA
1 tony

Wartość
indywi
dualna
1 tony

Wartość
różnicz
kowa
1 tony

[. s/.t.

£. szt.

f. szt.

£. szt.

f. szt.

Stfad
kapitału

Liczba
robotników

Stopa
wartości
dodat
kowej

Zysk

•/*

£. szt.

8 /V2

3 0 IO/28

7.yik
w tonach

Płaca
robocza
w tonach

Re ita
w ueniądzu

£.

Renta
w tonach

t.

W uprawie znajduje się wyłącznic najlepsza kategoria III. Renty nie ma. Eksploatuje się tylko najprodukcyjniejsze grunty bądź najwydajniejsze kopalnie.

A.

100

III

8 1 12/зз

13 0 ‘°/23

13 0 l8M

l 3/s

D/s

0

6 5 s /2sc + 3 4 l8/wv

2 1 17M

194ы

2 1 17/28

0

0

13. Do eksploatacji włącza się kategorię 11. Grunty (kopalnie) kategorii 111 zaczynają przynosić rentę.
III

100

7 PM

12317M

1426/?

l u /is

D/s

[18/s5 = ] 4 12/l8 szyi.

6 1 19M c + 3 8 2/siv

2 0 «/ns

6242

2 3 17M

1211З/120

2 0 40/ез

II

100

6 7 4/оз

12317M

12317M

D Vl*

l ll/lS

0

6 1 19M c + 3 8 2M v

2 0 ‘«/08

6242

2 3 17M

12™ / ш

2 040/g3

200

14 4 4/a

2 4 7 13M

2 6 ć 2/s

47i3/ 21

2550/ö3

4 1 17/ea

191 '21

1020/es

Razem

4 1 17/ii3

19^21

1020/es

0

0

C. D o eksploatacji włącza się kategorię I. Grunty (kopalnie) kategorii II zaczynają przynosić rentę.
III

100

75

120

150

2

D/s

[*/* £. szt. = ] 8 szyi.

60c + 40v

20

50

20

10

20

30

II

100

65

130

P/1S f. szt. = ] 3Vs szył.

60c + 40v

20

50

•20

10

20

10

15
5

100

60

2
2

DVis

I

120
120

2

0

60c + 40v

20

50

20

10

20

0

0

300

200

360

400

60

30

60

40

20

Razem

D.

120

60

D o eksploatacji włącza się kategorię czwartą (I b). Grunty (kopalnie) kategorii I zaczynają przynosić rentę.

III

100

6 8 2/u

109‘/u

[1705/n f. szt. = ] 170 f. szt. 9/n szył.

2 'h

D/s

[9/lo f. szt. = ] 18 szył.

5 4 8/nc f 45s/uv

182/ti

20

94 u

3 7/n

182/n

II

100

5 9V n

109V ii

[1478/u f. szt. = ] 147 f. szt. 148/n szył.

24i

l U/l3

[” /20 f. szt. = ] 13Vis szyi.

546/nc + 455/nv

182/n

20

94u

3 7/n

182/n

I

100
100

5 4 e/n

109V ii

[1 3 6 !/ll f. szt. = ] 136 f. szt. 7 Vu szył.

241

2

[V2 f. szt. = ] 10 szył.

5 4 8/nc + 455/uv

182/’n

20

94n

3 7/n

I 8V 11

Ib

4 3 7/u

109V n

[109V it f. szt. = ] 109 f. szt. I 9/u szył.

241

241

0

5 4 8/nc + 45s/nv

184u

20

94u

3 7/n

18 2/11

[61 4 u f. szt. = ] 61 f. szt. 73/11 szył.
[31 7/n £. szt. = ] 38 f. szt. 128/11 szyi.
[21 »/u f. szt. = ] 27 f. szt. 55/n szył.
0

Razem

400

2 2 5 5/n

4 3 ć 4/u

[5637/n f. szt. —] 563 f. szt. 128/u szyi.

36V u

146/n

7 2 8/u

[ 1^73/n f_ szt —] 127 f. szt. 55/fi szył.

E.

72s/n

2 4 8/n
153/и
1 0 10/n
0
5 0 10/n

Do eksploatacji włącza się kategorię piątą (I a). Wartość dodatkowa i zysk znikają generally [we wszystkich kategoriach].

III

100

62 Чг

100

187'/2

II

100

54'/o

100

3
3

D/s

D/s

50c + 50v

162/s

0

0

0

164t

l “ /w

D/w

50c + 50v

162/3

0

0

0

162/з

81 4 t
62 Ч2
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||6831 Jeżeli spośród zamieszczonych tablic [między stroni
cami 590 i 591] rozpatrzymy przede wszystkim tablicę E, to
przekonamy się, że w ostatniej kategorii la wszystko jest zu
pełnie oczywiste. Płaca robocza pochłania tu cały produkt
pracy i całą jej wartość. Nie ma tu wartości dodatkowej, a za
tem nie ma również ani zysku, ani renty. Wartość produktu
równa się wartości wyłożonego kapitału, wobec czego robotni
cy, którzy są tu w posiadaniu swego własnego kapitału, mogą
wciąż reprodukować swą płacę roboczą oraz warunki swej pra
cy, ale nic ponadto. O tej ostatniej kategorii nie można powie
dzieć, że renta pochłania tu zysk. Nie ma tu ani renty, ani
zysku, nie ma bowiem wartości dodatkowej. Płaca robocza
pochłania wartość dodatkową, a więc i zysk.
Co się tyczy pozostałych czterech kategorii, to prima facie
sprawa bynajmniej nie wydaje się tak oczywista. Jak może
istnieć renta, skoro nie ma wartości dodatkowej? A oprócz
tego wydajność pracy na gruntach kategorii Ib, I, II i III nie
powiększyła się wcale. A zatem brak wartości dodatkowej
musi tu być jedynie pozorny.
Nadto obserwujemy w tym wypadku inne, nie mniej prima
facie niezrozumiałe zjawisko. W kategorii III renta wyrażona
w tonach [węgla] lub kwarterach zboża wynosi 29x/e tony
bądź kwartera, gdy tymczasem w tablicy A, według której
w uprawie znajdowały się tylko grunty kategorii III, renta nie
istniała, a nadto zatrudniano 2117/гз robotnika, gdy teraz za
trudnia się tylko 162/з robotnika, zysk zaś (który pochłaniał
całą wartość dodatkową) wynosił tylko 19V46 tony.
Taka sama sprzeczność ujawnia się w kategorii II, gdzie
renta w tablicy E w7 nosi 205/e tony bądź kwartera, gdy tym
czasem w tablicy В zysk, który pochłaniał całą wartość do
datkową, wynosił zaledwie 12 xx3/i26 tony bądź kwartera (a za
trudniano 2040/вз, nie zaś, jak teraz, 162/з robotnika).
Taką samą sprzeczność widzimy również w kategorii I,
gdzie renta w tablicy E wynosi 162/з tony bądź kwartera, gdy
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tymczasem w tablicy С zysk w kategorii I, który pochłaniał
całą wartość dodatkową, wynosił zaledwie 10 ton (a zatrud
niano 20 robotników, nie zaś, jak teraz, 162/з robotnika).
Wreszcie to samo widzimy w kategorii Ib, gdzie renta w ta
blicy E wynosi 62/з tony bądź kwartera, gdy tymczasem zysk
w kategorii Ib w tablicy D , gdzie zysk pochłaniał całą wartość
dodatkową, wynosił zaledwie 37/n tony bądź kwartera (a za
trudniano 182/n robotnika, nie zaś, jak teraz, 162/з).
Jest jednak rzeczą oczywistą, że podniesienie się wartości
rynkowej ponad wartość indywidualną produktów kategorii
III, ГГ, I, Ib może wprawdzie zmienić podział produktu, fawo
ryzując jedną kategorię udziałowców w dochodzie na nieko
rzyść innej, bynajmniej jednak nie może powiększyć samego
produktu, który reprezentuje nadwyżkę wartości dodatkowej
ponad płacę roboczą. Ponieważ produkcyjność gruntów wszy
stkich kategorii nie uległa zmianie, a także produkcyjność ka
pitału nie uległa zmianie, nie sposób zrozumieć, jak mogą ka
tegorie od III do Ib stać się bardziej urodzajne, tj. dostarczać
większą liczbę ton bądź kwarterów wskutek tego, że na rynku
ukażą się produkty mniej urodzajnej kategorii gruntu lub
mniej produkcyjnej kopalni la?
Zagadkę rozwiązuje się w następujący sposób:
Jeżeli dzienna praca 20 robotników równa się 60 f. szt.,
to 162/з robotnika wytwarza 50 f. szt. A ponieważ w III ka
tegorii gruntów czas pracy zawarty w l 3/s, czyli 8/s f. szt.,
wyraża się w 1 tonie bądź 1 kwarterze, przeto 50 f. szt. wy
raża się w 31V4 tony bądź kwartera. Z tej ilości potrąca się
162/з tony bądź kwartera na płacę roboczą, w charakterze
wartości dodatkow ej pozostaje więc 1 44 n tony.
Następnie, ponieważ wartość rynkowa tony podniosła się
z l 3/e, czyli 8/e f. szt, do 3 f. szt., przeto z produktu, wyno
szącego 62 V 2 tony bądź kwartera, wystarczy wziąć tylko 162/з
tony bądź kwartera, aby zastąpić wartość kapitału stałego.
Natomiast dopóki tona bądź kwarter wytwarzane przez kate
gorię III same określały wartość rynkową, która wobec tego
równała się ich wartości indywidualnej, dopóty zastąpienie ka
pitału stałego w wysokości 50 f. szt. wymagało 31V4 tony
bądź kwartera. Z tych 31x/4 tony bądź kwartera, z tej odpo
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wiedniej części produktu, która przy wartości tony równającej
się l 3/5 f. szt. niezbędna była do zastąpienia kapitału, potrze
ba teraz w tym celu już tylko 162/3 tony bądź kwartera.
W ten sposób zwalnia się i przypada na rzecz renty ||684|
31V4 minus 162/з tony bądź kwartera, czyli 147/i2 tony bądź
kwartera.
Jeżeli do wartości dodatkowej, wytworzonej w kategorii III
przez 162/3 robotnika za pomocą kapitału stałego w wysokości
50 f. szt., a wynoszącej 147/i2 tony bądź kwartera, dodamy
teraz tę część produktu, która równa się 147/i2 tony bądź
kwartera, a która nie zastępuje obecnie kapitału stałego, lecz
występuje w formie of surplus produce [produktu dodatko
wego], to łączny surplus produce będzie wynosić 2 8 14/i2 tony
bądź kwartera = 29ł/iz = 29Ve kwartera bądź tony. Jest
to właśnie exactly [dokładnie] renta kategorii III w tablicy В
wyrażona w tonach węgla bądź w kwarterach zboża. W zu
pełnie taki sam sposób znajduje rozwiązanie pozorna sprzecz
ność, gdy chodzi o wyrażoną w tonach węgla bądź w kwar
terach zboża wielkość renty w kategorii И, I, Ib w tablicy E.
Okazuje się tedy, że renta różniczkowa, która powstaje na
gruntach wyższych kategorii wskutek różnicy między wartością
rynkową a wartością indywidualną produktów wytworzonych
na tych gruntach, składa się w swej rzeczywistej postaci - jako
renta produktowa, produkt dodatkow y, w powyższym przy
kładzie jako renta wyrażona w tonach węgla bądź w kwarte
rach zboża - z dwóch elementów i powstanie swe zawdzięcza
dwóm przemianom. [Po pierwsze:] Produkt dodatkowy,
w którym wyraża się praca dodatkowa robotników, wartość
dodatkowa, przekształca się z formy zysku w formę renty
i przypada dlatego w udziale właścicielowi ziemskiemu, a nie
kapitaliście. Po wtóre, część produktu, która przedtem, dopóki
produkt wyższych kategorii gruntów bądź kopalni sprzeda
wano według jego własnej wartości, była potrzebna do za
stąpienia wartości kapitału stałego, teraz - kiedy każda odpo
wiednia część produktu ma wyższą wartość rynkową - jest
wolna i występuje również w formie of surplus produce, wo
bec czego przypada w udziale właścicielowi ziemskiemu, a nie
kapitaliście.
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Przemiana of surplus produce w rentę, zamiast przemiany
w zysk, oraz przemiana w surplus produce, a przeto w rentę,
odpow iednie) części produktu, przeznaczonej przedtem do za
stępowania kapitału stałego - oba te procesy konstytuują ren
tę produktową, jeśli jest ona rentą różniczkową. Tę ostatnią
okoliczność, to mianowicie, że część produktu przekształca się
nie w kapitał, lecz w rentę, przeoczył Ricardo i wszyscy póź
niejsi ekonomiści. Dostrzegają oni jedynie przemianę of sur
plus produce w rentę, nie widzą jednak przemiany w surplus
produce tej części kapitału, która przedtem przypadała
w udziale kapitałowi (a nie zyskowi).
Wartość nominalna ukonstytuowanego w ten sposób pro
duktu dodatkow ego, czyli renty różniczkowej, określana jest
(w myśl założenia) przez wartość produktu wytworzonego na
najgorszym gruncie bądź wydobytego z najgorszej kopalni.
Ale owa wartość rynkowa to tylko sprawia, że następuje inny
podział tego produktu dodatkowego, ale go nie stwarza.
Oba te elementy występują zawsze, kiedy powstaje zysk
dodatkowy, a więc, kiedy np. dzięki nowym maszynom itp.
produkt, którego produkcja potaniała, sprzedawany jest we
dług wartości rynkowej przekraczającej własną jego wartość.
Część pracy dodatkowej robotników występuje nie w charak
terze zysku, lecz jako produkt dodatkowy (zysk dodatkowy).
Część zaś masy produktów, która - kiedy sprzedawano by fa
brykat według jego własnej, niższej wartości - byłaby niezbęd
na, aby zastąpić kapitaliście wartość jego kapitału stałego, ta
część zwalnia się teraz, nie musi nic zastępować, staje się pro
duktem dodatkowym i dlatego powiększa zysk. |684||
*
||688 j {Jeżeli zresztą mówimy o prawie obniżania się stopy
zysku w przebiegu rozwoju produkcji kapitalistycznej, to przez
zysk rozumiemy tu łączną sumę wartości dodatkowej, którą
w pierwszej kolejności zagarnia kapitał przemysłowy, bez
względu na to, jak wypadnie mu podzielić się nią później
z kapitalistą wypożyczającym pieniądze (procent) i z właści
cielem ziemskim (renta). W tym więc wypadku stopa zysku
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,

.

. wartość dodatkowa , ,
takim tej znawyłozony kapital.
czeniu stopa zysku może się obniżać, chociaż np. zysk prze
mysłowy wzrasta w stosunku do procentu pobieranego od wy
pożyczonych sum, bądź na odwrót; albo też stopa zysku moż“
się obniżać, chociaż renta wzrasta w stosunku do zysku prze
mysłowego, bądź na odwrót. Jeżeli zysk równa się Z, zysk
przemysłowy równa się Z ', procent równa się P, a renta równa
się R, to Z = Z' + P + R. I rzeczą oczywistą jest, że nie
zależnie od absolutnej wielkości kategorii Z kategorie Z ', P
i R mogą w stosunku do siebie powiększać się lub zmniejszać,
bez względu na wielkość kategorii Z lub jej podnoszenie się
i obniżanie. Powiększanie się w stosunku do siebie kategorii
Z ', P i R oznacza tylko różny podział kategorii Z między róż
ne osoby. Dalsze rozpatrywanie tych okoliczności, wywołują
cych taki lub inny podział kategorii Z, podział, który nie jest
jednak identyczny z podnoszeniem się bądź obniżaniem wiel
kości samej kategorii Z, nie ma związku z interesującym nas
tu zagadnieniem, lecz łączy się z analizą konkurencji kapita
łów. Jeżeli jednak R może podnieść się do takiej wysokości,
jakiej Z nie miałoby nawet wtedy, kiedy dzieliłoby się tylko
na Z' i P, to - jak już wyłuszczyliśmy wyżej - mamy tu do
czynienia z pozorem, który stąd się bierze, że kiedy wartość
produktu wzrasta, część jego zamiast przekształcać się z po
wrotem w kapitał stały, zwalnia się i przekształca w rentę.}
168811
rów na się u ła m k o w i:------ — -------------- :— ----- W

*
II6 8 4 1 We wszystkich powyższych wywodach zakłada się,
że produkt, który podrożał (pod względem wartości rynko
w ej), nie wchodzi naturaliter w skład kapitału stałego, lecz
wchodzi tylko do płacy roboczej, tylko do kapitału zmienne
go. Gdyby ów produkt wchodził w skład kapitału stałego,
to - zdaniem Ricarda - wskutek tego jeszcze bardziej obniży
łaby się stopa zysku, a renta poszłaby w górę. Należy to zba
dać.
Przypuszczaliśmy dotychczas, że wartość kapitału stałego,
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czyli w powyższym wypadku 50 f. szt., musi być zastąpiona
przez wartość produktu. Jeżeli więc tona albo kwarter kosztuje
3 f. szt., to rozumie się, że do podobnego zastąpienia wartości
nie trzeba takiej samej liczby ton bądź kwarterów jak wtedy,
kiedy tona bądź kwarter kosztuje nie więcej niż l 9/is f. szt.
itd. Ale przypuśćmy teraz, że węgiel bądź zboże, bądź też
jakikolwiek inny produkt ziemi, produkt wytworzony przez
agricultural capital, sam naturaliter składa się na kapitał stały;
np. w połowie. W takim wypadku jest rzeczą oczywistą, że
bez względu na cenę węgla bądź zboża, ||685| kapitał stały
określonej wielkości, tzn. kapitał stały uruchamiany przez okre
śloną liczbę robotników - jako że skład of the agricultural
capital, znajdujący wyraz w stosunku ilości pracy nagromadzo
nej do ilości pracy żywej, pozostał w myśl założenia nie zmie
niony - wymaga zawsze do swego zastąpienia określonej in
natura odpowiedniej części łącznego produktu.
Jeżeli np. kapitał stały składa się w połowie z innego towa
ru, a w połowie z węgla bądź zboża, to dopóki wartość tony
równa się 8/s f. szt., czyli l 3/s f. szt., kapitał stały w wysoko
ści 50 f. szt. składa się z 25 f. szt. w postaci innego towaru,
a z 25 f. szt. w postaci zboża lub węgla (czyli z 155/e kwar
tera zboża bądź tony węgla). I niezależnie od tego, jak zmie
niłaby się wartość rynkowa tony bądź kwartera, robotnikom
w liczbie 162/з potrzeba zawsze kapitału stałego w wysokości
25 f. szt. plus 155/e kwartera bądź tony, gdyż natura kapitału
stałego nie ulega zmianie, a także nie zmienia się liczba robot
ników niezbędna do jego uruchomienia.
Gdyby teraz, jak to widzimy w tablicy E , wartość tony
bądź kwartera podniosła się do 3 f. szt., kapitał stały niezbęd
ny dla 162/з robotnika równałby się 25 f. szt. + 3(15 + 5/e)
f. szt. = 25 f. szt. + 45 f. szt. + 15/а f. szt. = 7 l 7/s f. szt.
A ponieważ 162/з robotnika kosztuje 50 f. szt., to wymagaliby
oni wyłożenia łącznego kapitału w wysokości 717/e f. szt. +
+ 50 f. szt. = 1217/e f. szt.
Przy takim samym składzie organicznym the agricultural
capital zmieniłby się, gdy chodzi o stosunki między warto

ściami.
Otrzymalibyśmy 717/ec +
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tał w wysokości 100 f. szt. składałby się z 5838/зэс + 41 Vasv.
Robotników byłoby nieco powyżej 1 3 % (gdyby mianowicie
opuszczono ułamek V 117). Ponieważ 162/з robotnika urucha
mia kapitał stały wynoszący 155/s kwartera bądź tony, przeto
1378/ii7 robotnika uruchamia kapitał wynoszący 1232/зэ tony
bądź kwartera, które równają się 386Лз f. szt. A pozostała
część kapitału stałego, równająca się 2020/з9 f. szt., składałaby
się z innych towarów. W e wszelkich okolicznościach należa
łoby potrącać zawsze z produktu 1232/зэ tony bądź kwartera,
aby zastąpić tę część kapitału stałego, do której wchodzą one
in natura. Ponieważ wartość, którą wytwarza 20 robotników,
równa się 60 f. szt., przeto wartość wytwarzana przez 1379/m
robotnika równa się 41х/зэ f. szt. Ale w tablicy E płaca ro
bocza wynosiłaby też 41 >/39 f. szt. Nie ma tu więc wartości
dodatkowej.
Łączna liczba ton wynosiłaby [51n /i3 [ш], z liczby których]
1232/зэ tony ulega ponownej reprodukcji; nadto 1379/m tony
przeznacza się na płacę roboczą. Na drugą część kapitału sta
łego pozostaje 698/m tony po 3 f. szt. za tonę. Razem wynosi
to więc 33х/з tony. Na rentę pozostaje tedy 1737/зэ tony.
Aby zwięźlej ująć sprawę, weźmy najkorzystniejszy dla R i
carda, krańcowy wypadek, tzn. załóżmy, że kapitał stały, po
dobnie jak kapitał zmienny, składa się jedynie z agricultural
produce, którego wartość podnosi się do 3 £. szt. za kwarter
bądź tonę w następstwie tego, że kategoria la panuje na
rynku.
Technologiczny skład kapitału pozostaje bez zmiany, tzn.
nie zmienia się stosunek między pracą żywą, którą reprezen
tuje kapitał zmienny, czyli między liczbą robotników (zakłada
się bowiem, iż normalny dzień pracy jest wielkością stałą)
a ilością środków pracy, które są potrzebne przy danej liczbie
robotników i które, według naszego założenia, składają się
teraz z ton węgla bądź z kwarterów zboża.
Ponieważ przy pierwotnym składzie kapitału: 60c + 40v,
kiedy cena tony wynosiła 2 £. szt., 40v reprezentowało 20 ro
botników albo 20 kwarterów bądź ton, przeto 60c reprezento
wało 30 ton; ponieważ zaś tych 20 robotników produkowało
w II I kategorii 75 ton, przeto 13x/j robotnika (a 40v równa
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się 13Уз tony bądź 13ł/3 robotnika, kiedy cena tony równa
się 3 f. szt.) produkuje 50 ton i uruchamia capital constant
||6861 = 60/з = 20 tonom bądź kwarterom.
Następnie, ponieważ 20 robotników wytwarza wartość w wy
sokości 60 f. szt., przeto 13V3 robotnika wytwarza wartość
w wysokości 40 f. szt.
Ponieważ za 20 ton kapitalista musi zapłacić 60 f. szt. i za
13Уз robotnika - 40 f. szt., ci zaś robotnicy produkują war
tość, która wynosi zaledwie 40 f. szt., przeto wartość produk
tu równa się 100 f. szt.; wyłożona suma równa się też 100
f. szt. Wartość dodatkowa i zysk równają się zeru.
Ponieważ jednak produkcyjność kategorii III pozostała bez
zmiany, 13Vs robotnika produkuje, jak już nadmieniliśmy,
50 ton bądź kwarterów. Wykłada się jednak w naturze tylko
20 ton bądź kwarterów na kapitał stały i 13Уз tony bądź
kwartera na płacę roboczą, czyli ЗЗУз tony. 50 ton zawiera
więc a surplus produce w wysokości 162/з tony, który stanowi
rentę.
Ale co reprezentują te 162/з tony?
Ponieważ wartość produktu równa się 100 f. szt., a sam
produkt równa się 50 tonom, przeto wartość wytworzonej tu
tony równałaby się in fact 2 f. szt., czyli 100/50. I dopóki pro
dukt in natura przekracza to, co niezbędne jest do zastąpienia
kapitału w postaci naturalnej, wartość indywidualna tony na
wet przy tej skali musi być mniejsza od wartości rynkowej
tony.
Aby zastąpić 20 ton, farmer musi zapłacić 60 f. szt. i liczy
sobie za każdą z tych 20 ton po 3 f. szt, taka bowiem jest
wartość rynkowa tony i za taką cenę ją się sprzedaje. Farmer
musi tak samo wyłożyć 40 f. szt., aby opłacić 13Уз robotnika
bądź aby opłacić taką samą ilość ton czy kwarterów, które
otrzymują robotnicy. Robotnicy otrzymują tedy nie więcej niż
13V3 tony.
Ale w rzeczywistości, gdy chodzi o kategorię III, 20 ton
kosztuje zaledwie 40 f. szt., а 13Уз tony kosztuje zaledwie
262/з f. szt. Jednakże 13Уз robotnika wytwarza wartość w wy
sokości 40 f. szt., czyli wartość dodatkową wynoszącą 131/з
f. szt. Licząc tonę po 2 f. szt. stanowi to 64/e, czyli 62/з tony.
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A ponieważ 20 ton w kategorii III kosztuje 40 f. szt., po
zostaje przeto nadwyżka w wysokości 20 f. szt., które równa
ją się 10 tonom.
Tak więc 162/з tony stanowiące rentę równają się 62/з
tony przeznaczonym na wartość dodatkową, która przekształ
ciła się w rentę, oraz 10 tonom przeznaczonym na kapitał,
który przekształcił się w rentę. Wskutek tego jednak, że war
tość rynkowa tony podniosła się do 3 f. szt., 20 ton kosztuje
farmera 60 f. szt., а 13х/з tony kosztuje go 40 f. szt., gdy
tymczasem 162/з tony, stanowiące nadwyżkę wartości rynko
wej ponad wartość produktu farmera, występuje w charakte
rze renty, która równa się 50 f. szt.
Ile ton dostarcza 13х/з robotnika w kategorii II? 20 robot
ników dostarcza tu 65 ton, 13'/s robotnika dostarcza zatem
4 3 х/з tony. Wartość produktu równa się, jak wyżej, 100 f. szt.
2 liczby tych 43х/з tony potrzeba wszakże ЗЗУз tony na za
stąpienie kapitału. J ko produkt dodatkowy bądź renta pozo
staje 43х/з minus ЗЗУз, a więc 10 ton.
Ta renta w wysokości 10 ton tłumaczy się w sposób nastę
pujący: wartość produktu w kategorii II równa się 100 f. szt.,
produkt wynosi 43х/з tony, wartość tony równa się przeto

-77ГГГ- =

24/i3 f. szt. Koszt 13х/з robotnika stanowi więc
43 V j
3010/i3 f. szt., a na wartość dodatkową pozostaje 93/i3 f. szt.
Nadto 20 ton stanowiące kapitał stały kosztuje 462/i3 f. szt.
i z 60 f. szt., które płaci się za nie, pozostaje 13u /i3 f. szt.
Wraz z wartością dodatkową stanowi to 23V is f. szt., co zga
dza się co do szeląga.
Dopiero w kategorii la, w której do zastąpienia kapitału
stałego i płacy roboczej potrzeba rzeczywiście in natura 331/з
tony bądź kwartera, czyli potrzeba całego produktu, nie ma
in fact ani wartości dodatkowej, ani surplus produce, ani zy
sku, ani też renty. Dopóki jest inaczej, dopóki produktu jest
więcej, niż potrzeba, aby kapitał zastąpić in natura, dopóty
dokonuje się przemiana zysku (of surplus value) i kapitału
w rentę. Ta ostatnia przemiana dochodzi do skutku, jeśli
zwalnia się część produktu, która przy niskiej wartości powin
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na by zastąpić kapital, albo też jeżeli część produktu, która
przemieniłaby się w kapitał i wartość dodatkową, przypada
na rzecz renty.
Widzimy jednak zarazem, że jeżeli podrożenie kapitału sta
łego jest następstwem podrożenia of agricultural produce, to
niezwykle obniża ono rentę, np. rentę w kategorii III i II
[w tablicy E ] obniża z 50 ton, które przy wartości rynkowej
tony w wysokości 3 f. szt. wynoszą 150 f. szt., do 262/з tony,
czyli niemal do połowy. Obniżenie takie jest nieuniknione,
||687| gdyż liczba robotników, zatrudnionych tu za pomocą
takiego samego kapitału w wysokości 100 f. szt., zmniejsza się
z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że wzrasta płaca ro
bocza, a więc wartość kapitału zmiennego, a po wtóre dlatego,
że wzrasta wartość środków produkcji, kapitału stałego. Sam
przez się wzrost płacy roboczej pociąga za sobą to, że z kapi
tału w wysokości 100 f. szt. mniej można wykładać na pracę,
a zatem (przy nie zmienionej wartości towarów, które wcho
dzą w skład kapitału stałego) stosunkowo mniej i na kapitał
stały, wskutek czego 100 f. szt. together [łącznie] reprezentuje
mniej pracy nagromadzonej i mniej żywej. Ponieważ jednak
technologiczny stosunek między pracą nagromadzoną a żywą
nie ulega tu zmianie, podniesienie się wartości towarów wcho
dzących w skład kapitału stałego sprawia jeszcze i to, że za
takie same pieniądze można zastosować mniej pracy nagroma
dzonej, a zatem i mniej pracy żywej. A ponieważ przy jedna
kowej produkcyjności gleby i danym technologicznym składzie
kapitału łączny produkt zależy od ilości zastosowanej pracy,
przeto wraz ze zmniejszeniem się tej ilości musi się też zmniejczyć i renta.
Ujawnia się to dopiero wtedy, kiedy znika zysk. Dopóki
zysk jeszcze istnieje, renta może wzrastać, mimo że produkt
absolutnie zmniejsza się we wszystkich kategoriach, jak to
wskazuje tablica na str. 681 *. Jest w ogóle rzeczą oczywistą,
że z chwilą kiedy istnieje jedynie renta, zmniejszanie się pro
duktu, a zatem i produktu dodatkowego, musi pociągnąć za
sobą zmniejszanie się samej renty. Nastąpiłoby to od razu
* Patra wkładkę między str. 590 i 591. - R ed.
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prędzej, gdyby wraz ze wzrostem wartości kapitału zmien
nego podniosła się też wartość kapitału stałego.
Ale oprócz tego tablica na str. 681 wskazuje, że wzrostowi
renty różniczkowej przy zmniejszającej się wydajności rolni
ctwa towarzyszy także na gruntach lepszych kategorii stałe
zmniejszanie się ilości łącznego produktu w stosunku do wy
łożonego kapitału określonej wielkości, np. w kwocie 100
f. szt. Ricardowi nawet się to nie śni. Stopa zysku obniża się
dlatego, że taki sam kapitał, np. w wysokości 100 f. szt., uru
chamia mniej pracy i płaci za nią drożej, a przeto akumuluje
coraz mniejszą nadwyżkę. Jednakże przy danej wydajności
pracy rzeczywisty produkt, podobnie jak i wartość dodatko
wa, zależy od liczby robotników zatrudnionych przez kapitał.
Tego Ricardo nie dostrzega, jak nie dostrzega też, iż renta
powstaje nie tylko przez przemianę of surplus value w rentę,
lecz i przez przemianę kapitału w surplus value. Rozumie się,.
że ta przemiana kapitału w surplus value jest tylko pozorna.
Gdyby wartość rynkową określała wartość produktu otrzy
mywanego w kategorii III itd., to każda cząstka of surplus
produce wyobrażałaby surplus value, czyli pracę dodatkową.
Następnie, Ricardo uwzględnia zawsze tylko tę okoliczność, że
wytworzenie takiej samej ilości produktu wymaga zastoso
wania większej ilości pracy, nie uwzględnia jednak okoliczno
ści, która decyduje przy określaniu zarówno stopy zysku, jak
i ilości wytworzonego produktu, mianowicie tego, że za pomo
cą takiego samego kapitału zatrudnia się zmniejszającą się
nieustannie ilość pracy żywej, a z tej pracy żywej coraz więk
sza część stanowi necessary labour [pracę niezbędną], coraz
mniejsza zaś - surplus labour.
All this considered [Biorąc to wszystko pod uwagę], docho
dzi się do wniosku, że jeżeli nawet uzna się rentę różniczkową
za jedyną postać renty, Ricardo nie posunął sprawy ani o krok
naprzód w porównaniu ze swymi poprzednikami. Dużą jego
zasługą w tej dziedzinie jest to, na co wskazał Quincey, mia
nowicie naukowe sformułowanie zagadnienia. Jeżeli jednak
chodzi o rozwiązanie tego zagadnienia, to Ricardo przychylił
się do tradycyjnych poglądów.
Quincey pisze:
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„Ricardo włączy! do teorii renty gruntowej nowy element, co w tym
•się wyraża, że ową teorię sprowadził do kwestii, czy uchyla ona rze
czywiście prawo wartości” (T bornas d e Q uincey, „The logic of political
■economy”, Edynburg i Londyn 1844, str. 158) *.

Na str. 163 tej samej rozprawy Quincey pisze nadto:
„Renta... jest tą częścią produktu ziemi (bądź ja k ie g o ś innego czynni
k a p ro d u k cji), którą płaci się właścicielowi ziemi za u żytkow an ie je j
■różnych s ił; siły te mierzy się porównując je z podobnymi czynnikami
działającymi na tym samym rynku” .

Następnie na str. 176 :
Przeciw Ricardowi wysuwano zastrzeżenia, że właściciele gruntów ka
tegorii nr I nie dadzą ich za darmo. A le w o k r es ie {w owym m ito lo 
gicznym okresie}, w którym uprawia się tylko grunty nr I, „nie mogła
jeszcze ukształtować się o d d z ieln a k la s a

p osiadaczy

i dzierżaw ców ,

,||6881 różniąca się od klasy w łaścicieli ziem skich ” .

Według Quinceya to prawo „własności ziemi” obowiązuje
więc dopóty, dopóki nie istnieje jeszcze własność ziemi w no
woczesnym znaczeniu.
Przejdźmy teraz do odpowiednich cytat z Ricarda.
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(Jeszcze jedna uwaga przedwstępna o rencie różniczkowej:
w rzeczywistości the ascending and descending line zastępują
się wzajemnie, krzyżują i splatają.
Nie znaczy to jednak bynajmniej, że jeżeli w poszczegól
nych krótkich okresach (jak np. w latach 1797-1813) the des* Marks streszcza tu zwięźle własnymi słowami myśl, kt6rą Quincey obszerniej
rozwija. - R ed.
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ccnding line w znacznym stopniu przeważa, stopa zysku musi
się dlatego obniżać (jeśli mianowicie stopę tę określa stopa
wartości dodatkowej). Wydaje mi się natomiast, iż w owym
okresie stopa zysku w Anglii wyjątkowo się podniosła, mimo
że ceny pszenicy i produktów rolnych w ogóle znacznie poszły
w górę. Nie znam ani jednego statystyka angielskiego, który
by nie podzielał poglądu, że stopa zysku podniosła się w owym
okresie. Poszczególni ekonomiści, jak Chalmers, Blake i inni,
oparli na owym fakcie własne teorie. Przedtem muszę zazna
czyć jeszcze, że zupełną niedorzecznością jest próba, aby za
pomocą deprecjacji pieniądza wytłumaczyć wzrost cen psze
nicy, który nastąpił w ciągu owego okresu. Nikt spośród tych,
co badali historię cen towarowych we wspomnianym okresie,
nic może podzielać tego poglądu. Nadto ceny zaczęły się o wie
le wcześniej piąć w górę i osiągnęły wysoki poziom, zanim
nastąpiła jakakolwiek deprecjacja pieniądza. Z chwilą kiedy
następuje deprecjacja, należy po prostu dokonać odpowied
niego potrącenia. I jeżeli zada się pytanie, dlaczego stopa zy
sku podniosła się mimo wzrostu cen zboża, należy wytłuma
czyć to następującymi okolicznościami: przedłużeniem dnia
pracy jako bezpośrednim skutkiem wprowadzenia nowych ma
szyn; potanieniem towarów fabrycznych i kolonialnych, wcho
dzących do konsumpcji robotników; spadkiem płacy roboczej
(mimo że nominalna płaca robocza podniosła się) poniżej
jej tradycyjnej przeciętnej wysokości {fak t ten został uznany
w zastosowaniu do owego okresu; J. P. Stirling, który na
ogół uznaje Ricardowską teorię renty gruntowej, stara się jed
nak dowieść w pracy „The Philosophy of trade etc.”, Edyn
burg 1846, że bezpośrednim następstwem trwałego (tzn. ta
kiego, który nie zależy od przypadkowych okoliczności łączą
cych się z porami roku) wzrostu cen zboża bywa zawsze ob
niżka przeciętnej płacy roboczej); wreszcie okolicznością, że
wskutek pożyczek i wydatków państwowych popyt na kapi
tały wzrastał jeszcze szybciej niż ich podaż - wzrost nominal
nej ceny towarów — w następstwie czego tym osobom, co
zgarniają rentę gruntową, i other fixed income men [innym
osobom o stałych dochodach] fabrykanci odbierają część tego
ich udziału w produkcie, który wypłacali im w postaci ren39 - Marks, Engels - Dzieła, t. 26
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ty itd. W danym wypadku, kiedy rozpatrujemy podstawowe
stosunki, kiedy mamy więc na względzie tylko trzy klasy:
landlords, capitalists and workmen, podobna operacja nie
wchodzi w rachubę. Natomiast w odpowiednich okoliczno
ściach odgrywa ona w praktyce doniosłą rolę, co dowiódł już
Blake l12ïl.) I 688||
*
||689 I {Pan H allett z Brighton eksponował na wystawie (1862) 112S1
„pedigree nursery wheat”

[„pszenicę siewną z rodowodem”].

„Pan

Hallett zaznacza, że kłosy zbożowe należy hodować równie pieczołowi
cie, jak hoduje się konie rasowe, a nie wbrew teorii doboru naturalne
go, niczym kapustę i buraki, jak to zazwyczaj bywa. Aby zilustrować,
co może osiągnąć staranna pielęgnacja nawet w uprawie pszenicy, przy
tacza się kilka godnych uwagi przykładów. W 1857 r. pan Hallett zasiał
zawartość kłosa czerwonej pszenicy najwyższej jakości, który miał dokład
nie 4 s/e cala długości i zawierał 47 ziaren. Z plonu tego niewielkiego
zasiewu pan Hallett wybrał znów w 1858 r. najpiękniejszy klos długości
6 */s cala, zawierający 79 ziaren. Powtórzył to jeszcze raz w 1859 r.
z najlepszą latoroślą, która tym razem miała 73/4 cala długości i za
wierała 91 ziaren. Następny rok nie sprzyjał doświadczeniom z zakresu
rolnictwa i pszenica nie chciała być ani większa, ani lepsza; ale już
w rok później, w 1861 roku, najlepszy kłos miał 83/t cala długości i za
wierał w jednym źdźble nie mniej niż 123 ziarna. W ten sposób w ciągu
pięciu lat klos pszenicy niemal podwoił swą wielkość i potroił liczbę
dostarczanych ziaren. Wyniki te osiągnięto dzięki systemowi, który pan
Hallett określa jako «naturalny system» uprawy pszenicy, tzn. owe wy
niki osiągnięto dzięki temu, że poszczególne ziarna umieszczano w ziemi
w takiej odległości od siebie - około 9 cali we wszystkich kierunkach że każde miało dosyć miejsca, aby się w pełni rozwijać... Pan Hallett
utrzymuje, że można by podwoić produkcję zboża w Anglii stosując
uprawę «pszenicy z rodowodem» według «systemu naturalnego*. Stwier
dza on, że poszczególne ziarna, zasiane pojedynczo we właściwym cza
sie na kwadratowej stopie gruntu, przynosiły przeciętnie po 23 kłosy,
z których każdy zawierał w przybliżeniu 36 ziaren. Plon uzyskiwany
z jednego akra wynosił odpowiednio,

według dokładnych

obliczeń,

1 001 8 80 kłosów pszenicy, gdy tymczasem z akra, na którym zwykłym
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sposobem zasiano dwadzieścia razy więcej nasion, zbierano zaledwie
934 120 kłosów, czyli mniej o 67 760 kłosów...”}

[e)
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[Ricardo w następujący sposób udowadnia zniżkową ten
dencję stopy zysku:]
„W miarę rozwoju społeczeństwa naturalna cena pracy ma zawsze
tendencję do wzrastania, gdyż cena jednego z najważniejszych towarów,
które określają tę cenę, ma tendencję zwyżkową wskutek coraz trudniej
szych warunków produkcji tego towaru. W obec tego jednak, że ulepsze
nia wprowadzone w rolnictwie i odkrycie nowych rynków, z których
można importować środki wyżywienia, mogą przeciwdziałać przez pe
wien czas zwyżkowemu

ruchowi cen artykułów pierwszej

potrzeby,

a nawet wywołać spadek ich ceny naturalnej, te same przyczyny wywrą
odpowiedni wpływ na naturalną cenę pracy.
Cena naturalna wszystkich towarów, z wyjątkiem pfoduktów surowych
i pracy, ma w miarę wzrostu bogactwa i liczby ludności tendencję zniżko
wą, gdyż mimo że, z jednej strony, wzrasta rzeczywista wartość tych
towarów wskutek podnoszenia się naturalnej ceny surowców, z których
się je wyrabia, to jednak wzrost ten zostaje zrekompensowany z nad
wyżką przez doskonalenie maszyn, lepszy podział i rozdział pracy oraz
przez zwiększające się kw alifikacje producentów w zakresie nauk
i sztuk” {[D avid Ricardo, „On the principles...” , Londyn 1821], str
86/87).
,,W miarę wzrostu liczby ludności ceny tych artykułów7 pierwszej po
trzeby będą się wciąż podnosić, gdyż produkcja ich będzie wymagała
w7ięcej pracy... Dlatego też płace w7yrażone w pieniądzu wzrosłyby za
miast się obniżyć ; nie wzrosłyby jednak tak wysoko, aby umożliwić ro
botnikowi nabycie tylu udogodnień i artykułów pierwszej potrzeby, ile
mógł on nabyć przed zwyżką cen tych towarów7... Chociaż więc robotnik
byłby w rzeczywistości gorzej płatny, to jednak ta podwyżka jego płacy
musiałaby nieuchronnie zmniejszyć Zysk fabrykanta, gdyż nie sprzeda
wano by jego towarów po wyższych cenach, mimo że wzrosłyby koszty
ich produkcji...
Okazuje się tedy, że ta sama przyczyna, która wywołuje wzrost renty.
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a mianowicie okoliczn ość, ż e coraz trudniej uzyskać d o d a tk o w ą ilość
Żywności Za p o m o c ą stosu n kow o ta k iej sa m ej ilości pracy, w yw ołuje
rów n ież w zrost p ła c y , jeżeli zatem nie zmieni się wartość pieniądza, to
w miarę wzrostu bogactwa i liczby ludności zarówno renta, jak i plaça
będą miały tendencję zwyżkową.
Zachodzi jednak następująca istotna różnica między wzrostem renty
a wzrostem płacy. Wzrostowi wartości renty wyrażonej w pieniądzu to
warzyszy ||6901 wzrost udziału w produkcie. Właściciel ziemski otrzy
muje nie tylko większą rentę wyrażoną w pieniądzu, ale również więk
szą rentę wyrażoną w zbożu... Los robotnika nie będzie równie szczęśli
wy. Otrzyma on, co prawda, wyższą płacę wyrażoną w pieniądzu, obni
ży się jednak jego płaca wyrażona w zbożu. Będzie on nie ty lko dyspo
nować mniejszą ilością zboża, lecz pogorszy się też jego sytuacja ogólna,
gdyż będzie mu trudniej utrzymać rynkową stopę płacy na poziomie
wyższym od jej stopy naturalnej” (tamże, str. 9 6 - 9 8 ).
„Jeżeli założymy, że zboże i wyroby przemysłowe sprzedaje się zawsze
po takiej samej cenie, to zysk będzie wysoki lub niski w zależności
od tego, czy płaca jest niska lub wysoka. Przypuśćmy jednak, że cena
zboża wzrasta dlatego, że do jego wyprodukowania potrzeba więcej
pracy; przyczyna ta nie wywoła wzrostu cen wyrobów przemysłowych,
do których wytworzenia nie potrzeba dodatkowej ilości pracy... Jeżeli
jednak, co jest zupełnie pewne, wraz ze wzrostem cen zboża wzrosłaby
płaca, to zyski fabrykantów musiałyby się nieuchronnie zmniejszyć"
(tamże, str. 108).
Można by jednak zapytać, „czy przynajm niej farm er n ie osiągn ie takiej
samej stopy zysku, chociaż będzie musiał zwiększyć sumę wydatkowaną
na płace? Na pewno nie, gdyż ab y otrzym ać ta k i sam p rodu kt, będzie
musiał nie tylko, podobnie jak fabrykant, więcej płacić każdemu robotni
kowi, którego zatrudnia, ale będzie też musiał a lb o płacić rentą, a lb o
Zatrudnić d o d a tk o w ą liczb ę ro bo tn ików . A zwyżka ceny produktu suro
wego będzie odpowiadała tylko wysokości tej renty albo liczbie do
datkowych robotników, nie wyrówna wszakże farmerowi wzrostu płacy”
(tamże, str. 108).
„Wskazaliśmy już na to, że w e w czesnych stadiach rozw oju sp o łe
czeństw a zarówno właściciel ziemski, jak i robotnik mogą mieć tylko
nieznaczny udział w w artości produktów ziemi i że udział ich wzrasta
odpowiednio do tego, jak powiększa się bogactwo i jak coraz trudniej
uzyskać środki wyżywienia” (tamże, str. 109i-
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Mamy tu dziwną fantazję burżuazyjną na temat „wczesnych
stadiów rozwoju społeczeństwa”. W tych early stages the la
bourer [wczesnych stadiach robotnik] jest bądź niewolnikiem,
bądź self sustaining peasant [chłopem utrzymującym się wła
sną pracą] itd. W pierwszym wypadku należy on wraz z ziemią
do właściciela ziemskiego, w drugim jest sam sobie właścicie
lem ziemskim. W obu wypadkach nie ma kapitalisty, który
by stal między właścicielem ziemskim a robotnikiem. To, co
stanowi dopiero ostateczny wynik produkcji kapitalistycznej podporządkowanie rolnictwa produkcji kapitalistycznej, a prze
to przemiana owych slaves or peasants in wages-labourers [nie
wolników lub chłopów w robotników najemnych] oraz wciśnię
cie się kapitalisty między właściciela ziemskiego i robotnika - to
wszystko stanowi dla Ricarda zjawisko, które właściwe jest
„wczesnym stadiom rozwoju społeczeństwa”.
„A więc zysk wykazuje naturalną tendencję zniżkową, gdyż w miarę
rozwoju społeczeństwa i wzrostu bogactwa poświęca się coraz więcej
pracy, aby otrzymać dodatkowe ilości potrzebnej żywności. Na szczęście
tendencję tę, stanowiącą jak gdyby silę ciążenia zysku, hamuje co pe
wien czas doskonalenie maszyn uczestniczących w produkcji artykułów
pierwszej potrzeby, a także odkrycia z dziedziny wiedzy rolniczej, które
pozwalają nam zrezygnować z części niezbędnej przedtem ilości pracy
i obniżyć dzięki temu ceny artykułów pierwszej potrzeby robotnika”
(tamże, str. 120/121).

W następującym zdaniu Ricardo mówi bez ogródek, że przez

rate o f profit rozumie rate o f surplus value-.
„Chociaż wytwarza się większą wartość, to jednak producenci konsu
mują znaczniejszą część tego, co pozostaje Z tej wajtości po zapłaceniu
renty, i ta właśnie część, i tylko ona, określa wysokość Zysku" (tamże,
str. 127).

Znaczy to, że jeżeli pominąć rentę, stopa zysku równa się
nadwyżce wartości towaru ponad wartość pracy, którą opła
cono podczas jego produkcji, czyli ponad tę część jego war
tości, którą spożywają the producers. Producers ;ą tu u Rt-
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carda jedynie robotnikami. Ricardo zakłada, że oni wytwa
rzają the produced value. Oświadcza zatem, że wartość do
datkowa jest tą częścią przez nich samych wytworzonych war
tości, którą oni wytwarzają dla kapitalisty h
Jeżeli jednak Ricardo utożsamia rate of surplus value z ra
te of profit - i zarazem zakłada, jak to właśnie widzimy, że
długość dnia pracy jest dana - to zniżkową tendencję stopy
zysku można objaśnić jedynie za pomocą przyczyn, które wy
wołują spadek stopy wartości dodatkowej. Jednakże spadek
stopy wartości dodatkowej - jeżeli dana jest wielkość dnia
pracy - jest tylko wtedy możliwy, kiedy the rate of wages
permanently [stopa płacy roboczej permanentnie] wzrasta.
A wzrost ten jest tylko wtedy możliwy, kiedy the value of
necessaries permanently [wartość artykułów pierwszej po
trzeby permanentnie] wzrasta. To zaś z kolei jest tylko wte
dy możliwe, kiedy warunki produkcji w rolnictwie nieustan
nie się pogarszają, tzn. kiedy przypuszcza się, że Ricardow
ska teoria renty gruntowej jest słuszna. Ponieważ Ricardo
utożsamia rate of surplus value z rate of profit, ||6911 a the
rate of surplus value należy jednak obliczać tylko w stosunku
do kapitału zmiennego, kapitału wyłożonego na płacę robo
czą, przeto Ricardo, podobnie jak Adam Smith, zakłada, że
wartość łącznego produktu dzieli się - po potrąceniu renty między workmen i capitalists, czyli na wages i profit. Innymi
słowy, Ricardo mylnie przypuszcza, że cały wyłożony kapitał
składa się wyłącznie z kapitału zmiennego. Tak np. po zacy
towanym wyżej ustępie ciągnie on dalej :
..Kiedy bierze się pod uprawę gorsze grunty lub kiedy więcej kapi
tału i pracy stosuje się z mniejszym wynikiem na gruntach, które już
uprawiano, to następstwa tego muszą być trwale. Stosunkowo wzrośnie
i 11691 I Ricardo o powstaw aniu o f tb e surplus valu e: ,,W formic pieniądza. .
kapitał nie wytwarza zysku; w formie materiałów, maszyn i żywności, na które
można go wymienić, produ kow ałby d o c h ó d ” (tamże, str. 267). , .Kapitał właściciela
papierów wartościowych ||692 j nigdy nic może stać się produkcyjny - n ie jest
w istocie kap itałem . Gdyby właściciel papierów wartościowych chciał je sprzedać
i produkcyjnie zastosować otrzymany za nie kapitał, to mógłby postąpić tak tylko
wtedy, kiedy wyłączyłby kapitał nabywcy swoich papierów wartościowych z jakiegoś
zastosowania produkcyjnego” (tamże, str. 289, odsyłacz), j 692||
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udział robotników w tej części produktu, która po opłaceniu renty po
zostaje do podziału między właścicieli kapitału i robotników” (tamże,
str. 127/128).

I dalej:
„Każdy robotnik może otrzymać i przypuszczalnie otrzyma absolutnie
mniejszą ilość. Ponieważ jednak w stosunku do łącznego produktu, któ
ry zatrzymuje farmer, zatrudniać się będzie więcej robotników, płaca
pochłonie wartość większej części łącznego produktu i wobec tego war
tość mniejszej części przypadnie na rzecz zysku” (tamże, str. 128).

A nieco wyżej C2 ytamy:
„Ta ilość produktów ziemi, która pozostaje po opłaceniu właściciela
ziemskiego i robotnika, należy siłą rzeczy do farmera i stan ow i zysk
Z jeg o kap itału ” (tamże. str. 110).

W końcu rozdziału (ch. V I) „O zysku” Ricardo nadmienia,
iż jego analiza zmniejszania się zysków pozostaje słuszna, na
wet jeśliby się przypuszczało - co byłoby niesłuszne - że certy
towarów idą w górę wraz ze zwyżką * płacy roboczej wyra
żonej w pieniądzu.
„W rozdziale o plac) roboczej staraliśmy się udowodnić, że cen a
tow arów w yrażona w pien iądzu n ie p od n osi sią w sku tek wzrostu płac...
Gdyby jednak było inaczej, gdyby ceny towarów podnosiły się perma
nentnie pod wpływem wysokich płac, to równie słuszne byłoby twierdze
nie, że wysokie place odbijają się nieuchronnie na tych, co stosują pracę
najemną, pozbawiając ich części rzeczywistych zysków. Przypuśćmy, że
kapclusznik, pończosznik i szewc, produkując określoną ilość towarów,
wydaje każdy na place o 10 f. szt. więcej niż dotychczas i że cena
kapeluszy, pończoch i butów podniosła się o sumę, która pozwala na
zwrot każdemu z przedsiębiorców tych 10 f. szt. Sytuacja ich n ie byłaby
lep sza, niż gd y by ów w zrost cen i płac n ie nastąpił. Gdyby pończosznik
sprzedał swe pończochy za 110 f. szt., a nic za 100 f. szt., to zysk jego
wynosiłby dokładnie taką samą sumę pieniędzy jak przedtem. Ale po
* W r ęk o p is ie : ceną.

R ed.
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nieważ za tę sumę otrzymałby przy wymianie o jedną dziesiątą mniej
kapeluszy, butów i wszelkich innych towarów i ponieważ jego dotychcza

sowy zasób oszczędności” (tzn. taki sam kapital) „pozwoli mu na za
trudnienie mniejszej liczby robotników otrzymujących wyższą plącę i na
nabycie mniejszej ilości materiałów surowych po wyższych cenach, sy
tuacja jego nie poprawiłaby się wcale w porównaniu z tą, która powsta
łaby, gdyby wyrażona w pieniądzu suma jego zysku rzeczywiście się
zmniejszyła, a ceny wszystkich towarów pozostały bez zmiany” (tamże,
str. 129).

Ricardo, który gdzie indziej wciąż podkreślał w swych wy
wodach, że skoro uprawia się gorsze grunty, trzeba opłacać
więcej robotników, aby wytworzyć taką samą ilość produktu,
podkreśla tu wreszcie moment o rozstrzygającym znaczeniu
dla stopy zysku, to mianowicie, że za pomocą the same amount
of capital few er labourers are em ployed at increased wages
[takiej samej sumy kapitału zdtrudnia się mniej robotników
otrzymujących wyższą plącę]. Poza tym pogląd jego jest nie
zupełnie słuszny. Jeżeli cena of hats [kapeluszy] itd. podnosi
się o 10%, to sytuacja kapitalisty pozostaje bez zmiany; ale
właściciel ziemski kupując kapelusze itp. musiałby wydawać
na nie większą sumę ze swej renty. Przypuśćmy np., że jego
renta podniosła się z 10 do 20 f. szt. Ale za te 20 f. szt. otrzy
muje on proporcjonalnie mniej hats itd., niż otrzymywał za
10 f. szt.
Ricardo mówi bardzo słusznie:
„Kiedy społeczeństwo znajduje się w stanie rozwoju, produkt netto
ziemi zmniejsza się wciąż w stosunku do jej produktu brutto” (tamże,
str. 198).

Oznacza to u Ricarda, że renta wzrasta in an improving
state of society [kiedy społeczeństwo znajduje się w stanie
rozwoju]. Rzeczywistą przyczyną [zmniejszania się produktu
netto w stosunku do produktu brutto] jest to, że in an impro
ving state of society kapitał zmienny zmniejsza się w stosunku
do kapitału stałego. 1691||
||6921 Ricardo sam przyznaje, że wraz z postępem produkcji
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kapitał stały wzrasta w stosunku do zmiennego, ale w wywo
dach jego następuje to tylko w formie wzrostu of fixed ca
pital [kapitału trwałego] w stosunku do obrotowego.
„W bogatych i potężnych krajach, w których wielkie kapitały uloko
wano w maszynach, gwałtowny przewrót w dziedzinie handlu daje się
bardziej dotkliwie odczuć niż w krajach uboższych, w których stosun
k o w o o w iele m n iej jest kap itału trw ałego, a znacznie w ięcej kapitału
o b ro tow eg o, w sku tek czego w ięk szą część ro b o ty u ykon u je tam ręk a
lu dzka. Łatwiej jest wycofać kapitał obrotowy z gałęzi produkcji, w któ
rej go zastosowano, niż kapitał trwały. Częstokroć nie można zmienić
przeznaczenia maszyn zbudowanych dla jednej gałęzi przemysłu i zasto
sować ich w innej. Natomiast odzież, żywność i mieszkanie robotnika
zatrudnionego w jednej gałęzi produkcji można przeznaczyć na utrzy
manie robotnika w innej gałęzi”

(a więc przez kapitał obrotowy rozumie się tu wyłącznie ka
pitał zmienny, kapitał wyłożony na płacę roboczą)
„bądź ten sam robotnik może otrzymać tę samą żywność, odzież i miesz
kanie, mimo że zmieni zajęcie. Jest to jednak zło, z którym bogaty na
ród musi się pogodzić. Narzekania z tego powodu byłyby równie nie
rozsądne, jak utyskiwania bogatego kupca, że statek jego narażony jest
na niebezpieczeństwa podróży morskich, gdy tymczasem chacie jego
ubogiego sąsiada nie grozi podobne ryzyko” (tamże, str. 3 11).

Ricardo sam wskazuje na zupełnie niezależną od wzrostu
ceny of agricultural produce [produktów rolnych] przyczynę
podnoszenia się renty.
„Wszelki kapitał, który w sposób trwały ulokowano w ziemi, musi
po wygaśnięciu dzierżawy nieuchronnie należeć do w łaściciela z ie m s k ie
go, a nie do dzierżawcy. Wszelka kompensata, którą właściciel ziemski
może otrzymać za ten kapitał, kiedy ponownie wydzierżawi swą ziemię,
przybierze p ostać renty. A le nie będzie się płaciło renty, kiedy za po
mocą danego kapitału można będzie nabyć za granicą więcej zboża,
niż wyprodukowano by go na tej ziemi w kraju” (tamże, str. 315, odsy
łacz).
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Na ten sam temat Ricardo mówi :
„W jednej z poprzednich części niniejszej pracy wskazałem na różnicę
między rentą we właściwym znaczeniu tego wyrazu a wynagrodzeniem
płaconym pod tą nazwą właścicielowi ziemskiemu za korzyści, które d o
konane przez niego nakłady kapitału przyniosły jego dzierżawcy. Być
jednak może, iż nie dość wyraźnie podkreśliłem różnice, które mogą
być następstwem rozmaitych sposobów stosowania tego kapitału. Po
nieważ część tego kapitału, którą wyłożono kiedyś na ulepszenie farmy,
zrasta się niepodzielnie z ziemią i przyczynia się do wzmożenia jej sił
produkcyjnych, przeto w yn agrodzen ie p łacon e w łaścicielow i ziem skiem u
Za u ży tkow an ie teg o u lep szen ia m a n ajw yraźniej ch arakter renty i podle
ga wszystkim prawom, które rządzą rentą. Bez względu na to, czy
ulepszenia dokanano na rachunek właściciela ziemskiego czy też dzier
żawcy, nie przedsięwzięto by go, gdyby zawczasu nie istniało prawdo
podobieństwo, że osiągnięty dochód będzie się co najmniej równał Zysko
w i, który można osiągnąć stosując inny kapitał takiej samej wielkości.
Jeśli jednak ulepszenie to stało się już faktem, to uzyskiwany dochód
będzie m iał o d tą d w zu pełn ości ch arakter renty i będzie ulegał wszyst
kim zmianom, które właściwe są rencie. Niektóre z tych wydatków
podnoszą wszakże jakość gruntów tylko na ograniczony czas, nie zwięk
szając w sposób trwały produkcyjnych sil ziemi. Jeżeli przeznaczono je
na budynki i inne nietrwałe ulepszenia, to wymagają ciągłego odnawia
nia i dlatego nic zapewniają właścicielowi ziemskiemu trwałego dodatku
do jego rzeczywistej renty” (tamże, str. 306, odsyłacz).

Ricardo mówi:
„W e wszystkich krajach i w każdym czasie zysk zależy od ilości pracy,
która niezbędna jest, aby na takim gruncie lub za pomocą takiego ka
pitału, jakie nie przynoszą renty, wytworzyć artykuły pierwszej potrzeby
robotników” (tamże, str. 128).

W myśl powyższego zysk farmera osiągany na tej ziemi na najgorszej ziemi, która według Ricarda nie płaci renty regulowałby the general rate of profit [ogólną stopę zysku].
Mamy tu następujący bieg rozumowania: produkt najgorsze
go gruntu sprzedaje się według jego wartości i nie przynosi on
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renty. Widzimy tu więc wyraźnie, ile wartości dodatkowej
pozostaje kapitaliście po potrąceniu tej części wartości pro
duktu, która stanowi tylko ekwiwalent dla robotnika. A ta
wartość dodatkowa jest właśnie zyskiem. Powyższe rozumo
wanie opiera się na przesłance, że cena kosztu i wartość są
identyczne, że ów produkt sprzedaje się w cenie kosztu, wo
bec czego sprzedaje się go według wartości.
Z punktu widzenia historii i teorii sprawę błędnie tu ujęto.
Wykazałem już wyżej Pł4l, że tam gdzie istnieje produkcja ka
pitalistyczna i własność ziemi, ziemia albo kopalnia najniższej
kategorii nie może płacić renty, gdyż produkt ich sprzedaje
się poniżej jego wartości [indywidualnej], kiedy się go sprze
daje według wartości rynkowej [której nie reguluje produkt
uzyskiwany na ziemi lub w kopalni najniższej kategorii]. Al
bowiem wartość rynkowa zwraca tu właśnie tylko cenę kosztu
produktu. Ale co reguluje tę cenę kosztu? Reguluje stopa zysku
of not agricultural capital, w której określanie wchodzi też,
rzecz naturalna, cena zboża, chociaż nie jest ona bynajmniej
jedynym czynnikiem określającym stopę zysku. Twierdzenie
Ricarda byłoby tylko wtedy słuszne, gdyby values i cost-prices
były identyczne. ||693| A i w przebiegu historii - w którym
produkcja kapitalistyczna zjawia się w rolnictwie później niż
w przemyśle - agricultural profit określany jest przez indu
strial profit, a nie na odwrót. Słuszne jest jedynie to, że na
tej najgorszej ziemi, która przynosi zysk, ale nie przynosi ren
ty, i która sprzedaje swój produkt w cenie kosztu, występuje,
zarysowuje się wyraźnie the average rate of profits, jednakże
bynajmniej nie jest słuszne, że przez to regulowany jest prze
ciętny zysk, co stanowiłoby rzecz zupełnie odmienną.
Stopa zysku może się obniżać, chociaż stopa procentowa
i stopa renty nie wzrasta.
„Z tego, co powiedzieliśmy wyżej o zysku z kapitału, wynika, że
aku m u lacja kap itału n ie m o ż e w yw ołać trw ałej zn iżki zysku ł , jeż eli nie
1 Przez p rofits Ricardo rozumie tu ową część wartości dodatkowej, którą za
biera kapitalista, ale bynajmniej nie całą wartość dodatkową. Błędne jest więc
twierdzenie, że wartość dodatkowa może zmniejszać się wskutek akumulacji kapi
tału, ale jest ono słuszne w zastosowaniu do zysku.
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ma trw alej przyczyny p od n oszącej p la ce... Gdyby ilość artykułów pierw
szej potrzeby robotnika można było stale pomnażać z jednakową łatwo
ścią, to bez względu na wielkość akumulacji kapitału niemożliwe byłyby
trw ale Zmiany stopy Zysku b ą d ź stopy płacy ” (należałoby powiedzieć:
stopy of surplus value and the

value of labour [wartości dodatkowej

i wartości pracy]). „Jednakże A d am Sm itb niezmiennie przypisuje s p a d ek
Zysku w pły w ow i aku m u lacji kapitału i w yw ołan ej przez nią kon ku ren cji,
nie wspomina zaś nigdy o wzrastających trudnościach dostarczania środ
ków wyżywienia dodatkowej liczbie robotników, których zatrudniać bę
dzie dodatkowy kapitał” (tamże, str. 338/339).

Wszystko to byłoby słuszne, gdyby zysk równał się war
tości dodatkowej.
Adam Smith mówi więc, że wraz z akumulacją kapitału
rate of profit obniża się wskutek wzrastającej konkurencji ka
pitalistów; Ricardo zaś mówi, że stopa zysku obniża się wsku
tek coraz większego pogarszania się stanu rolnictwa (podro
żenia of necessaries). My obaliliśmy jego pogląd, który byłby
tylko wtedy słuszny, gdyby rate of surplus value i rate of
profit były identyczne, czyli gdyby rate of profit mogła obni
żać się jedynie wskutek wzrastającej rate of wages (zakłada
jąc, że dzień pracy nie ulega zmianie). Pogląd Smitha na tym
się opiera, że value (w jego mylnym twierdzeniu, które sam
obalił) składa on z wages, profits i rents. Według Smitha aku
mulacja kapitałów zmusza do obniżania dowolnie ustalonych
zysków, zupełnie pozbawionych jakiejkolwiek immanentnej
miary, a następuje to przez obniżkę cen towarowych, w sto
sunku do których owe zyski, w ujęciu Smitha, stanowią po
prostu nominalny dodatek.
Z punktu widzenia teorii Ricardo ma oczywiście słuszność,
gdy w dyskusji ze Smithem wysuwa argument, że akumulacja
kapitałów nie wprowadza zmian do określania wartości to
warów; ale Ricardo myli się bardzo, kiedy usiłuje obalić tezę
Smitha, powołując się na to, iż w obrębie jednego kraju nad
produkcja jest niemożliwa. Ricardo zaprzecza istnieniu plethora
of capital [nadmiaru kapitału], które stało się w okresie postricardiańskim pewnikiem powszechnie uznanym przez angielską
ekonomię polityczną.
614

Ricardowska teoria zysku

Po pierwsze, Ricardo nie dostrzega, że w rzeczywistości,
w której przeciwstawiają się sobie nie tylko kapitalista i work
man, lecz capitalist, workman, landlord, moneyed interest,
fixed incomes [kapitalista przemysłowy, robotnik, właściciel
ziemski, kapitalista pieniężny, osoby otrzymujące stały dochód]
od państwa itp., spadek cen towarów, który godzi w obu, za
równo w kapitalistę przemysłowego, jak i w robotnika, innym
klasom wychodzi na dobre.
Po wtóre, nie dostrzega, że produkcja kapitalistyczna nie
odbywa się bynajmniej w jakiejś dowolnie ustalonej skali, lecz
im bardziej się rozwija, tym bardziej musi wytwarzać w skali,
która z immediate demand [bezpośrednim popytem] nie ma
nic wspólnego, zależy bowiem od nieustannego rozszerzania
się rynku światowego. Ricardo ucieka się do niedorzeczne
go założenia Sayowskiego, według którego kapitalista ma rze
komo produkować nie dla osiągania zysku, wartości dodat
kowej, lecz bezpośrednio dla konsumpcji, dla wartości użytko
wej, dla własnej konsumpcji. Ricardo nie dostrzega, że towar
musi przekształcić się w pieniądz. The demand ze strony ro
botników nie wystarcza, gdyż zysk stąd się właśnie bierze, że
popyt ze strony robotników jest mniejszy od wartości ich pro
duktu, i zysk jest tym większy, im stosunkowo mniejszy jest
ten popyt. Nie wystarcza też wzajemny popyt ze strony kapi
talistów. Nadprodukcja nie wywołuje trwałego spadku zysku,
lecz powtarza się wciąż co pewien czas. Po nadprodukcji na
stępuje niedobór produkcji. Nadprodukcja stąd się właśnie
bierze, że szerokie rzesze ludowe nigdy nie mogą konsumować
więcej niż the average quantity of necessaries [przeciętną ilość
artykułów pierwszej potrzeby], konsumpcja ich nie wzrasta
więc odpowiednio do wzrostu wydajności pracy. Ale cały ten
ustęp kwalifikuje się raczej do rozważań o konkurencji kapi
tałów. Wszystko, co o tym mówi Ricàrdo, nie warte jest funta
kłaków. (Poświęcony temu jest ch. X X I, „Wpływ akumułacji

na zysk i procent”.)
„Tylko w jednym wypadku, i to przejściow o, akumulacji kapitału
może przy niskiej cenie żywności towarzyszyć spadek zysków, mianowi-
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cic wtedy, kiedy fundusz przeznaczony na utrzymanie pracy wzrasta
0 wiele szybciej od liczby ludności. Place będą wtedy wysokie, a zyski
niskie” (tamże, str. 3 4 3 ).

Polemizując z Sayem, Ricardo [w tym samym rozdziale]
rzuca następującą ironiczną uwagę na temat stosunku zysku
do procentu:
„Pan Say przyznaje, że stopa procentowa zależy od stopy zysku;
z tego jednak bynajmniej nie wynika, że stopa zysku zależy od stopy
procentowej. Pierwsza jest przyczyną, a druga skutkiem i żadne okolicz
ności nie mogą ich zmusić, aby się zamieniły miejscami” (tamże, str. 353,
odsyłacz).

A jednak te same przyczyny, które wywołują spadek zysku,
mogą wywołać wzrost procentu, i na odwrót I12eJ.
*
[W rozdziale „O handlu г kolon iam i’ Ricardo pisze:]

„Pan Say przyznaje, że koszty p rod u kcji stanowią podstawę ceny,
a mimo to w różnych częściach swej książki utrzymuje, że cenę określa
stosunek między popytem a podażą” (tamże, str. 411).

Właśnie Ricardo powinien by wywnioskować z tego, że
||694| cost o f production bardzo się różni od quantity of la
bour employed for the production of a commodity [ilości pra
cy, którą stosuje się do produkcji towaru]. Ale zamiast tego,
kontynuuje on:
„Rzeczywistym i ostatecznym regulatorem względnej wartości dwóch
towarów jest koszt ich produkcji” (tamże, str. 411).
„I czyż Adam Smith nie zgadza się z tym poglądem” {that prices
are regulated neither by wages nor profits [że cen nie reguluje ani plaça
robocza, ani zysk]}, „gdy mówi, że «ceny towarów, czyli w artość złota
1 srebra w porównaniu z wartością towarów, zależą od stosunku między
ilością pracy, która potrzebna jest, aby dostarczyć na rynek pewną ilość
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złota i srebra, a ilością pracy, która potrzebna jest, aby dostarczyć tam
pewną ilość dóbr innego rodzaju»? T a ilość pracy nie ulegnie zmianie,
bez względu na to, czy zyski będą wysokie lub niskie bądź czy płace
będą niskie lub wysokie. W jakiż w ięc sp o sób w y sokie Zyski m ogą p o d 
nieść cen y? ” (tamże, str. 413/414).

W przytoczonym wyżej ustępie Adam Smith rozumie przez

prices wyłącznie the monetary expression of the values of com
modities [pieniężny wyraz wartości towarów]. Fakt, że war
tości towarów, jak i wartość złota i srebra, na które wymienia
się towary, określane są przez względne quantities of labour
required for producing those two sorts of commodities {com 
modities on the one side, gold and silver on the other} [ilości
pracy niezbędne do produkcji tych dwóch rodzajów towarów
(towarów z jednej strony, a złota i srebra - z drugiej}], wcale
temu nie przeczy, że „wysokie zyski mogą podnieść” rzeczy
wiste ceny towarów, czyli ich cost-prices. Wprawdzie nie wszy
stkie od razu, jak sądzi Smith. Ale wysokie zyski sprawiają,
że ceny pewnej części towarów bardziej podnoszą się ponad
jej wartość, niż to bywa, kiedy the average profits [przeciętny
zysk] jest niski, gdy tymczasem ceny drugiej części towarów
w mniejszym stopniu spadają poniżej jej wartości, niż to bywa
przy niskich zyskach 1Ш].

