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Prefaţă 

Pregătirea pentru tipar a cărţii a doua a „Capitalului", şi 
anume în aşa fel incit să apară, pe de o parte, ca o operă unitară 
şi cit mai închegată, iar pe de altă parte ca o operă aparţinînd 
exclusiv autorului, şi nu celui care a editat-o, nu a fost un lucru 
uşor. Numărul mare de variante, în majoritate fragmente, a făcut 
această sarcină şi mai dificilă. Un singur manuscris (manu
scrisul IV). şi anume partea inclusă în volumul de faţă, era în 
general pregătit pentru tipar ; dar şi acesta era în cea mai mare 
parte depăşit de redactări ulterioare. Dacă, în ceea ce priveşte 
fondul, cea mai mare parte a materialului era elaborată, stilistic 
lucrurile stăteau cu totul altfel ; materialul era expus în limbajul 
în care Marx obişnuia să-şi facă extrasele : stil neglijent, expresii 
şi formulări familiare, adeseori de un umor gros, termeni tehnici  
englezi şi francezi, adesea fraze întregi şi chiar pagini în engle
zeşte ; ideile erau aşternute pe hîrtie în forma în care se contura
seră în momentul respectiv în mintea autorului. Alături de unele 
părţi expuse pe larg, altele, la fel de importante, erau abia  schi
ţate ; materialul faptic destinat exemplificărilor era adunat, dar 
abia dacă fusese sistematizat şi cu atît mai puţin prelucrat ; la 
sfî1şitul fiecărui cap itol, nerăbdarea de a trece la cel următor il 
făcea adesea pe Marx să indice doar prin cîteva fraze trunchiate 
dezvoltarea expunerii lăsate aici neterminată ; în sfîrşit, faimosul 
lui scris, pe care uneori însuşi autorul nu-l mai putea descifni. 

M-am mărginit să reproduc manuscrisele cit mai fidel, să nu 
modific stilul decit acolo unde l-ar fi modificat şi Marx, să nu 
introduc fraze explicative şi intercalări decît acolo unde acest lucru 
era neapărat necesar şi unde, in afară de aceasta, nu încăpea nici 
o îndoială asupra sensului. Propoziţiile a căror interpretare dădea 
loc la o cit de mică îndoială am preferat să le reproduc cuvînt cu 
cuvînt. Modificările �i introducerile făcute de mine nu însumează 
în total nici zece pagini de tipar şi privesc numai forma. 
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Simpla enumerare a manuscriselor lăsate de viarx pentru 
cartea a II-a dovedeşte conştiinciozitatea fără seamăn, autocritica 
severă cu care Marx s-a străduit să atingă cel mai înalt grad de 
perfecţiune în elaborarea marilor sale descoperiri economice 
înainte de a le publica ; o autocritică care îi dădea numai rareori 
posibilitatea să-şi adapteze expunerea, atît ca fond cit şi ca formă, 
orizontului său, lărgit necontenit prin noi studii. Acest material 
se compune din următoarele : 

In primul rînd, un manuscris intitulat „Contribuţii la critict 
economiei politice", 1 472 de pagini in quarto, legate în 23 de 
caiete ş i  scrise din august 1861 pînă în iunie 1863. El reprezintă 
continuarea primului caiet, apărut sub acelaşi titlu la Berlin, 
în 1859 1• In paginile 1-220 (caietele I-V) şi apoi din nou în pagi
nile 1 159-1 472 (caietele XIX-XXIII) sînt tratate temele studiate 
în cartea I a 11Capitalului", de la transformarea banilor în capital 
şi pînă la sfîrşit ; acest manuscris reprezintă prima redactare a 
respectivului material. Paginile 973-1 158 (caietele XVI-XVIII) 
tratează despre capital şi profit, rata profitului, capitalul comerciar 
şi capitalul bănesc, deci teme care au fost dezvoltate mai tîrziu 
în manuscrisul pentru cartea a III-a. Dimpotrivă, temele tratate 
în cartea a II-a, precum şi foarte multe dintre cele tratate mai 
tîrziu în cartea a III-a, nu au fost grupate separat. Ele sînt tratate 
în treacăt, mai ales în secţiunea care constituie principala parte a 
manuscrisului : paginile 220-912 (caietele VI-XV) - Teorii asu· 
pra plusvalorii. Această secţiune cuprinde un istoric critic amă
nunţit al punctului nodal al economiei politice, teoria plusvalorii, 
şi dezvoltă concomitent, sub forma unei polemici cu predecesorii, 
majoritatea punctelor examinate ulterior, în mod special şi în 
înlănţuirea lor logică, în manuscrisul pentru c ărţile a II-a şi 
a III-a. !mi rezerv dreptul să public partea critică a acestui ma
nuscris drept cartea a lV-a a 11Capitalului" 2, după ce voi fi 
înlăturat numeroasele pasaje  privind probleme dej a epuizate în 
cartea a II-a şi a III-a. Pe cit de valoros este acest manuscris, pe 
atît de puţin a putut fi folosit pentru ediţia de faţă a cărţii a II-a. 

Manuscrisul care urmează în ordine cronologică este cel al 
cărţii a III-a. A fost scris, cel puţin în cea mai mare parte, în 1864 
şi 1865. Abia după ce acest manuscris a fost terminat în linii 
generale, a început Marx să redacteze cartea I,  adică volumul I, 
publicat în 1 867. Acest manuscris l c ărţii a III-a îl  pregătesc în 
prezent pentru tipar. 

Din perioada care a urmat apariţiei cărţii I există pentru 
cartea a II-a patru manuscrise in folio, numerotate chiar de Marx 
cu I-IV. Dintre acestea, manuscrisul I ( 150 de pagini) , datînd pro-
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bab1l din 1865 sau 1 867, reprezintă prima redactare independentă, 
dar mai mult sau mai puţin fragmentară, a cărţii a II-a in actuala 
ei alcătuire. Nici din acest manuscris n-am putut utiliza nimic.  
Manuscrisul III  constă, în parte, dintr-o culegere de citate şi tri
miteri la caietele de extrase ale lui Marx - a căror majoritate 
se referă la secţiunea întii a cărţii a II-a -, în parte, din pre
lucrarea anumitor puncte, in special a criticii tezelor lui A. Smith 
cu privire la capitalul fix şi cel circulant şi cu privire la sursa 
profitului ; urmează apoi o expunere a raportului dintre rata plus
valorii şi rata profitului, care îşi are locul în cartea a III-a. Tri· 
miterile nu au adus decît puţine lucruri noi, iar textele, atît pentru 
cartea a II-a cit şi pentru cartea a III-a, s-au dovedit depăşite de 
redactări ulterioare, aşa că cele mai multe dintre ele au trebuit de 
asemenea să fie lăsate la o parle. - Manuscrisul IV este o redac
tare în formă definitivă pentru tipar a secţiunii întîi şi a primelor 
capitole din secţiunea a doua a cărţii a II-a şi a fost utilizat la 
locul cuvenit. Deşi s-a constatat că a fost redactat înaintea ma
nuscrisului II, forma în care se prezinlă fiind mai finită, el a putut 
fi totuşi folosit cu succes pentru partea respectivă a cărţii ; a fost 
suficient să adaug unele pasaje din manuscrisul II. - Acest din 
umă manuscris este singura redactare oarecum terminată a cărţii 
a II-a şi datează din 1870. Notele privitoare la redactarea defini
tivă, despre care se va vorbi mai jos, spun în mod categoric : 
„Se va lua ca  bază cea de-a doua redactare". 

După 1 870 a intervenit o nouă pauză, provocată mai ales de 
starea proastă a sănătăţii autorului. Ca de obicei, Marx a folosit 
icest timp pentru studiu : agronomia, relaţiile agrare din America 
şi în special din Rusia, piaţa financiară şi sistemul bancar, în 
sfîrşit ştiinţele naturii, geologia ş i  fiziologia, şi mai cu seamă 
lucrări independente în domeniul matematicilor, iată conţinutul 
numeroaselor caiete, cu extrase, din această perioadă. La în
ceputul anului 1877, Marx s-a simţ�t destul de întremat pentru a-şi 
putea reîncepe munca propriu-zisă. Indicaţii şi note din cele patru 
manuscrise menţionate mai sus, datînd de la sfîrşitul lunii mar
tie 1 877, au servit drept bază pentru o nouă redactare a cărţii 
a II-a, al cărei început se află în manuscrisul V (56 de pagini 
in folio) . Acesta cuprinde primele patru capi tole şi nu e decît în 
mică măsură redactat ; unele puncte esenţiale sînt tratate în note 
de subsol ; materialul e mai mult adunat decît triat, dar acest 
manuscris reprezintă ultima expunere completă a acestei părţi 
extrem de importante din secţiunea întîi. - O primă încercare de 
a întocmi din acest material un manuscris bun pentru tipar este 
manuscrisul VI (scris în perioada de după octombrie 1 877 şi 
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înainte de iulie 1878) : numai 17  pagini in quarto, cuprinzînd cea 
mai mare parte a capitolului întîi, o a doua şi ultima îcercare 
a manuscrisului VII ,  de numai 7 pagini in folio, datat „2 iulie 1878''. 

Se pare că în această perioadă Marx şi-a dat seama că, dacă 
în starea sănătăţii sale nu va interveni o schimbare radicală, nu 
va reuşi niciodată să termine redactarea cărţilor a II-a şi a III-a 
într-o formă care să-l satisfacă. Intr-adevăr, manuscrisele V-VIII 
poartă de foarte multe ori urmele unei lupte înverşunate împotriva 
bolii care îl copleşea. Partea cea mai dificilă din secţiunea întîi 
fusese redactată din nou în manuscrisul V ; restul secţiunii întîi 
şi întreaga secţiune a doua (cu excepţia capitolului al şaptespre
zecelea) nu prezentau dificultăţi teoretice de prea mare impor
tanţă ; în schimb, secţiunea a treia, reproducţia şi circulaţia capita
lului social, trebuia, după părerea lui Marx, neapărat să fie pre
lucrată. Intr-adevăr, în manuscrisul II reproducţia era 1tratată mai 
întîi fără să se ţină seama de circulaţia banilor, prin mijlocirea 
căreia se efectuează, iar după aceea, încă o dată, ţinîndu-se seama 
de ea. Această neconcordanţă trebuia înlăturată şi în general în
treaga secţiune trebuia în aşa fel preluorată, incit să corespundă ori
zontului lărgit al autorului. Astfel a apărut manuscrisul VIII, un 
caiet numărînd numai 70 de pagini in quarto ; dar cit materia! 
a ştiut să comprime Marx în aceste citeva pagini ne-o dovedeşte 
compararea acestui manuscris cu sectiunea a treia în forma ei 
tipărită minus fragmentele intercalate din manuscrisul II. 

Şi acest manuscris nu -onţine altceva decit o prelucrare pre
liminară a subiectului, al cărei scop era, în primul rînd, stabilirea 
şi dezvoltarea unor puncte de vedere noi, dobîndite între timp, 
şi care nu existau în manuscusul II, iar punctele asupra cărora 
autorul nu avea nimic nou de spus erau lăsate la o parte. O parte 
importantă din capitolul al XVII-lea al secţiunii a II-a, care de 
altfel se integra într-o oarecare măsură în secţiunea a treia, a fost 
de asemenea înglobată şi dezvoltată aici. Succesiunea logică este 
de multe ori întreruptă, pe alocuri expunerea prezintă lacune şi în 
special spre sfîrşit este cu totul fragmentară. Totuşi ceea ce a vrut 
să spună Marx este, într-un fel sau altul, exprimat aici. 

Acesta e materialul pentru cartea a II-a, din care, după cum 
i-a spus Marx fiicei sale Eleanor scurt timp înainte de moartea sa, 
trebuie „să fac ceva'' , Am îndeplinit această sarcină în sensul cel 
mai restrîns : pretutindeni unde a fost posibil, m-am limitat la o 
simplă alegere între diferitele redactări ; şi anume, am luat întot
deauna ca bază ultima redactare existentă, pe care am comparat-o 
cu cele anterioare. Dificultăţi reale, adică altele în afară de cele 
pur tehnice, am întimpinat numai la secţiunile întîi şi a treia, dar 



Prefaţă 1-

aceste dificultăţi nu au fost neînsemnate. Am căutat să !e rezolv 
exclusiv în &piritul autorului. 

Citatele din text le-am tradus, mai ales, în acele cazuri în care 
servesc la demonstrarea unor fapte sau acolo unde, cum era c azul 
cu pasaj ele din A. Smith, originalul este la îndemîna oricui vrea 
să c erceteze lucrurile temeinic. Numai în capitolul al X-lea lucrul 
acesta nu a fost posibil, pentru că aici este criticat chiar textul 
englez. - La citatele din cartea I trimiterile sînt făcute la paginile 
din ediţia a doua, ultima, c are a mai apărut în  timpul vieţii 
lui Marx. 

Pentru cartea a III-a, în afară de prima variantă a manuscrisu
lui „Contribuţii la critică", de fragmentele menţionate din manu
scrisul III şi de citeva note sem le introduse ici-colo în caietele cu 
extrase, nu există decit : manuscrisul in folio din 1864-1865, pe 
care l-am menţionat şi care se prezintă într-o redactare aproape 
tot atît de definitivă ca şi manuscrisul II din cartea a II-a, şi, în  
sfîrşit, un caiet din  1875 : raportul dintre rata plusvalorii şi rata 
profitului, î ntr-o expunere matematică (în ecuaţii) .  Pregătirea acestei 
c ărţi pentru tipar face progrese rapide. După cite îmi pot da seama 
pînă acum, ea va prezenta mai ales dificultăţi de ordin pur tehnic, 
cu excepţia, bineînţeles, a ci torva secţiuni foarte importante. 

Aici este locul să resping o acuzaţie adusă lui Marx, care la 
înc eput a fost răspîndită discret doar de unele persoane, iar acum, 
după moartea lui, a fost proclamată ca un fapt incontestabil de 
socialiştii de catedră şi socialiştii de stat germani şi de adepţii lor, 
şi anume acuzaţia că Marx l-ar fi plagiat pe Rodbertus. în altă 
p arte am spus dej a ceea ce trebuia spus în această privinţă 1) , 
dar abia aici pot aduce dovezile hotărîtoare. 

După cite ştiu, această acuzaţie este întîlnită pentru prima 
dată în lucrarea lui R. Meyer „Emancipationskampf des vierten 
Standes ", p. 43 : 

„Din aceste lucrări publicate• (ale lui Rodbertu�. apărute cam prin a doua 
jumătate a deceniului al 4-lea) . „a luat Marx, după cum poate li dovedii, cea mai 
mare parte a criticii sale" .  

Pînă l a  proba contrară pot, fireşte, presupune că „posibilitatea 
de a dovedi" aaeastă afi•maţie se reduce la faptul că Rodbertus 
l-a încredinţat de aceaSta pe d-l Meyer. - În 1879 Rodbertus � 

·1) ln prefaţa 3 la lucrarea lui Karl Marx „Mizeria filozofiei. Răspuns la 
.Filozofia mizeriei• a d-lui Proudhon". Traducere în limba germană de E. Bern
stem şi K. Kautsky, Stuttgart, 1885. 
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însuşi intră în arenă ş1 11 scrie lui J. Zeller (în „Zeitschrift fir die 
gesammte Staatswissenschaft" 5, 1879, S. 219, din Tibingen). referin
du-se la lucrarea sa „Zur Erkenntniss unsrer staatswirthschaftlichen 
Zustănde" (1842), următoarele : 

„Veţi constata că acesta" (raţionamentul expus acolo) „a şi fosl„. utilizat 
destul de bine de Ma1x, bineînţeles fără ca eu să fiu citat". 

Iar Th. Kozak, editorul lui postum, îi ţine isonul („Das Kapital • 
von Rodbertus. Berlin, 1884, Einleitung, S. XV) . - In sfîrşit, în 
„Briefe und socialpolitische Aufsătze von Dr. Rodbertus-Jagetzow". 
editate de R. Meyer în 1881, Rodbertus spune deschis: 

„Astăzi mă văd jefuit de Schăffle şi Marx, fără ca numele meu să fie 
menţionat" .  (Scrisoarea nr. 60, p. 134.) 

Iar în alt loc pretenţia iui Rodbertus ia o formă mai precisă : 

„In cea de-a treia scrisoare socială a mea am arătat în esenţă, deopotrivă 
cu Marx, dar mult mai concis şi mai clar, de unde provine plusvaloarea capi
talistului". (Scrisoarea nr. 48, p. 1 11 .) 

Despre toate aceste acuza\ii de plagiat Marx nu a aflat nici
odată nimic. In exemplarul său din „Emancipationskampf" nu era 
tăiată decît partea referitoare la Internaţională ; restul foilor le-am 
tăiat eu însumi abia după moartea lui Marx. Revista din Tibingen 
nu a văzut-o niciodată la faţă. „Briefe etc.• către R. Meyer i-au 
rămas de asemenea necunoscute, iar de pasajul privitor la „jefuire" 
eu însumi am luat cunoştinţă abia în 1884, chiar prin bunăvoinţa 
d-lui dr. Meyer. In schimb, Marx cu.oştea scrisoarea nr. 48 ; 
d-l Meyer avusese amabilitatea de a dărui originalul acestei scri
sori fiicei mai mici a lui Marx. Marx, la urechile cărui a  ajunseseri, 
fără îndoială, unele zvonuri misterioase cu privire la izvoarele 
secrete ale criticii sale, care trebuiau căutate la Rodbertus, mi-a 
arătat această scrisoare, spunînd că, în sfîrşit, deţine o informaţie 
autentică cu privire la ceea ce pretinde Rodbertus însuşi ; că dacă 
acesta nu susţine nimic altceva, el, Mirx, se declară mulţumit ; iar 
dacă Rodbertus socoteşte propria sa expunere mai concisă şi mai 
clară, Marx, din partea lui, îi lasă şi această plăcere. De fapt, el 
considera că prin această scrisoare a lui Rodbertus, întreaga pro
blemă era lichidată. 

Marx putea gîndi cu atî t mai mult astfel, cu cit, lucru pe care-l 
ştiu precis, întreaga activitate publicistică a lui Rodbertus i-a ră
mas complet necunoscută pînă prin 1859, cînd propria lui critică 
a economiei politice era gata nu numai în linii generale, dar şi în  
amănuntele ei  cele mai importante. Marx şi-a început studiile eco
nomice în 1843, la P aris, aprofundîndu-i pe marii economişti en-



Prefaţă 15 

glezi şi f rancezi ; dintre germam nu-i cunoştea decît pe Rau şi 
e Ust, şi i-a fost deajuns. Nici Marx, nici eu nu m aflat despre 
existenţa lui Rodbertus .decît în 1848, cînd a t rebuit să-i oriticăm, 
în „Neue Rheinlsche Zeitung" 0, discursurile rostite ca deputat al 
Berlinului şi activitatea sa ca ministru. Eram atît de puţin iniţiaţi, 
incit i-am Întrebat pe d�utaţii din Renania cine este acest Rod
bertus care a devenit peste nopte ministru. Dar nici ei nu ştiau să 
ne spună nimic despre luarările economice ale ,lui Rodbertus. Că, 
dimpobrivă, Marx ştia foarte bine Î11că de pe atunci, fără ajutorul 
lui Rodbertus, nu numai de unde „provine plusvaloarea capitalistu
lui", dar şi cum se naşte ea, o dovedesc „Mizeria filozofiei" 7, 1847, 
şi prelegerile despre muncă salariată şi capital 8, ţinute în 1847 la 
Bruxelles şi publicate în 1849 în „Neue Rheinische Zeitung" 
nr. 264-269. Abia prin 1859 a aflat Marx, de la Lissalle, că exista 
şi un economist cu nwnele de Rodbertus şi a găsit apoi la British 
Musewn „a  treia scrisoare s.dală" a acestuia. 

Acestea sînt faptele. Cum stau însă lucrurile cu conţinutul 
pe care Marx l-ar fi „jefuit" de la Rodbertus ? 

„In cea de-a treia scrisoare socială a mea - spune Rodbertus - am ară
tat, deopotriYă cu Max, dar mai concis şi mai clar, de unde provine plusva
loarea capitali�tului •. 

Prin urmare, aceasta este problema centrală : teoria plusva
lorii ; şi, într-adevăr, nu ştiu ce altceva anume din opera lui Mane 
ar  putea revendica Rodbertus ca fiind proprietatea sa. Rodbertus 
se deolară, aşadar, aici adevăntul autor al teoriei plusvalorii, de 
care Marx l-ar fi jefuit. 

Şi ce ne spune a treia scrisoare socială despre originea plus
valorii? Pur şi simplu că „ renta", termen în care Rodbertus in
clude atît renta funciară cit şi p rofitul, nu provine dintr-un „adaos 
de valoare" la valoarea mărfii, ci 

„dintr-o scădere de valoare pe care o suferă salariul, cu alte cuvinte din faptul 
că salariul nu formează decît o parte din valoarea produsului',  

şi că, atunci cînd productivitatea muncii este suficient de mare, 

„salariul nici nu trebuie să fie egal cu valoarea de schimb naturală a produ
sului muncii, pentru ca din această valoare să mai rămină pentru înlocuirea 
capitalului (I) şi pentru rentă" 1• 

Nu ni se spune însă ce fel de „valoare de schimb naturală'' 
a prodm:ului este aceea din care nu rămîne nimic pentru „în
locuirea capitalului", adică, probabil, pentru înlocuirea materiilor 
prime şi a uzurii uneltelor. 
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Din fericire, avem posibilitatea să constatăm ce impresie a 
făcut asupra lui Marx această descoperire epocală a lui Rodber
tus. In manuscrisul „Contribuţii la critică etc." se găseşte, în 
caietul al X-lea, p. 445 şi urm., o „Digresiune. D-l Rodbertus. O 
nouă teorie a rentei funciare". A treia scrisoare socială e privită 
aici numai sub acest aspect. Marx lichidează teoria lui Rodbertus 
asupra plusvalorii în general prmtr-o observaţie ironică : „D-l Rod
bertus examinează în primul rînd cum stau lucrurile într-o ţ ară 
în care proprietatea asupra pămîntului şi proprietatea asupra ca
pitalului nu sînt separate una de alta şi ajunge la concluzia im
portantă că renta (pnn care el înţelege întreaga plusvaloare) re
prezintă pur şi simplu munca neplătită sau cantitatea de produse 
în care este exprimată aceast a" 1�. 

Omenirea capitalistă produce plusvaloare de cîteva secole, 
şi încetul cu încetul a ajuns chiar să se gîndească de unde pro
vine aceasta. Prima părere a fost aceea care decurge din prac
tica comercială directă : plusvaloarea ar rezulta dintr-un adaos la 
valoarea produsului. Aceast ă părere a domnit în rîndul mercanti
liştilor, dar încă James Steuart şi-a dat seama că ceea ce cîştigă 
unul în cadrul acestui sistem trebuie în mod necesar să piardă un 
altul. Totuşi această părere a continuat să existe încă multă 
vreme, în special printre socialişti ; din ştiinţa clasică ea a fost 
însă înlMurată de A. Smith. 

!n „Weath of Nations" tbook I, eh. VI), el spune: 

„De îndată ce capitalul (stock) a fost acumulat în mina particularilor, unii 
dintre ei li vor utiliza, în mod firesc, punind la muncă oameni harnici, pe care 
li vor aproviziona cu materii prime ş1 cu mijloace de subzistenţă în scopul de 
a realiza un profit din vinzarea produselor lor sau din ceea ce munca acestora 
adaugă la valoarea materiilor prime ... Valoarea pe care lucrătorii o adaugă ma
terialelor se descompune în acest caz în două părfi, din care una plăteşte sa
lariul muncitorilor, iar cealaltă profitul patronului asupra întregii sume avan
sate de el pentru materiale şi salarii" "· 

Şi ceva mai departe : 

„Indată ce pămîntul dintr-o ţa1 ă oarecare a devenit proprietate privată, 
propnetarilor de pămint, întocmai ca oricăror altor oameni, le place să culeagă 
de acolo de unde niciodată nu au semănat ; şi cer rentă chiar pentru pr'dusul 
natural al pămîntului. . .  Muncitorul. . .  trebuie să renunţe în favoarea proprieta
rului la o parte din ceea ce munca sa culege sau produce. Această parte sau, 
ceea ce revine la acelaşi lucru, preţul acestei părti constituie renta pă min
tului" "· 

Cu privire la acest pasaj, în manuscrisul menţionat mai sus 
şi inti tulat „Contributii la critică etc.", la p. 253, Marx spune: 
„A. Smith consideră deci plusvaloarea, adică supramunca, exCe
dentul de muncă efectuată şi materializată în marfă peste munca 
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plărtită, deci peste munca ce şi-a primit echivalentul în salariu, 
drept categoria generală, iar profilul propriu-zis şi renta funciară 
ca simple .ramifkaţii ale acesteia" 13• 

Mai departe, în cartea I, cap. VIII, A. Smith spune : 

„e îndată ce pămîntul devine proprietate privată, proprietarul funciar 
cere o parte din aproape toate produsele pe care muncitorul le poate produce 
sau culege le pe acest pămint. Renta proprietarului constituie pnmu/ scaza
m int  din produsu/ muncii cheltuite pentru cultivarea paminlului. Rareori se în
tîmplă ca omul care ară ogorul să aibă cu ce să se întreţină pînă la culesul 
recoltei. Intreţinerea îi este de obicei avansată din capitalul (stock) patronului 
său, fermierul, care îl utilizează şi care n-ar avea interes să-l utilizeze dacă 
acela n-ar împărţi cu el produsul muncii sau dacă nu i s-ar fi reconstituit capi
talul său cu un profit. Acest profit constituie al doilea scăzămint din produsul 
muncii cheltuite pentru lucrarea pămîntului. Un scăzămînt similar în vederea 
profitului se face din produsul aproape al tuturor celorlalte feluri de muncă. In 
toate meseriile şi manufacturile, majoritatea muncitorilor are nevoie de un pa
tron, care să avanseze materiile prime necesare muncitorilor, salariile şi între
ţinerea lor pînă la terminarea lucruh1i. Patronul ia o parte din produsu/ muncii 
sau din valoarea pe care munca lor o adaugă materiilor prime şi această parte 
constituie profitul său• u, 

Cu privire la aceasta, Marx scrie următoarele (manuscris, 
p. 256) : „Aici A. Smith defineşte, aşadar, în cuvinte seci, renta 
funciară şi profitul la capital ca simple scăzăminte din produsul 
muncitorului sau din valoarea produsului său, egale cu cantitatea 
de muncă adăugată de el materiilor prime. Dar, după cum a ară
tat însuşi Smith mai înainte, acest scăzămînt nu poate consta de
c ît din acea parte de muncă pe care muncitorul o adaugă materii
lor prime peste cantitartea de muncă care corespunde numai sa
lariului ce i se plăteşte sau care reprezintă numai un echivalent 
al salariului său, deci din supramuncă, din partea neplătită a mun
cii sale" 15• 

Prin urmare, încă A. Smith ştia „de unde provine plusvaloarea 
capitalistului" şi, pe deasupra, şi aceea a proprietarului funciar, 
lucru pe care Marx l- a recunoscut cu toată sinceritatea încă din 
1861, în timp ce Rodbertus şi ceata lui de admiratori, răsăriţi ca 
ciupercile după ploaia călduţă de vară a socialismului de stat, 
par să-l fi uitat cu totul. 

„Totuşi - continuă Marx - plusvaloarea ca atare Smith nu 
a separat-o, ca o categorie aparte, de formele deosebite - profit 
şi rentă funciară - pe care ie îmbracă ea. De aceea găsim în 
analiza lui, şi într-o m ăsură şi mai mare în cea a lui Ricardo, 
multe erori şi lipsuri" 18. - Această frază este valabilă textual şi 
pentru Rodbertus. „Renta" lui este pur şi simplu suma dintre 
renta funciară şi profit ; despre renta funciară el formulează o 
teorie cu totul falsă, iar profitul îl preia fără nici un discernă-

2 
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mint, aşa cum îl găseşte la predecesorii săi. - La Marx, dimpo
trivă, plusvaloarea este forma generală a sumei valorii pe care 
proprietarii mijloacelor de producţie � i-o însuşesc fără nici un 
echivalent, formă care se scindează, după anumite legi, cu totul 
speciale, descoperite pentru prima oară de Marx, în două forme 
distincte, transformate : profitul şi renta funciară. Aceste legi sînt 
dezvoltate în cartea a III-a ; abia aici se va vedea de cite verigi 
intermediare e nevoie pentru a ajunge de la înţelegerea plus
valorii în general la înţelegerea transform ării ei în profit şi rentă 
funciară, deci la înţelegerea legilor repartizării plusvalorii în 
cadrul clasei capitaliştilor. 

Ricardo face un însemnat pas înainte faţă de A. Smith. El iş1 
întemeiază concepţia despre plusv1loare pe o nouă teorie a va
lorii, care, ce-i drept, exista în germen' şi la A .  Smith, dar pe 
care acesta a uitat aproape întotdeauna s-o aplice ; această teorie 
a devenit punctul de plecare al întregii ştiinţe economice de mai 
tîrziu. Din determinarea valorii mărfurilor prin c antitatea de 
muncă realizată în mărfuri, el deduce repartizarea între munci
tori şi capitalişti a cant ităţii de valoare, adăugată materiilor prime 
prin muncă, scindarea ei în salariu şi profit (adică, în cazul de 
faţă, plusvaloare). El demonstrează c ă  valoarea mărfurilor rămîne 
aceeaşi, oricum s-ar schimba raportul dintre aceste două părţi -
o lege de la care nu admite decît rare excepţii. Ricardo stabileşte 
chiar unele legi fundamentale, e drept că într-o formulare prea 
generală (Marx, „Capitalul" , I ,  cap. XV, A 17), în ceea ce pri
veşte raportul reciproc dintre salariu şi plusvaloare (în forma ei 
de profit) şi demonstrează că renta funciară este un excedent 
peste profit, care apare în anumite împrejurări. - 1n nici unul 
din aceste puncte Rodbertus nu a mers mai departe decit Ricardo. 
Contradicţiile interne ale teoriei lui Ricardo, care au provocat dis
pariţia şcolii acestuia, sau i-au rămas cu totul necunoscute lui 
Rodbertus, sau l -au dus („Zur Erkenntniss etc." , S .  130) doar ld 
deziderate utopice în loc de soluţii economice. 

Dar teoria lui Ricardo despre valoare şi plusvaloare nu a 
avut nevoie să aştepte lucrarea „Zur Erkenntniss etc. u a lui Rod
bertus pentru a fi valorificată din punct de vedere socialist. La  
pagina 609 a volumului întîi d in  „Capitalul" (ediţia a 2-a) 18 este 
citată expresia : „The possessors of surplus produce or capital" *, 

luată din lucrarea „The Source and Remedy of the N ational Dif
ficulties. A Letter to Lord John Russell" , London, 1821. tn această 
lucrare, a cărei importanţă ar fi trebuit să fie remarcată de la s im-

* „Posesorii de plusprodus sau c1pilal'. - Nota trad. 
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pla citire a expresiei „surplus produce or capit al" şi care este un 
pamflet de 40 de pagini, scos la lumina zilei, din uit area în care 
fusese l ăsat, de Marx, se spIle : 

„Ori cit i-ar reveni capitalislulm • { din punctul de vedere al capitalistului } 
„el nu-şi poate însuşi decit supramunca (surplus labour) muncitorului, c.ci mun
citorul trebuie să trăiască• (p. 23). 

Insă cum trăieşte muncitorul şi cit de mare poate fi deci su
pramunca însuşit ă de capit alist este o problemă foarte relativă. 

„Dacă valoarea capitalului nu �cade în aceeaşi proporţie în care creşte 
masa sa, capitalistul ii  va stoarce muncitorului produsul fiecărei ore de muncă 
peste minimul care îi e necesar muncitorului pentru ca să poată trăi . . .  Capita
listul poate să-i spună în cele din urmă muncitorului : nu mai mînca piine, căci 
se poate trăi şi cu sfeclă şi cartofi ; atit de departe am ajuns• (p. 23, 24). 
„Dacă muncitorul poate fi adus în situaţia de a se hrăni cu cartofi în loc de 
pîme. este incontestabil adevărat că se poate scoate mai mult din munca lui ; 
cu alte cuvinte, dacă, pentru a se hrăni cu piine, el era nevoit să ch eltuiască , 
pentru întreţinerea sa şi a familiei sale, munca zilelor de Juni şi de mar/i, în 
cazul cind se hrăneşte cu cartofi nu va primi pentru el decit jumătatea zilei de 
lunl, iar cealaltă jumătate a zilei de !uni Şi întreaga zi de marţi vor rămîne dis
ponib ile fie în folosul statului, fie în folosu l  capitalistului" (p. 26). „Este incon
testabil (it is admitted) că dobînzile plătite capitaliştilor, fie sub formă de rentă, 
de dobîndă la capitalul împrumutat, fie s:'1 formă de profit al întreprinzătorului, 
sînt plătite din munca altora• (p. 23). 

Avem aici exact „renta" lui Rodbertus, numai că în loc de 
„rentă" i se spune : dobînzi. 

In legătură cu aceasta, Marx rem.rcă următoarele (manu
scrisul „Zur K ritik etc.", p. 852) : „Acest pamflet aproape necu
noscut, apărut în perioada în care «formidabilul c îrpaci» Mac
Culloch 19 începuse să stîrnească vîlvă, reprezintă un considerabil 
pas înainte faţă de Ricardo. El defineşte plusvaloarea sau «profi
tul», cum ii spune Ricardo (de multe ori şi plusprodus, surplus 
produce), sau interest *, cum ÎI spune autorul pamfletului, de-a 
dreptul ca surplus labour, supramuncă, adică munca pe care mun
citorul o prestează gratuil , o prestează peste cantit atea de muncă 
'Prin intermediul căreia este înlocuită valoarea forţei sale de 
muncă, adică prin intermediul căreia se produce un echivalent 
pentru salariul său. Pe cit de important era ca valoarea să fie re
dusă la muncă, pe atît de important era şi ca plusvaloarea (sur
nlus value), reprezentată într-un plusprodus (surplus produce), să 
fie rdusă aa supramuncă (surplus labour). De fapt, acest lucru a 
fost formulat deja de A. Smith şi constituie unul dintre principa
lele momente ale expunerii lui Ricardo. Dar aceştia nu-l formu-

* - dobinlă. - Nota lrad. 
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lează şi nu-l fixează nicăieri in această formă absolută" 20• Şi mai 
departe, la pagina 859 a manuscrisului, se spune : „De altfel, au
torul rămîne prizonierul categoriilor economice aşa cum le-a găsil 
la predecesorii săi. După cum la Ricardo confuzia dintre plus
valoare şi profit duce la contradicţii neplăcute, tot aşa şi la el 
faptul că dă plusvalorii numele de dobîndă la capital dă naştere 
la asemenea contradicţii. E drept că în această privinţă el e su
perior lui Ricardo, în primul rînd pentru că reduce orice plus
valoare la supramuncă, şi, în al doilea rînd, chiar dacă dă plus
valorii numele de dobîndă la capital, el subliniază în acelaşi timp 
că prin interest of capital * inţelege forma generală a supra
muncii, spre deosebire de formele ei speciale : rentă, dobîndă şi 
profitul întreprinzătorului. Dar el ia denumirea uneia din aceste 
forme speciale, dobîndă, drept denumire generală. Şi acest sim
plu fapt e suficient pentru a cadea din nou în jargonul economic" 
(în manuscris e folosit cuvîntul „slang") 21 • 

Acest din urmă pasaj i se potriveşte ca o mănuşă lui Rod
bertus al nostru. Şi Rodbertus este prizonierul categoriilor eco
nom ice aşa cum le-a găsit la predecesorii săi. Şi el dă plusvalorii 
numele uneia dintre formele ei derivate transformate, nume pe 
care îl mai întrebuinţează pe deasupra şi în mod cu totul impre
cis : rentă. Rezultatul acestor două greşeli este că autorul lor se 
întoarce la j argonul economic, că, realizînd un progres faţă  de 
Ricardo, el nu merge cu critica lui mai departe, ci se lasă ademe
nit să facă din teoria lui, abia embrionară, baza unei utopii, cu 
care, ca întotdeauna, vine prea tîrziu. Pamfletul, apărut în 1821, 
anticipează complet „renta" lui Rodbertus din 1842. 

Pamfletul nostru nu este decît avanpostul cel mai înaintat 
al unei vaste literaturi, care, in deceniul al 3-lea, foloseşte teo
ria lui Ricardo a valorii şi plusvalorii în interesul proletariatului 
şi împotriva producţiei capitaliste şi combate burghezia cu pro
priile ei arme. Intregul comunism al lui Owen se întemeiază, în 
ceea ce priveşte latura sa economică polemică, pe Ricardo. Tot 
pe Ricardo se întemeiază şi o serie întreagă de alţi autori, dintre 
care Marx citează, încă în 1847, numai pe cîţiva în polemica lui 
împotriva lui Proudhon („Misere de la Philosophie ", p. 49 22) : 
Edmonds, Thompson, Hodgskin etc. etc., „şi încă patru pagini de 
etcaetera". Din acest noian de lucrări iau la întîmplare una: „An 
Inquiry ini.o the Principles of the Distribution of Wealth, most con
ducive to Human Happiness", by William Thompson ; a new edi
tion, London 1850. Această lucrare, scrisă în 1822, a apărut pen-

* - dobinda la caoitaJ. - Nota trad. 
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tru prima oara m 1824. Şi aici avuţia pe care şi-o însuşesc clasele 
neproductive este definită pretutindeni drept un scăzămînt din 
produsul muncitorului, şi îne. în termeni destul de vehemenţi. 

„Tendinţa continuă a ceea ce noi numim societate a fost ca,  prin înşelă
ciune sau persuasiune, prin intimidare sau constrîngere să-l facă pe muncitorul 
productiv să muncească in schimbul unei părţi cit mai mici posibile din pro
dusul propriei sale munci" (p. 28). „De ce să nu primească muncitorul absolut 
întregul produs al muncii sale?" (p. 32) . „Această compensaţie pe care capitalişt11 
i-o smulg muncitorului productiv sub numele de rentă funciară sau de profit, ei 
o cer în schimbul folosirii pămîntului sau a altor obiecte . . .  Din moment ce toate 
materialele fizice asupra cărora sau cu ajutorul cărora muncitorul productiv, 
care nu posedă nimic altceva decit  capacitatea sa de a produce, îşi poate valo
rifica această capacitate a sa se află în posesia altor persoane ale caror interese 
sînt opuse intereselor muncitorulm şi al căror consimţămînt constituie premisa 
activităţii acestuia, nu depinde oare şi nu trebuie să depindă de bunăvoinţa 
acestor capitalişti ce parte anume din roadele propriei sale munci î i  vor atri
bui ei muncitorului ca o compensaţie pentru această muncă?" (p. 1 25) „ ... în 
raport cu mărimea produsului reJinut ,  indiferent dacă numim impozit, profit sau 
furt.„ aceste părţi reţinute din produs• (p. 126) etc. 

Mărturisesc că scriu aceste rînduri nu fără un oarecare sen
timen1 de ruşine. Că literatura anticapitalistă engleză din dece
niile al 3-lea şi al 4-lea e complet necunoscută în Germania, cu 
toate că încă în „Misere de la Philosophie" Marx a atras direct 
atenţia asupra ei, iar în volumul întîi al „Capitalului" a citat în 
repetate rînduri unele lucrări - ca, de pildă, pamfletul din 1821, 
sau pe Ravenstone, Hodgskin etc. -, mai treacă-mearg ă. Dar fap
tul că  nu numai literatus vulgari s *, „care într-adevăr n-a învăţat 
nimic" şi care se agaţă cu deznădejde de poalele surtucului lui 
Rodbertus, dar şi onoratul domn profesor **, „care se umflă în 
pene cu erudiţia lui", a uitat în aşa măsură economi a politică cla
sică pe care a învăţat-o, incit vine să-i reproşeze lui Marx cu 
toată seriozitatea că l-a plagiat pe Rodbertus în probleme care 
pot fi citite încă la A. Smith şi la Ricardo, fptul acesta dove
deşte ce grad de decădere a atins astăzi economia politică 
oficială . 

Dar atunci c e  lucruri noi a spus Marx în legătură cu plus
valoarea ? Cm se face că teoria plusvalorii a lui Marx a avut, in 
toate ţ ările civilizate, efectul UlUi trăsnet căzut din senin, în timp 
ce teoriiJe tu�uror predecesorilor săi socialişti, inclusiv Rodbertus, 
s-au spulberat f ără să lase vreo urmă ? 

Istoria chimiei ne poate lămuri acest lucru printr-un exemplu. 
Se ştie că încă pe la sfîrşitul secolului trecut mai domina teo

ria flogistică, potrivit căreia esenţa oricărei arderi constă în fap-

* - scriitor vulgar (este vorba d e  R .  Meyer). - Nota trad. ** Engels se referă la A. Wagner. - Nota trad. 
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tul că din corpul care arde se separă un alt corp, ipotetic, un com
bustibil absolut, care a fost denumit flogistic. Această teorie era 
suficientă pentru a explica majoritatea fenomenelor chimice cu
noscute pe atunci, deşi în unele cazuri o făcea nu fără a forţa lu
crurile. Iată însă că în 1774 Priestley a obţinut o varietate de aer 

„p3 care 1-a găsit atit de curat sau atil de liber de flogistic, incit, în compa
raţie cu el, aerul obişnuit p.rea viciat". 

El l-a denumit aer deflogisticat. Scurt timp după aceea, în 
Suedia, Scheele obţine aceeaşi varietate de aer şi dovedeşte exis
tenţa 1lui în atmosferă. El mai constată că acest aer dispare atunci 
cînd un conp e ars in el sau în aer obişnuit, aşa că-l denumeşte ·aer 
de fac [Feuerluft]. 

„Din aceste date el a tras concluzia că ceea ce rezultă din combinarea 
flogisticului cu unul din elementele aerului" { deci la ardere } „nu este altceva 
lecit focul sau căldura, care se degajă prin sticlă" •). 

Priestley şi Scheele obţinuseră oxigenul, dar nu ştiau peste 
ce anume au dat. Ei „rămăseseră prizonieri ai categoriilor" flo
gistice „aşa cum le-au găsit la predecesorii lor". In mîinile lor, 
elementul care avea să răstoarne întreaga concepţie flogistică şi 
să revoluţioneze chimia nu folosea la nimic. Dar scurt timp după 
aceea, Priestley a comunicat descoperirea lui, la Paris, lui La
voisier, care a început să cerceteze atunci, în lumina acestui fapt 
nou, întreaga chimie flogistică. El a s tabilit mai întîi că noua 
varietate de aer este un elemen t chimic nou, că la ardere nu 
misteriosul flogistic părăseşte corpul care arde, ci că acest element 
nou se combină cu corpul, punînd astfel pentru prima oară pe 
picioare întreaga chimie, care în forma ei flogistică stătuse cu 
capul în j os. Şi chiar dacă Lavoisier nu ar fi obţinut oxigenul con
comitent cu ceilalţi şi independent de ei, cum a susţinut mai tîr
ziu, totuşi el rămîne descoperitorul propriu-zis al oxigenului, spre 
deosebire de ceilalţi doi, care nu au făcut decît să-l obţină, fără 
să bănuiască măcar ce anume au obţinut. 

In ceea ce priveşte teoria plusvalorii, între Marx şi predece
sorii s ăi raportul este acelaşi ca între L avoisier şi Priestley şi 
Scheele. Existenţa acelei părţi din valoarea produsului, pe care 
o numim acum plusvaloare, a fost stabilită mult timp înaintea lui 
Marx ; ba s-a şi arătat, în mod mai mult sau mai puţin clar, din 
:e constă ea, şi anume din produsul acelei munci pentru care cel 
ce şi-o însuşeşte nu a plătit nici un echivalent. Mai departe nu 
a ajuns însă nimeni. Unii - economiştii clasici burghezi - au 

') Roscoe-Schorlemmer. „Ausihrliches Lehrbuch der Chemie". Braunschweig, 
1 877, I ,  p. 13, 18. 
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cercetat cel mult proporţ ia în care produsul muncii este [mpărţit 
�ntre muncitor Ş•i posesorul mijloacelor de producţie. Ceilalţi 
- socialiştii - au considerat această împărţire inechitabilă şi au 
căutat mijloace utopice cu ajutorul cărora să înlăture această ine
chitate. Atît unii cîit şi ceilalţi au rămas însă prizonieri ai cate
goriilor economice, aşa cum le-au găsit la predecesorii lor. 

Atunci a intervenit Marx. Şi anume in opoziţie directă cu 
toţi predecesorii săi. A colo unde ac�tia văzuseră o soluţie, el 
nu a văzut decit o problemă. El a văzut că aici nu era vorba nici 
de aer deflogisticat, nici de aer de foc, ci de oxigen, că nu era 
vorba de o simplă constatare a unui fapt economic sau de un con
flict între acest fapt şi j ustiţia eternă şi moral a  adevărată, ci de 
un fapt care era destinat să revoluţ ioneze întreaga economie po
litică şi care oferea aceluia care ştia s-o mînuiască cheia pentru 
înţelegerea întregii producţii capitaliste. Pornind de la acest fapt, 
el a cercetat toate categoriile existente înainte, aşa cum Lavoi
sier, pornind de la descoperirea oxigenului, a cercetat categoriile 
existente ale chimiei flogistice. Pentru a afla ce este plusvaloarea, 
el ·trebuia să ştie ce este valoarea. ln primul rînd trebuia supusă 
cri ticii însăşi teoria valorii a lui Ricardo. Marx a cercetat, aşadar, 
munca în calitatea ei de creatoare de valoare şi a stabilit pentru 
prima dată care muncă anume creează valoare, cum şi de ce, a 
stabilit că, în general, valoarea nu este altceva decît munca de 
acest fel cristalizată - un punct pe care Rodbertus nu l-a înţeles 
pînă l a  sfîrşitul zilelor sale. Marx a analizat apoi raportul dintre 
marfă şi bani ş i  a arătat cum şi de ce marfa, datorită însuşirii ei 
inerente de a fi valoare, şi schimbul de mărfuri trebuie să gene
reze contradicţia dintre marfă şi bani ; teoria l ui a banilor, pe 
care el o întemeiază pe această contradicţie, constituie p rima teo
rie completă a banilor şi este acceptată în prezent în mod tacit de 
toată lumea. El a cercetat transformarea banilor în capital şi a 
dovedit că ea se bazează pe cumpărarea şi vînzarea forţei de 
muncă. Punînd în locul muncii forţa de muncă, însuşirea ei de a 
crea valoare, el a rezolvat dinlr-o dată una din dificultăţile care 
duseseră la prăbuşirea şcolii lui Ricardo : imposibilitatea de a pune 
de acord schimbul reciproc dintre capital şi muncă cu legea lui 
Ricardo despre determinarea valorii prin muncă. Numai după ce 
a stabilit împărţirea capitalulm în capital constant şi capital va
riabil, Marx a putut să înfăţişeze şi deci să explice pînă în cele 
mai mici amănunte adev ărata desfăşurare a procesului de for
mare a plusvalorii, ceea ce nici unul dintre predecesorii săi nu reu
şise să facă. El a stabilit astfel o diferenţiere înăuntrul capitalului 
însuşi, diferenţiere cu care nici Rodbertus, nici economiştii bur-
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ghezi nu au fost în stare să o scoată la capăt, dar care oferea 
cheia pentru rezolvarea celor mai complicate probleme econo
mice, lucru pe care îl dovedeşte din plin această carte a II-a şi, 
într-un mod şi mai strălucit, dup ă cum vom vedea, cartea a III-a. 
Apoi, cercetînd însăşi plusvaloarea, el a descoperit cele două 
forme ale ei - plusvaloarea absolută şi plusvaloarea relativă -
şi a arătat rolurile diferite, dar hotărîtoare în ambele cazuri, pe 
care ele l-au jucat în dezvoltarea istoric. a producţiei capitaliste. 
întemeindu-se pe teoria plusvaiorii, el a dezvoltat prima teorie 
raţională a salariului, existentă acum, şi a formulat pentru prima 
oară trăsăturile fundamentale ale istoriei acumulării capitaliste, 
expunînd şi tendinţele istorice ale acestei acumulări. 

Dar Rodbertus ? După ce a citit toate acestea, el le consideră 
- ca orice economist tendenţios ! - drept un „atentat împotriva 
societăţii" 23 ; găseşte că el însu şi a expus mult mai concis şi mai 
clar de unde provine plusvaloarea şi că, în sfîrşit, deşi toate 
acestea sînt valabile pentru „forma actuală a capitalului", cu alte 
cuvinte a capitalului aşa cum există istoriceşte, nu se aplică însă 
„noţiunii de capital", adică ideii utopice pe care şi-a făurit-o d-l 
Rodbertus despre capital. Exact ca bJ.trînul Priestley, care a cre
zut orbeşte pînă la sfîrşitul zilelor sale în existenţa flogisticului 
şi n-a vrut să ştie nimic despre oxigen. Numai că Priestley a fost 
într-adevăr primul care a obţ inut oxigenul, în timp ce Rodbertus, 
cu plusvaloarea sau mai exac: cu „renta" sa, n-a făcut decît să 
descopere din nou un loc comun, iar Marx, spre deosebire de 
L1 voisier, nu a susţinut că ar fi fost primul care a descoperit 
faptul existenţei plusvalorii. 

Tot ceea ce a mai realizat Rodbertus în materie de economie 
este cam de acelaşi nivel. Marx a criticat, între altele, neintenţio
n at, în „Misere de la Philosophie", felul în care Rodbertus a 
transformat plusvaloarea într-o utopie ; ceea ce ar mai fi fost de 
adăugat în această privinţă am spus eu însumi în prefaţa 24 l a  
traducerea germană a acestei lucr ări. Explicaţia pe care Rodbertus 
o dă crizelor comerciale, pe care le consideră un rezultat al sub
consumului clasei muncitoare, există deja în lucrarea lui Sismondi 
„Nouveaux Principes de l':conomie Politique" , liv. IV, eh. IV 3). 
Cu singura deosebire că Sismondi avea în vedere întotdeauna piaţa 
mondială , în timp ce orizontul lui Rodbertus nu depăşeşte grani-

') „Astfel, in urma concentrării avutiilor în mina unui mic numJr de pro
prietari, piaţa internă se restrînge din ce în ce mai mult, iar industna este tot 
ma1 mult silită să caute desfacere pe pietele externe, unde o aşteaptă zguduiri 
il mai mari" (şi anume criza din .1Sl7, care este descrisă imediat după această 
!rază). „Nouv. Princ. •  ed. 1819, I, p. 336. 

· 
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ţele Prusiei. Speculaţiile lui în problema dacă salariul provine din 
capital sau din venit ţin de domeniul scolasticii şi au fost defi
nitiv rezolvate în secţiunea a treia din această carte, a doua, a 
„Capitalului". Teoria rentei a lui Rodbertus a rămas proprietatea 
lui exclusivă şi poate dormi în linişte pînă la apariţia manuscri
sului 25 în care M arx o critică. In sf îrşit, proiectele lui de eman
cipare a proprietăţii funciare vechi prusiene de sub jugul capita
lului sînt şi ele total utopice ; ele evită singura problemă prac
tică ce se impune aici, şi anume : cum poate iuncherul prusian 
să încaseze 20 OOO de mărci an de an şi să cheltuiască 30 OOO fără 
ca totuşi să facă datorii ? 

Şcoala lui Ricardo a eşuat în jurul anului 1830 din cauza 
plusvalorii. Ceea ce ea n-a putut să rezolve a rămas cu atît mai 
mult de nerezolvat pentru succesoarea ei, economia politică vul
gară. Cele două puncte care au f ăcut-o să eşueze sînt urmă
toarele: 

Primul. M unca este măsura valorii. D ar, în schimbul dintre 
capital şi muncă, munca vie are o valoare mai mică decît munca 
materializată contra căreia e schimbată. Salariul, valoarea unei 
anumite cantităi de muncă vie, este întotdeauna mai mic decîl 
valoarea produsului creat de însăşi această cantitate de muncă 
vie sau în care această muncă se exprimă. Formulată astfel, pro
blema este într-adevăr de nerezolvat. M arx a pus cum trebuie 
această problemă şi, astfel, a găsit şi răspunsul. Nu munca este 
aceea care are valoare. Nici ca activitate care creează valoare 
ea nu poate avea o valoare specială, aşa cum greutatea nu poate 
avea o greutate specială, cum căldura nu poate avea o tempera
tură specială şi cum electricitatea nu poate avea o intensitate a 
curentului specială. Nu munca este cumpărată şi vîndută ca o 
marfă, ci forţa de muncă. De îndată ce forţa de muncă devine 
marfă, valoarea ei este măsurată cu munca încorporată în ea ca 
produs social ş i  această valoare este egală cu munca socialmente 
necesară pentru producerea şi reproducerea ei. Aşadar, cumpă
rarea şi vînzarea forţei de muncă pe baza acestei valori a ei nu 
contrazice nicidecum legea economică a valorii. 

Al  doilea. Potrivit legii valorii a lui Ricardo, două capitaluri 
care folosesc aceeaşi cantitate de muncă vie şi plătesc pentru ea 
acelaşi preţ produc în perioade de timp egale - presupunînd că 
toate celelalte condiţii sînt egale - produse de aceeaşi valoare 
şi, de asemenea, o plusvaloare sau un profit de aceeaşi mărime. 
Dacă aceste capitaluri folosesc însă cantităţi inegale de muncă 
vie, ele nu pot produce plusvaloare sau, cum spun ricardienii, 
profit de aceeaşi mărime. In realitate însă se întîmplă exact con-
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trariul. Dllă capitaluri efectiv egale, indiferent cit de multă sau 
cît  de puţină muncă vie folosesc, produ: în perioade de timp 
egale profituri în medie egale. Prin urmare, aici este o contrazi
cere evidentă a legii valorii, pe care a observat-o chiar Ricardo, 
dar care nu a putut fi rezolvată nici de şcoala lui. N ici  Rodbertus 
nu a putut trece cu vederea această contradicţie ; dar, în loc s-o 
rezolve, el a transformat-o într-unul dintre punctele de plecare 
ale utopiei sale. („Zur Erkenntniss" ,  p. 131.) Această contradicţie 
a fost rezolvată de Marx încă în manuscrisul „Zur Kritik" 26 ;  în 
conformitate cu planul „Capitalului" ,  rezolvarea va fi inclusă în 
cartea a III-a 27, pînă la a cărei apariţie vor mai trece luni de zile. 
Economiştilor care vor să descopere în Rodbertus izvorul secret 
al teoriilor lui Marx şi un precursor superior l i  se oferă, aşadar, 
a ici prilejul să arate ce este în stare să ofere economia politică 
a lui Rodbertus. Dacă ei vor demonstra cum poate şi trebuie să 
se formeze o rată medie egală a profitului nu numai fără violarea 
legii valorii, c i, dimpotrivă, pe baza ei, vom sta de vorbă mai de
parte. Dar pînă atunci ar face bine să se grăbească. Strălucitele 
a nalize din această carte a II-a şi rezultatele lor cu totul noi, ob
ţinute în domenii aproape necunoscute pînă în prezent, nu con
stituie decît  o introducere la cartea a III-a, care cuprinde con
cluziile finale ale analizei procesului social de reproducţie pe baze 
capitaliste, făcută de Marx. După apariţia cărţii a III-a se va 
vorbi mult mai puţin despre un economist pe nume Rodbertus. 

D upă cum mi-a spus Marx in m ai multe rînduri, c artea a doui 
şi a treia ale „Capitaluilui" urmau să fie dedicate soţiei sale. 

Londra, în ziua aniversării naşterii lui Marx, 5 mai 1885. 

[Prefaţă la ediţia a doua 2B] 

Friedrich Engels 

Această a doua ediţie este, în general, o retipărire fidelă a 
primei ediţii. Greşelile de tipar au fost corectate, unele neglijenţe 
de ordin stilistic au fost înlăturate, unele pasaje scurte, care nu 
conţineau decît repetări, au fost scoase. 

Cartea a treia, care a prezentat dificultăţi cu totul neaştep
tate, este şi ea aproape gata în manuscris. Dacă sănătatea îmi va 
permite, tipărirea va putea începe chiar în toamna aceasta. 

Londra, 15 iulie 1893. 
F. Engels 
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Pentru a avea mai lesne o privire de ansamblu, dăm mai JOS 
o scurtă clasificare a pasajelor luate din manuscrisele II-VIII. 

Secţiunea întîi 

P. 3 1-32 din manuscrisul II. - P. 32-42 din manuscrisul V:. 
- P. 42-46 din manuscrisul VI. - P.  46-124 din manuscrisul V. 
- P. 124-128, o notă găsită printre extrasele făcute din cărţi. -
De la p. 129 pînă la sfirşitul secţiunii textul este luat din manu
scrisul IV ; totuşi între p. 137-139 s-a introdus un pasaj din manu
scrisul VIII ; p. 142 şi 149, note din manuscrisul II. 

Secţiunea a doua 

Începutul, p. 161�171, .reprezintă sfîrşitul manusc1 isului IV. - De 
aici >înă la  sfîrşitul secţiunii, p. 17 1-365, tot textul este luat din 
manuscrisul II. 

Secţiunea a treia 

Cap. 18 : (p. 366-374) din manuscr1sul II.  
Cap. 19 : I şi II (p. 375-406) din manuscrisul VIII. - III 

(p. 406-408) din manuscrisul II. 
C ap. 20 : I (p. 409-4 12) din manuscrisul II, numai ultimul paraJraf 

este luat din manuscrisul VIII. 
II (p. 4 1 2-4 15) în principal din manuscrisul I I. 
III, IV, V (p. 4 15-44 1) din manuscrisul VIII. 
VI, VII, VIII, IX (p. 441-457) din manuscrisul II. 
X, XI, XII (p. 457-503) din manuscrisul VIII. 
XIII (p. 503-5 1 1) din manuscrisul II.  

Cap. 21  (p. 5 12-547) este luat integral din manuscrisul VIII. 
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Procesul circuitului 1) �apitalului trece prin trei stadii, care, 
potrivit celor expuse în volumul întîi, formează următoarea suc
cesiune : 

Stadiul întîi : capitalistul apare pe piaţa de mărfuri şi pe 
piaţa muncii în calitate de c umpărător ; banii săi sînt transfor
maţi în marfă, sau parcurg actul de circulatie B - M. 

Stadiul al doilea : consumarea productivă de către capitalis t 
a mărfurilor cumpărate. El acţionează ca producător de mărfuri 
capitalist ; c apitalul său parcurge procesul de producţie. Rezulta
tul este o marfă de o valoare mai mare decît  valoarea elemen
telor ei de producţie. 

Stadiul al treilea : capitalistul se întoarce pe piaţă în calitate 
de vînzător ; marfa sa se transformă în bani, adică parcurge ac
tul de circulaţie M - B. 

Formula circuiitului capitalului bănesc este deci B - M 
. . .  P . . .  M' - B ', punctele indicînd c ă  procesul de circulaţie este 
întrerupt, iar M' şi B' nu sînt decî t  M şi B sporite prin plus
valoare. 

Stadiul întîi şi  al treilea au fost analizate în cartea întîi nu
mai în măsura în care acest lucru a fost necesar pentru înţelegerea 
stadiului al doilea, adică a procesului de producţie a capitalului. 
De aceea diferitele forme pe care le ia capitalul în diferitele lm 
stadii şi pe care le îmbracă şi Ie leapădă pe rînd atunci c înd îş i  
repetă c ircuitul nu au fost examinate. Ele formează acum obiec· 
tul imediat al cercetării noastre. 

Pentru a înţelege aceste forme în starea lor pură, trebuie mai 
întîi să facem abstracţie de Loate- momentele care nu au nimic 
com1m cu alternarea formelor şi  cu constituirea lor ca atare. De 
aceed vom presupune aici nu numai că  mărfurile se vînd la va-

' 1) Din manuscrisul II. 
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lorile lor, ci şi că aceasta se produce în împrejurări invariabile. 
Prin urmare se va face abstracţie şi de schimbările valorii care 
pot interveni în cursul procesului circuitului. 

I. Stadiul întîi. B - M 2) 

B - M reprezintă transformarea unei sume de bani într-o 
sumă de mărfuri ; pentru cumpărător - transformarea banilor săi 
în marfă, pentru vînzători - transformarea mărfurilor lor în bani. 
Ceea ce face ca acest act de circulaţie generală a mărfurilor să 
fie în acelaşi timp o secţiune, determinată funcţional, din cir
cuitul independent al unui capital individual nu este în primul 
rînd forma, ci conţinutul mate1 ial al acestui act, caracterul spe
cific de întrebuinţare a mărfurilor care îşi schimbă locul cu banii. 
Acestea sînt, pe de o parte, mijloace de producţie, pe de altă 
parte forţă de muncă, factori materiali şi personali ai producţiei 
de mărfuri, a căror factură deosebită trebuie, fireşte, să cores
pundă felului de articole care urmează să fie produs. Dacă în
semnăm forţa de muncă cu F, iar mijloacele de producţie cu Mp, 
suma de mărfuri care urmează să fie cumpărate este M = F + Mp, 

sau, mai scurt, M< iP ' Privit din punctul de vedere al conţinutului 
său, actul B - M se prezintă deci ca B - M <tp , adică B - M se 
divide în B - F şi  B - Mp ; suma de bani B se divide în două 
părţi, dintre care una cumpără forţă de muncă şi cealall. mijloace 
de producţie. Aceste două serii de cumpărări au loc pe pieţe cu 
totul diferite, şi anume una pe piaţa de mărfuri propriu-zisă, cea
laltă pe piaţa muncii. 

In afară de această diviziune calitativă a sumei de mărfuri 

în care se transformă B, formula B - M <ftp mai reprezintă şi un 
raport cantitativ extrem de caracteristic. 

Ştim că valoarea, respectiv preţul forţei de muncă, este plă
tită proprietarului acesteia, care o vinde ca marfă, sub formă de 
salariu, adică ca preţ al unei cantităţi de muncă ce conţine şi su
pramuncă ; aşa, de pildă, dacă valoarea pe o zi a forţei de muncă 
este egală cu 3 mărci, cu produsul unei munci de cinci ore, în 
contractul dintre cumpărător şi vînzător această sumă figurează 
ca preţ sau salariu al unei munci, să zicem, de zece ore. Dacă un 
asemenea contract a fost încheiat, de pildă, cu 50 de muncitori, 
ei trebuie să livreze cu toţii cumpărătorului în cursul unei zile, 
în total, 500 de ore de muncă, dintre care j umătate, 250 de ore 

') De aici textul este luat din manuscrisul VII, început la  2 iulie 1878. 
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de muncă 25 de zile de muncă de cite zece ore, reprezintă 
numai supramuncă. Cantitatea şi volumul mijloacelor de produc
ţie care urmează să fie cumpărate trebuie să fie suficiente pentru 
întrebuinţarea acestei mase de muncă. 

Prin urmare, B - M< tp exprimă nu numai un rdport calita
tiv, care reprezintă transformarea unei anumite sume de bani. 
de pildă 422 !. st., în mijloace de producţie şi în forţă de muncă 
care îşi corespund reciproc, ci şi un raport cantitativ între partea 
de bani investită în forţa de muncă F şi  partea de bani investită 
în mijloacele de producţie Mp, un raport care din capul locului 
este determinat de cantitatea de supramuncă, de muncă exce
dentară, care urmează să fie cheltuită de un număr determinat 
de muncitori. 

Prin urmare, dacă, de pildă, într-o filatură salariul săptă
mînal a 50 de muncitori est e de 50 1 .  st., pentru mijloacele de 
producţie trebuie cheltuite atunci 372 1. st„ presupunîndu-se c. 
aceasta este valoarea mijloacelor de producţie transformate în 
fire de munca de 3 OOO de ore ·din cursul săptămînii, dintre care 
1 500 de ore reprezintă supramuucă. 

Aici este absolut indiferent în cc măsură, în diferite ramuri 
industriale , folosirea de muncă suplimentară implică cheltuirea 
unui supliment de valoare sub formă de mijloace de producţie. 
Ceea ce contează este numai ca în orice împrejurări partea de 
bani cheltuită pe mijloace de producţie, adică mijloacele de pro
ducţie cumpărate în actul B - Mp, să fie suficiente, deci dinainte 
calculate, procurate în proporţia corespunl.totre. Cu alte cu
vinte, cantitatea de mijloace de producţie trebuie s. fie sufi
cientă pentru a absorbi cantitalea respectivă de muncă, pentru a 
fi transformată, prin intermediul acesteia, în produs. Dacă nu ar 
exista destule mijloace de producţie, munca excedentară de care 
dispune cumpărătorul nu ar fi folosibilă ; dreptul lui de a dis
pune de această muncă nu ar duce la nimic. Dacă ar exista mai 
multe mijloace de producţie decît munca disponibilă, ele ar ră
mîne nesaturate de muncă, nu s-ar transforma în produs. 

Indată ce actul B - M<��P s-a efectuat, cumpărătorul nu dis

pune numai de mijloacele de producţie şi de forţa de muncă ne
cesare pentru producerea unui articol util. El dispune de o canti
tate mai mare de forţă de muncă care poate fi pusă în acţiune, 
adică de o cantitate de muncă mai mare decît e nevoie pentru 
înlocuirea valorii forţei de muncă şi, în acelaşi timp, de mijloa
cele de producţie necesare penlru realizarea sau materializarea 
acestei cantităţi de munc ă ; prin urmare, el dispune de factorii 
de producţie a unor articole de valoare mai mare decit aceea 

3 - Marx-Engels - Opere, voi. 24 
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a elementelor de producţie a acestor articole, sau dispune de fac
tcnii de producţie a unei mase de mărfuri care conţine plus
valoare. Deci valoarea avansată de el sub formă de bani se află 
acum în forma naturală în ca1 e ea se poate realiza ca valoare 
c e  ă naştere plusvalorii (sub formă de mărfuri) . Cu alte cuvinte, 
ea se află în starea sau în forma de capital productiv, c are are 
proprietatea de a funcţ10na ca creator de valoare şi de plus
valare. Să însemnăm capi talul în această form. cu P. 

ar valoarea lui P este egală cu valoarea lui F + Mp, este 
egală cu B transformat în F şi Mp. B este aceeaşi valoare-capital 
ca şi P. doar forma de exis tenţă este alta, şi anume valoare-capi
tal în stare de bani sau în formă de bani, capital bănesc. 

Actul B - M < F,1 , sau, în forma sa generală, B - M, adică . /l 
sua tuturor actelor de cumpărare de mărfuri, fiind un act de cir
culaţie generală a mărfurhlor, este deci în acelaşi timp, ca  stadiu în 
procesul independent al circui tului capitalului, o transfomare a 
valorii-capital din forma ei bănească în forma ei productivă, sau, 
mai scurt, o transformare a capi talului bănesc în capital productiv. In figura circuitului pe care o analizăm aici în primul rînd, banii 
apar deci ca primul purtător al valorii-capital şi de aceea capi
talul bănesc reprezintă forma în care e avansat capitalul. 

In c alitate de capital bănesc, el se află într-o stare în care 
poate îndeplini funcţiile banilor, ca în cazul de faţă, unde înde
plineşte funcţiile de mij loc general de cumpărare şi de mijloc 
general de plată. (Aceasta din urmă în măsura în care forţa de 
muncă, de;;i lllti îulîi  cump.rală, este plătită numai după ce d 
funcţionat. In măsura în care mijloacele de producţie nu există 
gata pregătite pe piaţă, ci trebuie abia comandate, banii funcţio
nează în actul B - Mp de ase:nenea ca mijloc de plată.) Aceast. 
însuşire nu decurge din faptul că  capitalul bănesc este capital, 
ci din faptul că este bani. 

Pe de altă parte, valoarea-capital în stare de bani nu poate 
îndeplini nici un fel de alte funcţii decît funcţiile banilor. Ceea · 

ce transformă aceste funcţii din urmă în funcţii ale capitalului 
este rolul lor determinat în mişcarea capitalului, deci şi legătura 
dintre stadiul în c are se manifestă ele şi celelalte stadii ale cir
cuitului capitalului. Astfel, în cazul de care ne ocupăm în pri
mul rînd, banii sînt transformaţi în mărfuri, a căror reunire con
stituie forma naturală a capitalului productiv şi conţine deci în 
ea în mod latent, potenţial, rezultatul procesului de producţie 
capialist .  

O parte din bani, în care B - M <",,îndeplinesc funoţii de c api
tal bănesc, trece prin însăşi efectuarea acestei circulaţii la o funcţie 
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în care caracterul lor de capital .dispare şi nu rămîne decît caracte
rul lor de bani . Circulaţia capitalului bănesc B se divide în B-Mp şi 
B - F, în cumpărare de mijloace de producţie şi cumpărare de forţă 
de muncă. Să examinăm acest din urmă act în sine. Din partea capi
talistului, B - F este cumpărare de forţă de muncă ; din partea mun
citorului, a posesorului forţei de muncă, este vim.are de forţă de 
muncă, putem spune aici vînzare de muncă, întrucît  forma de sala-
1 lU este presupusă. Ceea ce pentru cumpărător înseamnă B - M ( = B -' F) , aici, ca î n  orice cumpărare, înseamnă pentru vînzător 
(pentru muncitor) F - B ( = M - B),  vînzare a forţei sale de muncă. 
Acesta este primul stadiu al circulaţiei sau prima metamorfoză a 
mărfii („Capitalul" ,  cartea I, cap. III, 2a) ; din partea vînzătorului 
muncii este transformarea mărfii sale în forma bani. Banii 1astfe. 
obţinuţi muncitorul îi chel tuieşte treptat pe o can titate de mărfuri 
destinate satisfacerii nevoilor se.le, pe articole de consum. Circulaţia 
totală a mărfii lui se prezintă deci ca F-B-M, adică, în primul: 
rînd, F - B ( = M - B) şi ,  în al doilea rînd, B - M, aşadar in 
forma generală a circulaţiei de mărfuri simple M - B - M, unde 
banii figurează ca simplu mij loc de circulaţie, care joacă un ro. 
trecător, ca simplu mijlocitor î n  schimbul unei mărfi pe al ta. 

B - F este momentul caracteristic al transformării capitdlului 
b ănesc în capital productiv, deoarece aceasta este condiţia esenţială 
pentru transformarea efectivă a valorii, avansată sub formă de bani, 
în c apital, în valoare care produce plusvaloare. B - Mp este necesar 
numai pentru rea lizarea masei de muncă care a fost cumpărată îi 
actul B - F. De aceea B - F a fost analiza t  din acest punct de 
vedere în cartea I,  secţiunea a doua, „Transformarea banilor în 
capital " .  Aici problema mai trebuie examinată şi din al t punct de 
vedere, şi anume cu referire spec1ală la capitalul bănesc ca fomă 
de manifestare a capitalului. 

B - F este considerat, în general, caracteristic pentru modul 
de producţie capitalist. Dar nicidecum din motivul arătat mai sus, 
şi anume pentru că cumpănarea forţei de muncă este un contract de 
cumpărare prin care se stipulează furnizarea unei can,tităti mai mari 
de muncă decît e necesar pentru înlocuirea preţului forţei de muncă, 
adică a salariului, prin urmare furnizarea de supramuncă, condiţia 
fundamentală pentru capitalizarea valorii avansate, sau, ceea ce e 
acelaşi lucru, pentru producerea de plusvaloare. Dimpotrivă, el este 
considerat caracteristic din cauza formei sale, pentru că sub fomă 
de salariu munca este cumpărată cu bani, fapt considerat drept ca
racteristică a economiei bazate pe relaţia marfă-bani . 

Aici, .din nou, nu iraţionalul formei este considerat caracteristic. 
Dimpotrivă, acest iaţional este trecut cu vederea. Iraţionalul costă 
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în faptul că munca, ca element creator de valoare, nu poate avea ea 
insăş i  valoare, de aceea şi o anumită cantitate de muncă nu poate 
avea o valoare care să se exprime în preţul acestei munci, în echi
ialarea ei cu o oantitate de bani determinală. Ştm însă că salariul 
nu este dPcî t o formă deghizată, o formă în care, de pildă, preţul 
pe o zi al forţei de muncă se prezintă ca  preţ al muncii efectuate 
de către această forţă de muncă în cursul unei zile, astfel încît, de 
Jildă, valoarea produsă de această forţă de muncă în decurs de, să 
zicem, 6 ore de muncă devine expresia valorii funcţionării ei, adică 
a muncii ei, timp de 12 ore. 

B - F este considerat elementul caracteristic, indiciul aşa-numi
tei economii bazate pe relaţia marfă-bani, deoarece munca apare 
a ici oa marfă a posesorului ei şi deci banii ca cumpărător, aşadar 
clin pricina rnportului bănesc (adică cumpă1 are şi vînzare a aativi
tăţii omeneşti) . Dar b anii apar foarte timpuriu ca cumpărător al 
aşa-numitelor servicii fără ca B să se tnansforme în capital bănesc 
sau să fie trnnsformat caracterul general al economiei. 

Banilor le este absolut indiferent în ce fel de mărfuri sînt trns
iormaţi. Ei sînt forma de echivalent general al tu turor mărfurilor, 
c are demonstrează prin înseşi preţurile lor că reprezintă în mod 
ideal o anumită sumă de bani, că aşteaptă să fie transformate în 
bni şi că numai schimbîndu-şi locul cu banii obţin forma în Clre 
pot fi tramformate în valori de întrebuinţare pentru posesorii lor. 
Prin urmare, dacă forţa de muncă se găseşte pe piaţă ca marfă a 
p ose;orului ei, marfă a cărei vînzare se face sub forma p�ăţii 
muncii, sub forma salariului, cumpărarea şi vîn.area ei nu se deo
.sebeşte cu nimic de cumpărarea şi vinzarea oricărei alte mărfi. 
Caraoteristic nu eite faptul că marfa-forţă de muncă poate fi cum
părată, ci faptul că forţa de muncă apare ca marfă. 

Prin B - M <f1p , transformarea capitalului bănesc în capital 
productiv, capitalistul realizează Jegătura dintre factorii materiali 
şi cei personali ai producţiei, în măsura în care aceşti factori c on
stau din mărfuri. Cînd banii sînt transformaţi pentru prima oară 
în c aipital productiv sau funcţionează pentru p-ima oară în calitme 
de capital bănesc pentru posesorul lor, acesta, înainte de a cum
păra forţa de muncă, trebuie să cumpere mijloacele de producţie, 
clădirile pentru atelieire, maşinile etc. ; căci, de îndată ce forţa de 
muncă trece în stăpînirea lui, trebuie să existe mijloacele de pro
ducţie pentru ca el s-o poată folosi ca forţă de muncă. 

Astfel se prezintă lucrurile în ceea ce-l priveşte pe c apitalist. 
ln ceea ce-l priveşte pe muncitor, folosi.rea productivă a forţei 

sale de muncă devine iposibilă abia din momentul în care, în urma 
vinzării ei, este unită cu mijloacele de producţie. lnainte de vinzare 
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ea există deci separată de mijloacele de producţie, de condiţiile 
materiale ale folosirii ei .  In această stare de separare ea nu poate 
fi folosită nici în  mod direct pentru producerea de valori de între
buinţare pentru posesorul ei ,  nici pentru producerea ·de mărfuri, din 
vînzarea cărora acesta ar putea trăi. Dar de îndată ce prin vînzare 
ea este unită cu mij loacele de producţie, ea devine, intocmai ca 
mijloacele de produaţie, o parte constitutivă a capitalului productiv 
al cumpărătorului ei. 

De aceea, cu toate că în actul B-F posesorul de bani şi pose
sorul de forţă de muncă se află într�un raport de cumpărător şi vîn
zător, cu toate că ei se opun unul altuia numai ca posesor de bani 
şi .posesor de marfă, aflîudu-se deci unul faţă de altul din acest 
punct de vedere într-un simplu raport b ănesc, totuşi cumpărătorul 
se prezintă din capul looului şi .ca posesor al mijloacelor de pro
ducţie, care ·reprezintă condiţiile materiale ale cheltuirii produc
tive a forţei de muncă de către posesorul ei. Cu alte cuv inte, aceste 
mijloace de  producţie se opun posesorului forţei de muncă în 
calitate de proprietate a altuia. Pe de alti parte, vînzătoml mun
cii se opune cumJărătorului ei în calitate de forţă de muncă a 
altuia, care trebuie să treacă în stăpînirea lui, trebuie încorporată 
capitalului său, pentru ca acesta să poată funcţiona efectiv în cali
tate de capital 1productiv. Raportul de clasă dintre capi talist şi 
muncitorul s alariat există deci,  este deja presupus în momentul 
în care aceştia se opun unul altuia în actul B - F (F - B de partea 
muncitorului) . Este vorba de cumpărare şi vînzare, de un 1a.port 
bănesc, dar de o •Cumpărare şi vînzare n care cumpărătorul este 
presupus în calitate de capitalist, .iar vînzătorul în calitate de mun
citor sal.riat ; raportul acesta a .apărut datorită faptului că condi
ţiile pentru realizarea forţei de I1uncă - mijloacele de subzis
tenţă şi mijloacele de producţie -- sînt separate, ca proprietate a 
al tuia, de posesorul forţei de muncă. 

Cum apare această sepa'are nu ne interesează aici. Ea există 
din momentul în care se efectuează B - F. Ceea ce ne interesează 
aici este următorul lucru : dacă B - F apare ca o funcţie a capita
lului bănesc sau dacă banii apar aici a o formă de existenţă a 
capitalului, aceasta nu se întîmp1ă ni•ci pe departe numai ntru 
că banii se .manifestă aici ca mij loc de plată pentru o aotivitate 
omenească cu un efect util, adcă pentru un serviciu, dec.i nicide
cum datorită funcţiei b anilor ca mijloc de plată. Banii pot fi chel
tuiţi în această formă numai pentru că forţa de muncă se află se
pa.ată de mij.loacele de producţie (inclusiv mijloacele de subzis
tenţă ca mijloace de producţie a forţei de muncă însăşi) şi pentru 
că această sepa'are este înlăt11ă numai prin faptul că  forţa de 
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muncă este vîndută posesorului mijloacelor de producţie, că, prin 
urmare, şi funcţinarea forţei de muncă, ale cărei �imite nu coincid 
nicidecum cu limitele cantităţii de muncă necesare pentru repro
ducerea Propriului ei preţ, aparţine cumpărătorului. Relaţiacpital 
se mnifestă în cursul procesului de producţie numai pentru că ea 
există ca atare în actul circulaţiei, în acele diferite condiţii eco
nomice fundamentale în care se opun unul al:uia cumpărătorul şi 
vînzătorul în relaţia lor de clasă. Această relaţie nu decurge din 
natura banilor ; dimpotrivă, numai existenţa acestei relaţii poate 
transforma o simplă funcţie a banilor 1n tr-o func�ie a capi talului.  

La considerarea capitalului bănesc (cu acesta deocamdată avem 
de-a face numai în limitele funcţiei determinate în care îl întîlnim 
aici) de obicei ipar paralel sau se împletesc două erori. In Primul 
rind, funcţiile pe care le îndeplineşte valoarea-capital î n  cilitate de 
capital bănesc şi pe care le poate îndeplini tocmai pentru că .se află 
sub formă de bani sînt deduse în mod eronat din caracterul ei de 
capital, în timp ce ele nu se datorează decît stării de bani in care 
se află valoarea-capital, formei ei de manifestare ca bani. Şi, in al 
doilea rînd, invers : conţinutul specific al funcţiei de bani, care o 
transformă concomitent într-o funcţie de capital, este dedus din 
natura banilor (se face deci o confuzie între bani şi capital) ,  în timp 
ce funcţia de capital bănesc, cum e cazul aici în efectuarea actllui 
B - F, presupune condiţii sociale, care U există de loc î n  simpla 
circulaţie a măi furilor şi în circulaţia banilor, corespunzătoare 
acesteia. 

Cumpărarea şi vînzarea de sclavi este şi ea, prin forma ei, cum
părare şi vînzare de mărfuri. Dar fără existenţa sclaviei bnii n u  
pot îndeplini această funcţie. Dacă există sclavie, atunci ş i  banii 
pot fi întrebuinţaţi pentru cumpărare de sclavi. Altminteri, prezenţa 
banilor în mina cumpărătorului nu ajunge nicidecum pentru a face 
posibilă sclavia. 

Faptul că vînzarea forţei de muncă proprii (sub forma vînzării 
muncii proprii sau sub forma ·salariului) nu constituie un fenomen 
izolat, ci o premisă hotărîtoare a producţiei de mărfuri pe scară 
socială, că deci capitalul bănesc îndeplineşte pe scară socială funcţia 
B - M<;P examinată aici, acest fapt presupune anumite procese 

istorice care au dus la destrdmarea unirii iniţiale dintre mijloacele 
de producţie şi forţa de muncă, procese fo urma cărora masa popu
laţiei, muncitorii, se opun ca nonproprietari ai mijloacelor de pro
d ucţie nonmuncitorilor, ca proprietari ai acestor mijloace de pro
ducţie. De altfel puţin importă dacă înainte de destrămarea ei 
această unire avea o formd în care muncitorul însuşi făcea· parte ca 
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mijloc de Producţie din celel alte mijloace de producţie sau dacă era 
proprietarul l or. 

Prin urmare, starea de fapt care se află aici la baza actului 
B - M <frp este repartiţia ; nu rep artiţia în înţelesul ei obişnuit de 

repartiţie a mij loacelor de consum, ci repartiţia elementelor de pro
ducţie înseşi, din care factorii materiali -sînt concentraţi de o parte, 
iar forţa de muncă, izolată de aceşti factori, de cealaltă. 

Mij loacele de producţie, pc.rtea materială a capitalului produc
tiv, trebuie deci  să se opună muncitorului chiar ca atare, adică în  
calitate de capital, înainte ca actul B - F să poată deveni un act 
social general. 

Am văzut mi.i înainte 29 că producţia capitalistă, odată apărută, 
nu numai că reproduce în cursul dezvol tării ei această separare, dar 
0 lărgeşte, dindu-i proporţii din Ce în ce mai mari, pînă c înd devine 
în general starea socia.lă dominantă. Prob.lema mai prezintă însă şi 
alt ă latură. Pentru formarea capitalului şi pentru ca producţia să-i 
fie subordonată este nevoie de o anumită treaptă de dezvoltare a 
comerţului, deci şi a circulaţiei mărfurilor, prin urmare şi a pro
ducţiei de mărfuri ; căci articolele nu pot intra în circulaţie ca 
mărfuri dacă nu sînt produse pentru v1nzare, deci ca mărfuri. Dar 
numai pe baza producţiei capitaliste producţia de mărfuri devine 
tipul normal, predominant al producţiei. 

Proprietarii funciari ruşi, care în urma aşa-zisei eliberări a ţăra
nilor îşi cultivă acum pămîntul cu ajutorul muncitorilor salariaţi în  
locul iobagilor, se p lîng de două lucruri : în primul r înd de lipsă de 
capital bănesc. Aşa, de pildă, ei spun că înainte de vînzarea recoltei 
trebuie să se facă plăţi mari muncitorilor salariaţi ; şi aici lipseşte 
prima condiţie, numerarul. Ca producţia să poată fi efectuată pe 
baze capitaliste trebuie să existe în permanentă capital sub formă 
de bani tocmai pentru plata salariului. Dar în această privinţ. mo
şierii pot fi liniştiţi. Încet-încet departe ajungi,  iar capitalistul in
dustrial ajunge cu timpul să dispună nu numai de banii săi, ci şi 
de l 'argent des autres *. 

Mai c aracteristică este însă a doua plingere, şi anume că, chiar 
în  ipoteza că există bani, nu se găsesc de cumpărat forţe de muncă 
disponibile în cantitate suficientă şi în orice moment, deoarece, din 
cauz. proprietăţii în comun a obştii săteşti asupra pămîntului, mun
citorul agricol rus nu este încă complet  separat de mijloacele sale 
de producţie şi deci nu este încă un „muncitor salariat liber" în  
adevăratul înţeles al  cuvîntlllui. Dar existenta pe scară socială d 
i.cestuia din urmă este o condiţie indispensabilă pentru ca B - M, 

* - banii altora. - Noto trad. 
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transformarea banilor în marfă, să poată reprezenta transformarea 
capitalului bănesc în capital productiv. 

Se înţelege, aşadar, de la sine că formula circuitului capitalului 
bănesc, B - M„. P„. M' - B' ,  este forma de la sine înţeleasă a cir
cuitului capitlului numai pe baza unei producţii capitaliste deja 
dezvoltate, deoarece această formulă presupune existenţa pe scară 
socială a dasei muncitorilor salariaţi. După cun am văzut, producţia 
capitalistă produce nu numai marfă şi plusvaloare ; ea reproduce, 
şi  anume pe o scară din ce în ce mai largă, clasa muncitorilor sala
riaţi şi tran sformă în muncitori s alariaţi majoritatea covîrşitoare a 
producătorilor nemij lociţi. De aceea circuitul B-M „. P „. M'-B', 
întrucît prima premisă a efectuării lui este existenţa permanentă a 
clasei muncitorilor salariaţi, presupune capitalul ca existînd deja 
în forma capitalului productiv, presupune deci şi forma circuitului 
capitalului productiv. 

II. Stadiul al doilea. Funcţia capitalului productiv 

Circuitul capitalului examinat aici  începe •CU actul de ci rculaţie 
B - M, transformarea banilor în marfă, cumpărarea. Circulaţia tre
buie, prin urmare, completată cu metamorfoza opusă, M - B, trans
formarea mărfii în bani, vînzarea. Dar rezultatul direct al actului 
B - M <f1Pesle întreruperea circulaţiei valorii-capital avansate sub 
fonnă de bani. Prin transformarea capitalului bănesc in capital pro
ductiv, valoarea-capital a obţinut o formă naturală, în care ea nu 
poate continua circulaţia, ci  trr�buie să intre în consum, şi anume 
în consumul productiv. Folosirea forţei de muncă, munca, poate fi 
1 ealizată numai în procesul muncii. Capitalistul nu-l poate vinde 
din nou pe muncitor ca marfă, întrucît acesta nu este salavul lui, 
şi capital istul nu a cumpărat nimic altceva decît folosirea forţei de 
muncă a ace>tuia pe un timp determinat. Pe de altă parte, el nu 
poate întrebuinţa forţa de muncă decît punînd-o să întrebuinţeze 
mijloacele de producţie ca factori de creare ai mărfurilor. Rezultatul 
primului stadiu este ·deci intrarea în cel de-al doilea, în stadiul 
productiv al capitalului. 

Mişcarea se prezintă ca B - M <ip · „ P, pun ctele indicînd că 

circulaţia capitalului este întreruptă, dar că  procesul circuitului lui 
continuă, deoarece el trece din sfera circulaţiei mărfurilor în 1sfera 
producţiei. Prin urmare, primul stadiu, transformarea capitalului 
bănesc în capital productiv, nu este decît un preludiu Şi o fază 
introductivă a celui de-al doilea stadiu, funcţionarea capitalului 
productiv. 
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Actul B - M < F1 presupune că individul care-l efectuează dis-' p 
pune nu numai de valori sub o formă de întrebuinţare sau alta, dar 
că el posedă aceste valori sub formă de bani, că el este posesor de 
bâni. Acest act însă constă tocmai în cedarea banilor către altă 
persoană şi posesorul de bani nu-şi poate păstra această calitate 
decî t  în măsura în care banii se întorc la el implicit prin însŞi 
actul cedării. Dar banii nu se pot întoa-ce la el decît  prin vînzarea 
de mărfuri. Prin urmare, actul îl presupune pe posesorul de bani ca 
producător de mărfuri. 

B - F. Muncitorul salaria: trăieşte numai din vînzarea forţei 
sale de muncă. Intreţinerea ei - propria lui întreţinere - cere un 
consum zilnic. Plata muncitorului trebuie să se repete deci în  per
manenţă la intervale relativ scurte pentru ca  el să p oată repeta 
cumpărările necesare propriei lui întreţineri, adică actul F - B - M, 
sau M - B - M. Capitalistul trebuie deci  să i se opună în perma
nenţă în calitate de capitalist p osesor de bani, iar capitalul său în 
calitate de capital bănesc.  Pe de altă parte însă, pentru ca masa 
producătorilor nemijlociţi, a muncitorilor salariaţi, să poată efectua 
actul F - B - M, mijloacele de subzis tenţă necesare trebuie să i 
se opună Jn permanentă sub o formă în care să poată fi cumpărate, 
adică sub formă de mărfuri. Această si tuaţie nece5ită deci o mare 
dezvoltare a circuhţiei produselor ca mărfuri, deci şi o mare dez
voltare a volumului producţiei de mărfuri. De îndată ce producţia, 
prin intermediul muncii salariate, devine generală, producţia de 
mărfuri trebuie să  devină forma generală a producţiei. Producţia 
de mărfuri, presupunînd că are un caracter general, determină la 
rîndul ei o diviziune mereu crescîndă a muncii sociale, adică o di
versificare tot mai mare a produselor, care sint produse ca marfă 
de un capitalist anumit, o sc indare tot mai mare a unor procese de 
producţie complementare în procese de producţie independente. In 
aceeaşi măsură în care se dezvoltă B - F, se dezvoltă deci ş i  
B - Mp, adică în aceeaşi proporţie producţia mijloacelor de pro
ducţie se separă de producţia de mărfuri, ale căror mijloace de 
producţie sînt, şi acestea din tună se opun ele însele fiecărui pro
ducător de mărfuri în cali tate de mărfuri pe care el nu le produce, 
dar le cumpără în vederea procesului său de producţie determinat. 
Ele provin din ramuri de producţie independente, cu totul sepa
rate de ramura lui de producţie, şi intră în ramura lui de produc
ţie ca mărfuri ; ele trebuie deci să fie cumpărate. Condiţiile ma
teriale ale producţiei de mărfuri i se opun producătorului în mă
sură tot mai mare ca produse ale altor producători de mărfuri, ca 
mărfuri. In aceeaşi măsură capitalistul trebuie să se manifeste în 
calitate de c apital ist posesor de bâni, cu alte cuvinte creşte pro-
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porţia în care c apitalul său trebuie să funcţioneze în c alitate de 
capital bănesc. 

Pe de altă parte, aceleaşi împrej urări care creează condiţia 
fundamentală a producţiei capitaliste ·- existenţa unei clase de 
muncitori saJadaţi - contribuie la transformarea oricărei producţii 
de mărfuri în producţie de mărfuri opita!Ls tă. Pe măsură ce aceasta 
din urmă se dezvoltă, ea destramă şi distruge oric are altă formă de 
producţie mai veche, care, urmărind mai ales satisfacerea propriilor 
nevoi directe , transformă în marfă numai excedentul produsului. Ea 
acordă vînzării produsului principalul interes, în  aparenţă fără să 
atace, la început, modul de producţie însuşi ; acesta a fost, de pildă, 
primul efect  l comerţului mondial c apitalist asupra unor popoare 
ca chinezii, hinduşii, arabii etc. In al doilea rînd însă, acolo unde 
producţia de mărfuri capi talistă a prins .rădăcini, ea distruge toate 
formele producţiei de mărfuri c are se întmeiază fie pe munoa pro
prie a producătorului, fie pur şi simp1u pe vînzarea sub fomă 
de marfă a produsului excedentar. Mai întîi ea face din prodCţia 
de mărfuri forma generală a producţiei şi apoi transformă treptat 
orice producţie de mărfuri în producţie capitalistă 3) . 

Oricare ar fi formele sociale iale producţiei, muncitorii şi mij
loacele de producţie r.mîn întotdeauna factorii ei. Dar, separaţi unii 
de alţii, atît muncitorii cit şi mijloacele de producţie sînt numai î n  
mod potenţiail factorii producţiei. Pentru ca în general producţia s ă  
aibă loc, aceşti factori trebui e uniţi. Modul deosebit în care s e  
produce această unire distinge diferiteJe epoci economice ale struc
turii societăţii. In cazul de faţă, separarea muncitomlui liber de 
mijloacele lui de producţie este punctul de plecare dat, şi am văzut 
cum şi în ce condiţii aceşti doi factori sînt reuniţi în mina c apitalis
tului, şi anume ca mod de existenţă productiv al capitalului său .  De 
aceea procesul real în care intră laolaltă factorii personali şi mate
riali de creare a mărfurilor as tfel reuniţi, procesul de producţie în
suşi devine o funcţie a c apitalului - procesul de producţie c apitalist, 
a cărui natură a fost  analizată amănunţit in  c artea I a acestei lucrări. 
Orice întreprindere de producţie de mărfuri devine în acelaşi timp 
o întreprindere de exploatare a forţei de muncă, dar abia Prducţia 
de mărfuri capitlistă devine un mod de exploatare c are creează 

o nouă epocă şi care, în dezvoltarea lui istorică, Tevoluţinează, 
prin orgnizarea procesului muncii şi prin dezvoltarea uriaşă a teh
nicii, întreaga structură economică a 1societăţii şi lasă cu mult în 
urm ă  toate epocile anterioare. 

•) Aici se termină manuscrisul VII. Umeazl mnuscrilll VI. 
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Prin diferitele roluri pe care le joacă i� cursul procesului de 
producţie în  formarea valorii, deci şi n producerea de plusvaloare, 
mijloaceile de producţie şi forţa de muncă, în măsura în care sînt 
forme de existenţă a valorii-capital avainsate, se diferenţază în 
capital constant şi capitil var�ab�l. Ca părţi componente diferite ale 
capitalului p roductiv, ele se mai deosebesc prin fiptul că cele 
d intîi, aflate 1n stăpînirea capitalistului, rămîn capitalul lui şi în 
afara procesului de producţie, in timp ce forţa de muncă devine 
formă de existenţă a capitalului individual numai �n cadrul pro
cesului de producţie. Dacă forţd de muncă este marfă numai în mina 
vînzătorului ei,  muncitorul salariat, e a  devine, dimpotrivă, capital 
numai în mina cumpărătoului ei, capitJistul, căruia îi .revine folo
sirea ei temporară. Cit despre mijloacele de producţie, ele devin 
forme obiectualizate ale capibalului productiv, s au capital productiv, 
numai din momentul în care forţa de muncă le poate fi încorporată 
ca formă p ersonală de existenţă a acestui capital. Prin urmare, 
1aşa cum forţa de muncă omenească nu este capital de Ja natură, 
tot astfel nici mij>loacele de producţie nu sînl capital de la natură. 
Ele dobîndesc acest caraoter social specific numai în condiţii deter
minate, dezvoltate istoriceşte ,  aşa cum tot numai în asemenea con
diţii li s e  imprimă metalelor preţioase caraoterul de bani s au banilor 
caraot:-ul de capital bănesc. 

Funcţionînd, capitalul productiv îşi consumă p ropriile lui părţi 
componente, p entru a lle transforma într-o masă de produse avînd 
o valoare mai mare. lntrucit for ţa de muncă nu funcţionează lecit 
c a  unul dintre organele aces lui capital, excedentul valorii pro
dusului peste valoarea elementelor .lui componente, excedent produs 
de suprmunca forţei de muncă, este 1n rod al capitalului. Supra
munca forţei de muncă este munca gratuită p entru capital şi de 
aceea formează pentru capitalist p1usvaloare, adică o valoare pen
tru care el nu plăteşte nici un echivalent. Produsul nu este deci 
numai marfă, ci marfă care a rodit iplusvaloare. Valoarea lui este 
= P + p, adică valoarea capitalului productiv P, consIlat la pro
duce"ea mărfii, plus plusvai1oarea p produsă de el .  Să presupunm 
că această marfă constă din 10 OOO de pfunzi de fire, la p roducerea 
cărora au fost consumate mijloace de producţie în valoare de 372 l.st. 
şi forţă de muncă în valoare de 50 l.st. In cursul procesului filatu
lui, Hlatorii au transmis asupna firelor valoarea mijloacelor de pro
ducţie consumate prin munca lor, în sumă de 372 J.st . ,  şi n acelaşi 
timp au creat, corespunzător cu munca cheltuită de ei, o valoare 
mouă de, să  zicm, 128 I.st. Cei 1 0 OOO de pfunzi de fire s î:t deci 
purtătorii unei valori de 500 1. s t. 
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III. Stadiul al treilea. M' -B' 

Marfa devine capital-marfă ca formă de existenţă funcţională a 
valorii�oapital deja sporite, formă rezuLtată nemijJocit din însuşi 
procesul de producţie. Dacă rproducţia de mărfuri s�ar desfăşura pe 
b aze capitaliste pe scara întregii producţii so ciale, fiecare marfă r 
fi din capul Jocltlui un element ,al unui capÎ'tal-marfă, indiferent 
dacă ar fi vorba de fontă sau de dantele de BruxeUes, de acid sul
furic sau de ţigări. Problema Ide a şti care anume sorturi din noianul 
de mărfuri ar fi des tinate rprin natura lor r angului de capitl şi care 
rolului de marfă de rînd este una dintre dificultăţile plăcute pe 
care economia 'Politică 1scolastică şi le-a meat singură. 

In foimă de marfă, capitalul trebuie să îndeplinească funcţia 
de marfă. Articolele din care este compus, produse din .capull locu
lui pntru piaţă, trebuie vîndute, ,transformate în b ani, trebuie deci 
să efe ctueze mişcarea M - B. 

Să Presupunem c ă  marfa capitalistului constă din 10 OOO de 
pfllinzi de fire de bumbac. Dacă în proceswl filatului au fo st 1consu
mate mij loace de iproducţie în valoare de 372 I .st .  şi  a fost creată o 
valoare nouă de 1 28 I .st . ,  valo area fireJor este de 500 1.st. ,  c ar e  se 
exprimă într-un preţ identic. Preţul acesta se -realizează prin vîn
zarea M - B. Ce face din acest act simplu al oricărei circuJaţii de 
mărfuri în acelaşi timp o funcţie ,a c apit llului ? In ilici un caz vreo 
schimbare care s-ar produce în limitele respectivului act,  nici în 
ceea ce priveşte cafacterul de întrebuinţare a mărfii, căci oa obiect 
de întrebuinţare ea trec e ,la cumpărător, nici în iceea c e  priveşte 
·valoarea e i ,  căci aceista nu se schimbă ca mărime, ci numai ca 
formă. La început valoarea exista în fire, acum există în bani. 
Astfel a,pare o deosebire esenţială între primul stadiu, B - M, ş i  
uLtiunul stadiu, M - B. In primul stadiu, banii avansaţi funcţionează 
în oililtate ·de capital bănesc, pentru că se transformă prin iiterme
diul circulaţiei în mărfuri cu o valoare de întrebuinţare specifică. 
In stadill al doilea, marfa po ate funcţiona în calitate de c apitatl 
numai în măsura în care vine ,cu acest caracter de capital gata for
mat din procesul de producţie, ânainte ca circulaţia ei să înceapă. 
1n cursul procesului filatului, filatorii ·au 'Creat o viloare sub formă 
de fire de 128 I.st.  Din acestea, 1să zicem, 50 I .st. reprezntă pentru 
capitJalist un simp'lu echivalent al che[tuielilor lui pe forţa de muncă, 
iar 78 I.st.  - gratdul 'de explo atare 1al forţei de muncă fiind de 156°/o 

- reprezintă plusvaloare. Prin urmare, valoarea ·celor 10 OOO de 
pfunzi de fire conţine, în primul rînd, valoarea ·capitalului productiv 
P consumat, tdin oare partea constantă = 372 .I .st., partea variabilă = 
= 50 I.st., iar suma for = 422 11.st .  = 8 440 de pfunzi de fire. Valoa-
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rea capitaluilui productiv P este însă egală cu M, cu valoarea ele
mentelor lui constitutive, care, în stadiul B - M, s-au opus capita
listului oa mărfuri în mîini le vînzătorilor lor. In al doiJea rînd însă, 
valoar. firelor conţine o ,plusvaloare de 78 I.st. = 1 560 de p fllzi 
de fire. Prin urmire, M, ca expresie a valorii celor 1 0  OOO de pfunzi 
'de fire, este egală cu M + . M, M plus un increment al 1ui M ( = 78 I. st.) , pe care îl vom însemna cu m, întrucît ea există în 
aceeaşi formă de marfă în oare există acum valoarea Jniţială M. 
Valoarea celor 10 OOO de pfmzi de fire = 500 I.st.  este, prin urmare, 

= M + m = M'. Ceea ce face ca M, ca expresie a valoril celor 
10 OOO de pfunzi de fire, să de v ină M' nu este mărimea absolută a 
valorii s a le (500 I .st.) , căci, ca şi la orice alt M, ca expresie a valorii 
unei a:lte sume de mărfuri, această mărime absolută ia valorii este 
determinată de mărimea muncii materializate în ea. M se trans
formă în M' datorită mărimii relative ia vailorii sale, a mărimii valorii 
sale comparate cu valoarea capitalului P conisumt în producţia sa. 
M' conţine acea.stă valoare plus plusv.alo area furnizată de capitalul 
productiv. Valoarea Jui M' este mai mare, depăşeşte această valoare
capital cu plusvaloarea m. Cei 10 OOO de pfunzi de fire sînt pur
tătorii valorii c iipitalului valorificat sporite cu o p lusvaloare şi .au 
acest rol ca produs al procesului de producţie capilalist. M' eiprimă 
un raport viloric, şi anume rap ortul dintre valoarea produsului
m arfă şi valoarea capitalului cheltuit cu producerea 1liui ; M' exprimă 
deci faptul 1că valoarea lui se compune din valoare-capital şi plus
valo.re . Cei 1 0  OOO de pfunzi de fire s înt c apital-marfă, M', numai ca 
formă transformată a capitaluilui productiv, P, deci într-o conexiune 
c are există pentru început numai în 1cirouitul acestui capital indi
vidual, adkă xistă numai pentru capitil1s tul Care cu capitalul său 
a p rodus fire. Este, ca să spunem aşa, numai un raport interior şi 
nicidecum unul exterior, care transformă cei 1 0  OOO de pfunzi de fire. 
ca pu rtători de valoare, în capital-marfă ; amprenta capitalistă a 
celor 1 0  OOO de pfunzi de fire constă nu în mărimea abso1ută a vo
rii lor, ci  [n mărimea ei re!ativă, în mărimea valo�ii Jar comparată 
cu aceea pe care o avea capitalul productiv ·cuprins în ele înainte 
ca acesta să se fi transformat în marfă. De aceea, dacă cei 1 0  OOO de 
IJfunzi de fi-e sint vînduţi la valoarea lor de 500 I.st. ,  acest act de 
circulaţie privit în sine, = M - B, reprezintă o simplă transformare 
a unei va'1ori, rămasă aceeaşi, din forma ide marfă în foma de b ani. 
Dar, ca stadiu deosebit în circu1tul unui oap1tal individual, acelaşi 
act reprezinită realizarea valorii capitalului de 422 iLst. cuprinse în 
marfă + plusvaloarea de 78 I.st. cuprinsă în aceeaşi marfă, deci 
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M' - B', transformarea capitalului-marfă din forma marfă în  
for.a bani 4) . 

Funcţia lui M' es.e aceea a oricărui produs-marfă : de ia se 
transforma î n  bani, de a fi vîndut, de a parcurge faza de circulaţie 
M - B. Atîta timp tt capitalul, în rprezent valorificat, rnîne sub 
forma de capital-marfă, atîta timp cit rămîne nemişcat pe piaţă, 
procsul de producţie se opreşte . Capitalul nu funcţionează nici ca 
creator de produs, nici ca creator de valoare . In funcţie de gradul 
de rapiditate diferit cu care capitalul işi leapădă forma marfă şi 
imbracă forma bani sau în fJncţie de viteza vînzării, aceeaşi va
loare-capital va iservi într-un grad cu totul inegal şi ca creator de 
produs, şi ca creator de valoare, iar scara reproducţiei se va lărgi 
sau Se va restrînge. S-a arătat în cartea întîi că gradul de acţiune 
al unui capital dat este determinat de potenţialuri ale procesului de 
producţie, care sînt într-o oarecare măsură independente de mări
mea valorii oapitalwlui respectiv 30• Aici •se vede că procesul de 
circulaţie pune . mişcare potenţialuri noi, care determină gradul 
le acţiune a cap�talului, lărgirea şi contracţiunea lui şi s înt inde
pendente de mărimea valorii acestuia. 

Apoi, masa de mărfuri M', ca purtătoare a capitalului vJlorica, trebuie să parcurgă în Lotalitatea ei metamorfoza M' - B ' .  
Cantitatea mărfurilor vîndute devine aici o determinare esenţială. 
Marfa individuailă nu mai figurează deoît ca p arte integrantă . masei 
totale. Valoarea de 500 I .st .  există în 10  OOO de pfunzi de fire. Dacă 
capitalistul reuşeşte să  vîndă numai 7 440 de pfunzi de fire la va
loarea for de 372 I .st . ,  el înlocuieşte numai valoarea cap ilalului său 
cstnt, valoarea mijloacelor de producţie cheltuite ; dacă vinde 
8 440 de pfunzi, el înlocuieşte numai mărimea valorii c apitalului 
total avansat. Oa Să realizeze plusvaloare, el trebuie să vîndă mai 
mu1t ş i, ca să reilizeze întreaga plusvaloare de 78 [.st.  ( =  1 560 de 
pfunzi de fire) , el trebuie să vîndă toţi cei 1 O OOO de pfunzi de fire. 
Prin urmare, cu cele 500 I .st. b ani el primeşte 1rmmai un echivalent 
pentru marfa vîndută ; tranzacţia pe care il o efectuează în cadrul 
circulaţiei este simplul M - B.  Dacă el le-ar fi plătit muncitorilor n 
salariu de 64 I.st.  în loc de 50 I .st . ,  plusvaloarea sa ar fi de numai 
64 I .st .  .în loc de 78 I .st . ,  ir gradul de exploatare ar fi de nmai 
1 00°/o în loc de 156°/o ; dar v aloairea firelor sale ar continua să ră
m înă neschimbată ; numai rnportul dintre diferitele ei părţi ar fi 
altul! ; aotul de circulaţie M - B ar continua să fie vînzarea a 
10 OOO de pfunzi de fire cu 500 tst. ,  valoarea lor. 

•) Aici se termină manuscrisul VI. Urmează manuscrisul V. 
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M' = M + m ( = 422 I .st .  + 78 I.st.).  - M este egal cu valoarea 
lui P s au cu valoarea capitalului produ-tiv, iar a ceasta este egală cu 
\ aloarea lui B,  care a fost avansat în actul B - M, în cumpărarea 
el ementelor de producţie ; în exemplul nostru = 422 1.st. Dacă masa 
d e  m ărfuri se vinde la  valoarea ei, atunci M = 422 I.st., iar 
m = 78 I .st. este egal cu valoarea plusp rodusului de 1 560 de pfunzi 
de fire. Dacă pe m,  exprimat în bani, îl însemnăm cu b, atunci 
M' - B' = (M + m) - (B + b),  iar circuitul B-M„ .P„ .M' este deci, 
in forma sa desfăşurată, B - M <f1 .„  P„. (M + m) - (B + b). . p 

ln primul stadi., capitalistul retrage articole de consum de pe 
p iaţa de mărfuri propriu-zisă şi de p e  piaţa muncii ; în stadiul aI 
treilea, el aruncă marfa îndărăt pe piaţă, dar numai pe o piaţă, pe 
piaţa de mărfuri propriu-zi;ă. Dar dacă apoi, prin intermediul m ărfii 
sale, el retrage de pe piaţă mai multă valoare lecit a aruncat pe ea 
la început, aceasta se întîmplă numai pentru că aruncă mai multd 
v aloare-marfă decît a retras la  început. El a aruncat pe piaţă valoa-
1 ea B şi a retras echivalentul M ; el aruncă pe piaţă M - m şi  re
trage echivalentul B + b. 1n exemplul nostru, B era egal cu valoarea 
t 8 440 de pfunzi de fire ; el aruncă însă pe piaţă 10 OOO de pfunzi, 
d. deci pe p iaţă o v uloare m ai m are decît ,a luat. Pe de altă rp arte. 
el  a aruncat pe piaţă această valoare sporită numai p entru că, prin 
exploatarea forţei de muncă, a produ; în p rocesul de producţie 
pl usvaloare (ca parte alicotă a produsului, eprimată în plusprodus) . 
Jumai ca produs al procesului de producţie masa de mărfuri este 
capi tal-ma.fă, purtătoare a valorii-capital sporite. Prin efeotuarea 
ac tului M' - B '  se realizează atît valoarea-capital avansată, cit şi 
plusvaloarea. Realizarea amîndurora are loc concomitent în seria 
de vinzări, sau în vînzarea dintr-o singură dată a întregii mase de 
mărfuri, ceea ce şi exprimă M' - B'. Dar acelaşi proces de circu
l a ţie M' - B' este diferit p entru valoarea-capital şi p entru p lusva
loare, în măsura în care pentru fiecare dintre ele exprimă un stadiu 
diferit l circulaţiei lor, o secţiune diferită din se!ia de metamorfoze 
pe care ele trebuie s-o parcurgă în sfera circulaţiei. Plusvaloarea m 
1s-a născut abia în cadrul p rocesului de producţie. Ea ap are deci 
pentru prima oară pe piaţa de mărfuri, şi anume sub formă de marfă . 
aceasta este prima ei formă de circulaţie, deci actul m - b este pri
mul ei act de circulaţie s au prima ei metamorfoză, care, prin ur
mare, abia răine să fie completată p rin actul de circulaţie opus. 
.dică prin metamorfoza inversă b - m 5) . 

') Lucrul acesta este valabil indiferent de modul în care separăm va
loarea-capital şi plusvalodrea. In 1 O OOO de pfunzi de fire sînt incluşi 1 560 de 
pfunzi = 78 I. st. plusvaloare, dar în 1 pfund de fire = 1 şiling sînt incluse, de 
asemenea, 2,496 uncii = 1 ,872 penny p!usva!oa1 e. 
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Altfel s tau lucrurile cu circulaţia efectuată de valoarea-capital 
M î n  acelaşi act de circulaţie M' - B', care pentru e a  este actul de 
circul.ţie M - B, în care M = P, adică este egal cu B awmsat la 
început. Ea şi-a început primul act de c irculaţie ca B,  adică în cali
tate de cap ital b ănesc,  şi se întoarce, prin intermediul actului 
.1 - B, la aceeaşi formă ; prin urmare, ea a parcurs cele două faze 
opuse .le circulaţiei : 1) B - M şi 2) M - B, şi  se află acum din nou 
în forma în care poate începe din nou acelaşi proces al c ircuitului.  
Ceea ce pentru plusvaloare este prima transformare a formei-marfă 
în forma-bani, pentru valo.rea-capital este o reîntoarcere sau re
transformare în forma sa bani ini ţială. 

Prin B - M <f1µcapitalul bănesc a fost transformat într-o sumă 
echivalentă de mărfuri, F şi Mp. Aceste mărfuri nu mai funcţionează 
ca mărfuri, ca articole de vinzare. Valoarea lor există acum în mina 
cumpărătorului lor, a capitalis tului. ca valoare a capi talului său pro
ductiv P.  Iar în funcţia lui P, în funcţia consumului productiv, ele 
;înt transformate î ntr-un sort ie mărfuri diferit prin forma sa natu
rală de mijloacele de producţie, în fire, în care valoare a lor nu este 
n umai conservată, dar şi  sporită, de la 422 I.st.  la 500 I.st. Prin 
această metamorfoză reală, mărfurile, retrase de pe piaţă în primul 
stadiu, B - M, sînt înlocuite printr-o mtrfă diferită de ele atît prin 
form. sa naturală, cit şi prin valoare , şi care trebuie acum să func
ţioneze ca marfă, adică trebuie tran;formată în bani şi vîndută. De 
aceea procesul de producţie nu apare decît ca o întrerupere a pro
cesului de c irculaţie a valorii- capital, proces din care pînă în mo

mentul respectiv a fost p arcursă numai p rima fază, B - M. Valoarea
capital parcurge faza a dou a şi ultima, M - B, după ce M a fost 
modificat ca formă naturală şi ca valoare. Dacă 1privim însă valoa
rea-c apital luată în s ine, vedem că ea nu a suferit în procesul de 
p r oducţie decît o s chimbare a formei ei de întrebuinţare. Ea a 
existat ca valoare de 422 I .st .  în F şi Mp , acum ea există ca valoare 
de 422 I.st. în 8 440 de pfunzi de fir.e. Dacă privim deci numai cele 
două faze ale procesului de c irculaţie a valorii-capital, luată separat 
de plusvaloarea ei,  vedem că ea p arcurge 1 )  B - M şi 2) M - B, 
al doilea M avînd o formă de întrebuinţare sch imbată, dar aceeaşi 
valoare ca şi primul M ; deci valoarea-capi�al parcurge B - M - B, 
o formă de circulaţie care, prin dubla deplasare a mărfii în sens 
opus - transformarea din bani în marfă şi  din mai fă în bani -, 
implic. în mod necesar reînt oarcerea valorii avansate sub formă de 
bani la forma ei bănească : retransformarea ei în bani. 

Acelaşi act de ci[culaţie M' - B' care pentru valoarea-capital 
avansată sub formă de b.ni constituie metamorfoza a doua, finală, 
reîntoarcerea la  forma-bani, pentru plusvaloa rea cuprinsă în acelaşi 
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capital-marfă şi realizată prin transformarea aces tuia în forma-bani 
constituie prima metamorfoză, transformarea din forma-marfă în 
forma-bani, M - B, prim a  fază a circulaţiei.  

Aşadar, trebuie să remarcăm aici două lucruri.  În primul rînd, 
retransformarea finală a valorii-capi tal în forma ei băneasc ă ini
ţială este o funcţie a capitalului-marfă. In al doilea rînd, această 
fu ncţie include prima transformare a plusvalorii din forma ei ini
ţială de marfă î n  forma-bani . Astfel, forma-bani j oacă aici un rol 
,dublu : ea este, pe de o p arte, forma a care revine valoarea lct 
începu t avansată sub formă de bani, deci întoarcerea la forma-va
loare care a deschis procesul ; pe de altă parte, este prima formă 
transformată a valorii care iniţial intră în circulaţie sub forma
marfă. Dacă mărfurile din care constă capital ul-marfă se vînd la 
valoa rea lor, aşa cum se pre supune aici,  atunci M + m se transformă 
în echivalentul B + b ; capitalul-marfă realizat există acum în mîna 
capitalistului sub această formă B + b (422 I .st. + 78 l.st .  = 500 I .st. ) . 
Valoarea-capital ş i  plusvaloarea există acum sub formă de b ani, 
dciică sub formă de echivalent general. 

La sfîrşitul procesului, valoarea-capital se află deci din nou în 
aceeaşi formă în care a intrat în el şi, prin urmare, ea poate să-l 
înceapă şi să-l parcurgă din nou sub formă de capital bănesc. Toc
mai .pentru că forma iniţială şi forma finală a procesului este aceea 
de oapital bănesc (B) , această formă a procesului c ircuitului o inti
tulăm circuit al c apitalulu i bănesc.  Ceea ce se modifică la sfîrşitul 
procesului nu este forma, ci  numai mărimea valorii avansate. 

B + b nu este altceva decît o sumă de bani de o mărime deter
minată, în cazul nostru 500 I .st .  Dar, ca rezultat al c ircuitului capi
talului în calitate de capital-marfă realizat, această sumă de bani 
conţine atît valoarea- capital, cit  ş i  plusvaloarea ; ş i  anume acestea 
nu se mai contopesc, ca în fire ; acum ele stau una 1lîngă alta. Reali
zarea lor a dat fiecăreia dintre ele o formă-bani independentă. 21 1/2so din această sumă reprezintă valoarea-capital, 422 I .  st . ,  iar :19/2jo plusvaloarea de 78 1 .  st. Această separare, efectuată prin 
realizarea capitalului-marfă, nu este, prin conţinutul său, numai 
formală, lucru despre care vom vorbi imedi at ; ea capătă importanţă 
in procesul de reproducţie a capitalJlui d,pă cum b îi este adăugat 
lui B în întregime, în parte sau de loc, deci după cum b continuă 
sau nu să funcţioneze ca o parte componentă a valorii-capital avan
sate. Circuldţia lui b şi  B poate fi cu totul diferită. 

ln B' capi talul s-a reîntors la forma lui iniţială B, la forma lui 
bănească, dar într-o formă în care este realizat ca capital. 

ln primul rînd e.1stă o diferenţă cantitativă. A fost B,  422 I.st. ; 
acum e B' ,  500 I .st . ,  iar această diferenţ. este exprimată în B„ .B ' ,  

4 
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în extremele cantitativ diferite ale circui tului, a cărui mişcare este 
indicată numai prin trei puncte : B' este mai mare decît  B, B' - B = 

= p, plusvaloarea. - Dar ca rezultat al acestui circuit B„.B' nu mai 
există acum de cît B' ; aces1a este produsul în caor e procesul său de 
formare s-a stins. B'  există acum de sine stătător, independent de 
m işcarea care l-a creat. Ace asta a dispărut ; în locui ei există B'. 

Dar B' c a  B + b ,  500 I . s t . ,  c a  422 .I .st .  capital avansat plus un 
increment al lui de 78 1 st. ,  reprezintă î n  acelaşi timp un raport cali
tativ, cu toate că însuşi aces t  raport calitativ există numai ca raport 
i ntre părţile aceleiaşi sume, de ci ca raport cantitativ. B, c ap i t alul 
avansat, care se află acum din nou în forma sa iniţială (422 I.st.) , 
există acum ca capital realizat. El nu numai că s-a co11servat, dar 
s-a şi  realizat ca capital, deosebindu-se ca atare de b (78 1.st . ) ,  faţă de 
care se raportează ca faţă de un spor al său, un fruc t  al său, un in
crement căruia el însuşi i-a dat naştere. El s-a realizat Ca capital, 
deoarece s-a realizat ca valoare care a generat o valoare. B' există 
c a  relaţie-cap ital ; B nu mai apare pur şi simplu ca bani, ci apare 
direot în c ilitatea de capital bănesc, e exprimat ca valoare care s-a 
valorificat, care are deci ş i  proprietatea de a se valorifica, de a 
genera mai multă valoare decît are ea însăşi.  B a devenit c apital 
datorită raportului său faţă de o altă pairte a lui B ' ,  c a  faţă de o 
parte determinată de B, generală de el ca de o cauză a ei,  ca un 
efect a c ărui bază este B. ln felul acesta B' apare ca o sumă de 
valoare, diferenţiată în sine, cuprinzînd părţi diferite din punct de 
vedere funcţional (con ceptual) ş i  care exprimă relaţia-cap i t al. 

Dar această relaţie este exprimată numai ca rez11 1 tat, fără mijlo
cirea procesului al  cărui rezultat îl  reprezintă. 

Părţile de valoare ca atare nu se deosebesc între ele din punct 
de vedere calitativ dec î t  numai în măsura în care se manifestă ca 
valori a diferite articole, ca valori ale unor lucruri concrete, în 
fome de întrebuinţare diferite, deci ca valori ale unor corpuri-marfă 
diferite, o deosebire care nu decurge din ele însele ca simple părţi 
de valoare. l n  bani orice deosebire dintre mărfuri se şterge, de
oarece banii sînt forma de echivalent comună tuturor mărfurilor. O 
samă de bani de 500 I.st. este formată numai din elemente omogene 
de cite 1 il .st. Intrucît  în simpla existenţă a acestei sume de bani 
mecanismul originii ei  este disimulat, iar orice urmă de deosebire 
specifi c ă  existentă între di feritele părţi componente ale capitalului 
în procesul de producţie a dispărut, deosebirei nu mai există de cît 
în forma conceptuală a sumei de bazl (în enalezeşte : pri ncipal) .  
e gală cu c api talul avansat de 422 1 . st.,  ş i  a sumei de valoare care 
reprezintă incrementul de 78 II .st.  Să presupunem, de pildă, că 

B' = 1 1 0 1.st., din c are 1 00 = B, suma de bază, iar l O = p, plusva-
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loarea. lntre cel3 două p ărţi componente ale sumei de 1 1 0 1. st. există 
o omogenitate absolută, dec i  o identitate conceptuală. 10 1 .  st.,  ori
care ar fi ele, reprezintă totdeuna 1/11 din suma totală de 1 10 1 .  st. ,  
indiferent dacă 1reprezintă 1/to d i n  suma d e  bază d e  100 1 .  s t .  avan
sată sau excedentul de 10 1 .  st. peste această sumă. Suma de b ază 
şi suma c are reprezintă incrementul, capitalul şi suma exceden
tară pot fi deci exprimate ca fracţiuni ale sumei totale ; în exem
plul nostru, 10/11 formează suma de b az ă, .sau cipitalul, iar 1/11 
suma excedentară. De aceea expresia bănească în care apare aici ,  
la  sfîrşitul procesului său, capi talul realizat este o expresie iraţio
nală a relaţiei-capital. 

De altfel acest lucru este valabil şi  pentru M' (= M + m) . Dar 
cu deosebirea c ă  M', î n  care M ş i  m reprezintă de asemenea numai 
părţi proporţionale de viloare ale aceleiaşi mase omogene de măr
furi, arată că originea lui este P, all cărui produs nemijl ocit este, 
în timp ce Ja B', formă provenită dire ct din c irculaţie, raportarea 
l.rectă la P a dispărut. 

Deosebirea iraţională dintre suma de b az ă  şi increment, deose
bire pe care o conţine B' în măsura în care acesta exprimă rezul
tatul mişc ării  B„.B',  dispare de îndată ce B'  funcţionează din nou 
în mod activ în calitate de capitt! bănesc, deci cînd, dimpotrivă, 
nu este fixat, ca expresie bănească a oapitalului industrial valori
ficat. Circuitul capitalului bănesc nu ipoate începe niciodată cu B' 
{cu toate că B' funcţionează acum ca B), ci numai cu B,  adică nici
odată c a  expresie a relaţiei-capit!l, c i  nllai Sub o formă care ex
primă o avansare a v al orii-capital. De îndată ce cele 500 I .st. sînt 
din nou avansate î n  caiitate de c apital pentru a fi din nou valori
ficate, ele constituie un p unct de plecare, şi nu punctul final. In 
locul unui capital de 422 I .st. se avansează acum unul de 500 I .st . ,  
mai mulţi bani decît înainte, mai multă valoare-capital ; dar ra
portul dintre cele două părţi componente a dispărut, ca şi  cum l a  
î nceput suma d e  500 I .st. a r  f i  putut funcţiona î n  calitate d e  c api
tal în locul sumei de 422 I .st .  

Nu este o funcţie activă a capitalului b ănesc aceea de a se ma
nifesta ca B' ; ipropria lui manifestare ca B' este, dimpotrivă, o 
funcţie a lui M'. lncă în c irculaţia mărfur.lor simplă, 1 )  Mi - B, 
2) B - M2, B funcţionează activ abia în actul al doilea, B - M2 ; 
manifestarea sa c a  B este numai rezultatul primului act, în virtu
tea căruia el se manifestă ab ia ca formă transformată a lui Mi. Re
laţia-capital pe care o conţine B', raportarea uneia dintre p ărţile 
sale ca valoare�cap ital la cealJltă p arte ca un increment de valoare 
a acesteia, capătă, ce-i drept, o importanţă funcţionlă, în măsura 
în care, în condiţiile repetării permanente a circuitului B„.B',  B' se 
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scindează în două c irculaţii, circulaţia capitalului şi c irculaţia plus
valorii ,  deci î n  măsura în care cele două părţi efectuează funcţii 
diferite nu numai din punct de vedere cantitativ, ci ş i  din punct de 
vedere calita tiv, şi  anume B alte fncţii decît b.  Dar, considerată în 
sine,  forma B . . .  B'  nu î nglobează consumul capitalistului, ci  în mod 
eJpres numai autovalorificarea şi acumularea, în măsura în care 
aceasta din urmă se exprimă î n  prmul rînd în sporirea periodică 
a capit alului bănesc,  iarăşi şi  iarăşi avansat. 

Cu toate c ă  este o formă iraţională a capi talului, B '  = B + b 
reprezintă în acelaşi timp capitalul b ănesc sub forma sa realizată, 
ca b ani c are au generat bani. Aici însă trebuie făcută o deosebire 
faţă de funcţia capitalului b ănesc în primul stadiu, B�M <�rp· ln 
acest prim stadiu, B c irculă ca bani. B funcţionează în calitate de 
capital bănesc, pentru că numai în stare de bani poate el să îndepli
neasc ă  funcţia de bani şi să se transforme î n  elementele lui P, adică 
in F ş i  Mp,  care i se opun ca mărfuri. In acest  act de c irculaţie, B funcţionează numai ca bani ; dar î ntrucî t acest  act este primul 
stadiu în procesul de mişcare a valorii-capital, el îndeplineşte in a ce
laşi tim,p funcţia de c ap i tal bănesc în virtutea formei de î ntrebuinţare 
specifice a mărfurilor F şi Mp care sînt cumpărate. Dimpotrivă, B', 
compus din B,  valoare-capital, şi b,  plusvaloare produsă de aceasta, 
eiprimă valoare-capital valorificată, scopul şi rezultatul, funcţia 
î ntregului proces al  c ircuitului capital ului. Faptul că el exprimă 
acest rezultat sub formă bănească, sub formă de capital b ănesc 
realizat, nu rezultă d in aceea că el este forma b ănească a capitalu
lui ,  c ipital bănesc, ci, dimpotrivă, din aceea că el este capital b ă
nesc, c apital sub formă de bani, c ă  sub această formă c apitalul a 
început procesul, a fost avansat sub formă de bani. Dup ă  cum am 
\ ăzut, retransformarea în foima b ănească este o funcţie a capitalu
lui-marfă M',  şi  nu a capitalului bănesc. In ceea ce p r iveşte îns ă 
diferenţa dintre B' şi B, aceasta (b) nu este decît  forma băneas c ă  a 
lui m, a incrementului lui M ; B' este = B + b numai pentru că M' 
a fost = M + m. Prin urmare, această d1ferenţă şi  r aportul dintre 
valoarea-capital şi plusvaloarea generată de ea au existat  şi  au fost 
exprimate în M' înainte ca •aceste două vailori să fi fost transfor
m ate în B ' , într-o sum ă de bani în care ambe1e părţi de valoare se 
contrapun în mod independent una alteia şi pot deci să fie folo
site pentru funcţii independente şi  diferite una de alta. B' nu este decît rezultatul realizării lui M', mîndouă, atî t 
M' cit  şi B ' ,  nu s înt deci t  forme diferite, forma marfă şi forma 
bani, ale valorii-capital valorificate ; amîndouă au comun faptul 
că sînt valoare-capital valorificată. Amîndouă sînt c ap ital realizat, 
pentru că aici valoarea-capital ca atare există împreună cu plus-
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valoarea - aceasta din urmă ca un rod al celei din.îi, deosebit 
de ea şi obţinut prin ea -, cu toate că acest raport este exprimat 
doar în forma iraţională a raportului dintre două părţi ale unei 
sume de bani s au ale unei valori-marfă. Dar ca expresii ale c api
talului în raport cu plusvaloarea produsă de el şi spre deosebire 
de ea, deci ca expresii ale vaiorii valorificate, B'  şi M' sînt ace
l aşi lucru şi exprimă acelaşi lucru, numai într-o formă diferită ; 
ele nu se deosebesc una de cealaltă în calitate de capital bănesc 
şi c apital-marfă, ci în calitate de bani şi de marfă. In măsura în 
care reprezintă valoare valorificată, capital care a funcţionat în 
c alitate de c apital, ele nu exprimă decît rezultatul funcţiei capita
lului productiv, singura funcţie în care valoarea-capital generează 
valoare. Comun pentru amindouă este faptul că atît c apitalul bă
nesc, cit şi capitalul-marfă sînt moduri de existenţă a c apitalului. 
Unul este c apital sub formă de bani, celălalt sub formă de marfă. 
Funcţiile specifice care le deoseb esc nu pot fi deci nimic altceva 
decît deosebirile dintre funcţia de bani şi funcţia de marfă. Capi
talul-marfă, ca produs direct al procesului de producţie c apitalis t ,  
poartă amprenta originii sale şi ide aceea prin forma s a  este mai 
raţional, mai puţin insesizabil decît capitalul bănesc, în care 
orice urmă a acestui proces a dispărut, aşa cum în general în 
bani dispare orice specific al formei de întrebuinţare a mărfii. 
Prin urmare, numai acolo unde B' funcţionează el însuşi în cali
tate de capital-marfă, unde este un produs nemijlocit al unui 
proces de producţie şi nu o formă transformată a acestui produs, 
numai acolo dispare forma sa bizară, deci în producţia m ateria
lului bănesc însuşi. De pildă, pentru producţia de aur formula ar 
fi : B - M <�P.„P „. B' (B + b), B' figurînd ca produs-marfă, în
trucît P livrează mai mult aur decît a fos t  avansat în primul B, în 
c apitalul bănes c,  pentru elementele de producţie a aurului. Aici 
dispare deci iraţionalul expresiei B„.B ' (B + b) ,  în care o p arte 
a s umei de b ani apare ca generatoare a unei al te părţi a aceleiaşi 
sume de bani. 

IV. Circuitul total 

Am văzut că după încheierea primei sale faze, B - M <iP , 
procesul de circulaţie esie întrerupt prin P, în care mărfurile F 
şi Mp, cumpărate pe piaţă, s int consumate ca p ărţi componente, 
materiale şi valorice ale capitalului productiv ; produsul ac estui 
consum este o m arfă nouă, M', modificată atî t în ceea ce priveşte 
forma s a  naturală, cit  şi în ceea ce priveite valoarea. Procesul de 
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circulaţie întrerupt, B - M, trebuie completat prin M - B. Dar c a  
purtător a l  acestei faze a doua şi  finale a circulaţiei apare M ' ,  o 
marfă deosebită de primul M atît în ceea ce priveşte forma n aturală, 
oi t şi  valoarea ei. Seria circulaţiei se prezintă, aşadar, ca 1) B-M1 , 2) M ., - B', unde în a doua fază locul primei mărfi, M 1 ,  este luat de 
alta, 

-
M � ,  de o valoare mai mare şi de o formă ide întrebuinţare 

diferită ; această înlocuire se produce în timpul întreruperii de
terminate de funaţia lui P, adică în cursul producerii lui M' din 
elementele lui M, din formele de existenţă a capitalului pro
ductiv P.  Dimpotrivă, prima formă de m anifestare î n  care ne-a 
apărut cap italul („Capitalul " ,  c artea I, cap. IV, 1 ) ,  forma B - M - B' (descompusă :  1) B - M1,  2) Mt - B'), arată aceeaşi 
marfă de două ori. 1n ambele faze este vorba de aceeaşi marfă, 
marfa în care î n  prima fază se transformă banii şi  care, in a doua 
fază, se retransformă într-o sum. mai m are de bani. In pofida acestei 
deosebiri esenţiale, ambele c irculaţii au c omun faptul că în prima 
fază a acestora banii se transformă .în marfă, iar în a doua fază 
marfa se transformă în bani, prin urmare că banii cheltuiţi în 
prima fază se întorc din nou în faza a doua . Pe de o parte le este 
comună această întoarcere a banilor la punctul lor de plecare, şi ,  
p e  de altă parte, faptul c ă  suma care se întoarce înapoi este mai 
mare decît cea avansată. ln aceeaşi măsură şi  B - M„ .M' - B' 
este deja cuprins în formula generală B - M - B'. 

De aici mai rezultă c ă  în ambele metamorfoze din sfera cir
culaţiei, atît în B - M, c i l  şi ln M' - B', de fiecare dată se opun 
una alteia şi se î nlocuiesc una pe alta valori de aceeaşi mărime, 
existente concomitent. Schimba rea mărimii valorii ţine exclusiv de 
metamorfoza P, de procesul de producţie, care apare astfel ca o 
metamorfoză reală a capi talului, în opoziţie cu metamorfozele doar 
formale din sfera c irculaţiei. 

Să analizăm acum mişcarea B - M„.P„.M' - B' în ansamblul 
ei, sau forma ei  desfăşurată B - M <F,·1 „ .  P„.M' (M + m) - B' - /l (B + b ) .  Capitalul apare aici ca o valoare care trece printr-o s erie 
de transformări legate între ele şi  determinate una de alta, prin
tr-o serie de metamorfoze care constituie tot atîtea faze sau stadii 
ale procesului total. Două dintre aceste faze aparţin sferei cir
culaţiei ; una aparţine sferei producţiei. 1n fiecare dintre aceste 
faze, valoarea-capital se află într-o formă diferită, c ăreia îi cores
punde o funcţie diferită, speci al.. In cadrul acestei mişcări,  valoarea 
avansată nu numai c ă  s e  menţine, dai şi  creşte, sporeşte. ln cele 
din urmă, în stadiul final , ea se întoarce la aceeaşi formă în care 
a apărut la începutul procesului total.  Acest proces total este deci 
procesul circuitului. 



O pagină a manuscrisului redactat şi transcris de Engels din volumul al II-iea 

al „Capitalului" 
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Cele două forme pe care le îmbracă valoarea-capital în cadrul 
stadiilor circulaţiei ei sînt forma de capital bănesc şi forma de 
capital-marfă ; forma ei care ţine de stadiul producţiei este aceea 
a capitalului produc tiv. Capitalul care în cursul circuitului său 
to tal îmbracă şi leapădă aceste forme, îndeplinind în fiecare dintre 
ele funcţia corespunzătoare, este capitalul industrial ; cuvîntul in
dustrial este folosit aici în sensul că cuprinde orice ramură de 
producţie exploatată în mod capitalist. 

Aşadar, capitalul bănesc, capitalul-marfă, capitalul productiv 
nu reprezintă aici categorii de capital independent, ale c ăror func
ţii ar forma conţinutul unor ramuri de activitate de asemenea inde
pendente şi distincte unele de altele.  Ele nu reprezintă aici decît 
forme speciale de funcţionare ale capitalului industrial, care le 
îmbracă succesiv pe toate trei . 

Circuitul capitalului nu se desfăşoară normal decît atîta timp 
cit  diferitele lui faze se succedă fără stagnări. Atunci cînd capitalu l  
stagnează în prima fază, B - M ,  capitalul bănesc se solidifică şi 
devine tezaur ; dacă stagnează in faza producţiei, atunci de o parte 
stau fără s ă  funcţioneze mijloa cele de producţie, in timp ce de 
partea cealaltă rămîne neocupată forţa de muncă ; dacă stagnează 
în ultima fază, M' - B', mărfurile nevîndute se îngrămădesc şi 
bareaz ă  fluxul circulaţiei. 

Pe de altă parte, este în natura lucrurilor ca însuşi circuitul 
să determine fixarea capitalului, pe termene anumite, în diferitele 
faze ale circuitului. In fiecare dmtre fazele sale, capitalul industrial 
este legat de o anumită formă : de capi tal bănesc, de capital pro
ductiv, de capital-marfă. Numai după ce a îndeplinit funcţia care 
corespunde formei sub care se află de fiecare dată, el îmbracă 
forma cu care poate intra într-o nouă fază de transformare. Pentru 
a lămuri acest lucru am presupus în exemplul nostru că valoarea
capital a masei de mărfuri produse în stadiul producţiei este egala 
cu suma totală a valorii avansate iniţial sub formă de bani, cu al te 
cuvinte c ă  întreaga valoare-capital avansată sub formă de bani 
trece dintr-o dati dintr-un stadiu în stadiul următor. Am văzut 
însă („Capitalul " ,  cartea I, cap. VI) că o parte a capitalului constant, 
anume mijloacele de muncă propriu-zise (de pildă maşinile), ser
ves c  mereu într-un număr mai mare sau mai mic de repetări ale 
aceloraşi procese de producţie şi de aceea nici nu-şi transmite 
valoare asupra produsului decît parţial . Se va vedea mai tîrziu în 
ce măsură această împrejurare modifică procesul circuitului capita
lului. Aici vom spune numai următoarele : în exemplul nostru, 
valoarea capitalului productiv = 422 I. st. cuprinde numai uzura 
medie a clădirilor fabricii, a m aşinilor etc., deci numai acea parte 
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din valoarea pe care ele o transmit, în cursul transformării a 10 600 
de pfunzi de bumbac în 10 OOO de pfunzi de fire, asupra aceston 
din urmă, deci asupra produsului unui proces săptămînal de filat, 
c are durează 60 de ore. In mijloacele de producţie în care se 
transforma c ap italul constant avansat de 372 1 .  st. ,  figurează, aşadar, 
ş i  mijloacele de muncă, clădirile, maşinile etc., ca  ş i  cum ar fi fost 
închiriate pe p iaţă c ontr. unor rate săptămînale. Acest fapt nu 
modifică însă de loc lucrurile. Nu avem decît să înmulţim cantitatea 
de 10 OOO de pfunzi de fire produse într-o săplămînă cu numărul 
săptămînilor calculate pe un anumit număr de ani, pentru ca în
treaga valoare a mijloacelor de muncă cumpărate şi consumate în 
acest timp să fie transmisă asupra acestei cantităţi  de fire. De aici 
reiese clar c ă  capitalul b ănesc avansat trebuie să fie mai în\.1i 
transformat în aceste mijloace de muncă, deci trebuie mai întîi să 
p arcurgă primul s tadiu, B - M, înainte de a putea funcţiona în 
c alitate de capital productiv P. Tot atît de clar este în exemplul 
nostru că suma de 422 1 .  st. a valorii-capital, încorporată în fire 
în cursul proce sului de p roduc ţie , nu poate intra în faza de circula
ţie M' - B' c a p arte componentă a valorii celor 10  OOO de pfunzi 
de fire înainte ca acestea să fie gala. Firele nu pot fi vîndute 
înainte de a fi fost filate. 

In formula generală, produsul lui P este privit c a  un lucru 
material distinct de elementele capital ului p roductiv, ca un obiect 
care are o existenţă distinctă de procesul de producţie, o formă 
de întrebuinţare diferită de aceea a elementelor producţiei. Ş i  
acesta este întotdeauna cazul c înd rezullatul procesului d e  pro
ducţie se m anifestă ca lucru, chiar acolo unde o p arte a produsului 
intră din nou, ca element, în producţia reînnoită. Astfel cerealele 
servesc ca sămînţă pentru propria lor producţie ; dar produsul 
constă numai din cereale, are deci o formă deosebită de elementele 
întrebuinţate concomitent, cum sînt forţa de muncă, uneltele de 
muncă, îngrăşămintele. Există însă ramuri industriale independente 
în care produsul procesului de producţie nu este un produs material 
nou, o m arfă. Dintre aceste ramuri, importanţă economică are nu
mai industria comunic aţiilor, fie că este vorba de industria trans
porturilor propriu-zise pentru mărfuri şi persoane, fie pur şi  simplu 
de transmiterea de ş tiri, scrisori, telegrame etc.  

A. Ciuprov 6) spune în această privinţă : 

„Fabricantul poate mai întii să producă articole şi apoi să caute consu
matori pentru ele" ; 

') A. Ciuprov. „Jeleznodorojnoe hozea1stvo • ,  Moscova, 1 875, p. 6-70. 
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{ produsul său, eliminat în formă finită din procesul de producţie, 
intră în cir cula ţie ca marfă sepdrată de acesta} . 

„Producţid şi consumul apar a;tl,l ca doud acte separate în spaţiu şi timp. 
ln industria tran;porlurilor, ca1 P  nu creeaza produse noi şi nu face dec i t  sa de
plaseze oamenii ş i  lucrurile, aceste doua acte se contopesc ; serviciile căito� 
!erate• { deplasarea } „sint consumate în acelaşi moment în care sint produ,e. 
De aceea regiunea în care ca!le lerale îşi pot cauta desfacerea se1 vic1 1 lor cu
prinde cel mult 50 de verste" (53 km) „de o parte şi de alta a liniei " .  

Rezultatul, indiferent dacă s e  transportă oameni sau mărfuri, 
este o deplasare a acestora în spaţiu, de pildă firele se află acum 
în India şi nu în Anglia, unde au fost produse. 

Ceea ce vinde industria transporturilor este însăşi deplasarea 
în spaţiu. Efectul util produs este indisolubil legat de procesul 
transportului, adică de procesul de producţie al industriei trans
porturilor. Oamenii şi mărfurile călătoresc cu respectivul mijloc de 
transport, şi mişcarea acestuia, deplasarea lui în spaţiu, este itocmai 
procesul de producţie pe care el îl efectuează. Efectul util poate 
fi consumat doar în cursul procesului de producţie ; el nu există 
sub forma unui obiect de întrebuinţare distinct de acest proces şi 
care funcţionează ca obiect de comerţ, care circulă ca marfă abia 
după producerea lui. Dar valoarea de schimb a acestui efect util 
este determinată, ca aceea a oricărei alte mărfi, de valoarea ele
mentelor producţiei (forţă de muncă şi mijloace de producţie) chel
tuite pentru el plus plusvaloarea creată de supramunca muncitorilor 
ocupaţi în industria transporturilor. Şi în ceea ce priveşte consumul 
său, acest efect util al industriei transporturilor se comportă exact 
ca şi  alte mărfuri. Dacă e consumat individual, valoarea va dis
părea o dată cu consumul ; dacă e consumat productiv, astfel ca 
el însuşi să constituie un stadiu de producţie a mărfii care este 
transportată, valoarea acestui efect util se transmite asupra mărfii 
însăşi ca valoare suplimentară. Formula pentru industria transpor
turilor ar fi deci B - M< r1P. „P-B', deoarece aici este plătit şi 
consumat însuşi procesul de producţie, iar nu un produs care 
poate fi separat de el. Prin urmare, avem în faţa noastră aproape 
aceeaşi formă ca aceea a producţiei metalelor nobile, cu singura 
deosebire că B' este aici forma modificată a efectului util realizat 
în cursul procesului de producţie, şi nu forma naturală a aurului 
sau argintului obţinut în cursul acestui proces şi eliminat din el. 

Capitalul industrial este singurul mod de existenţă a capitalu
lui în care funcţia capitalului nu constă numai în însuşirea de 
plusvaloare, respectiv de plusprodus, ci şi în crearea acesteia. 
De aceea capitalul industrial determină caracterul capitalist al pro
ducţiei ; existenţa lui implică existenţa antagonismului de clasă 
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dintre capitalişti şi muncitorii sâlariaţi. Pe măsură ce el pune stă
pm1re pe producţia socială, tehnica şi organizarea socială a pro
cesului muncii sînt revoluţiondte şi totodată şi tipul economic-is
toric al societăţii. Celelalte feluri de capital, care au apărut înaintea 
lui în cadrul unor condiţii de producţie socială dispărute sau pe 
cale de dispariţie, nu numai că îi sînt subordonate lui şi 1îşi mo
difică acum în mod corespunzător mecanismul funcţiilor lor, dar 
nici nu se mişcă decît pe baza capitalului industrial, prin urmare 
trăiesc şi mor, există şi dispar o dată cu această bază a lor. Capita
lul bănesc şi capitalul-marfă, în măsura în care se manifestă cu 
funcţiile lor alături de capitalul industrial ca purtătoare ale unor 
ramuri de activitate proprii, nu mai sînt decît nişte moduri de 
existenţă, automatizate şi dezvoltate în mod unilateral datorită 
diviziunii sociale a muncii, ale diferitelor forme de funcţionare pe 
care capitalul industrial cînd le îmbracă, cînd le leapădă în cadrul 
sferei circulaţiei. 

Circuitul B„ .B' se împleteşte, pe de o parte, cu circulaţia gene
rală a mărfurilor, iese din ea şi intră în ea, formînd o parte a ei. 
Pe de altă parte, pentru capitalistul individual, el formează o miş
care proprie, independenlă, a valorii-capital, o mişcare care, în 
par:e, se efectuează în cadrul circulaţiei generale a mărfurilor, în 
parte în afara ei, dar care îşi păstrează totdeauna caracterul ei 
independent. ln primul rînd, prin faptul că ambele faze ale mişcării 
care au loc în sfera circulaţiei, B - M şi  M' - B', au ca faze ale 
mişcării capitalului caractere determinate din punct de vedere func
ţional ; în B - M, M este determinat, prin forma sa naturală, ci 
forţă de muncă şi mijloace de producţie ; în M' - B' se realizeaz: 
valoarea-capital + plusvaloarea . ln al doilea rînd, P, procesul de 
producţie, cuprinde consumul productiv. ln al 1treilea rînd, întoar
cerea banilor la punctul lor de plecare transformă mişcarea B - B' 
într-un circuit închis în sine însuşi. 

Prin urmare, pe de o parte, fiecare capital individual constituie, 
în ambele sale j umătăţi de circulaţie B - M şi M' - B', un agent 
al circulaţiei generale a mărfurilor, în care el funcţionează sau se 
intercalează fie ca bani, fie ca marfă, fiind astfel el însuşi o verigă 
în seria generală de metamorfoze ale lumii mărfurilor. Pe de altă 
parte, el descrie în cadrul circulaţiei generale circuitul său propriu, 
independen:, în care sfera producţiei formează un stadiu de trecere 
şi în care el se întoarce la punctul său de plecare în aceeaşi formă 
în care l-a părăsit. ln cadrul propriului său circuit, care cuprinde 
în sie metamorfoza sa reală în procesul de producţie, capitalul îşi 
schimbă totodată mărimea valorii. El se întoarce nu numai ca va
loare-bani, dar ca valoare<bani mărită, sporită. 
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ln sfîrşit, dacă examinăm formula B - M„.P„.M' - B' ca o 
formă specială a procesului circuitului capitalului alături de alte 
forme care urmează să fie cercetate mai tîrziu, e a  se caracterizează 
prin următoarele : 

1 .  iEa apare ca circuit al capitalului bănesc, deoarece capitalul 
industrial în forma sa de bani, de capital bănesc, formează punctul 
de plecare al procesului total ş1 punotul la care acest proces se 
întoarce. lnsăşi această formulă exprimă faptul că banii nu sînt 
cheltuiţi aici ca bani, ci sînt numai avansaţi, că, prin urmare, ei nu 
sînt decît forma bani a capitalului, capital bănesc. Ea exprimă în 
continuare faptul că nu valoarea de întrebuinţare este scopul de
terminant al mişcării, ci valoarea de schimb. Tocmai pentru că  
forma bani a valorii este forma e i  de manifestare independentă, 
concretă, tocmai de aceea forma de circulaţie B„.B', al cărei punct 
de plecare şi punct final sînt banii reali, exprimă în modul cel mai 
evident faptul că mobilul determinant al producţiei capitaliste este 
să facă bani. Procesul de producţie apare numai ca o verigă inter
mediară indispensabilă, ca un rău necesar pentru a face bani. ( De 
aceea toate naţiunile cu mod de producţie capitalist sînt cuprinse 
periodic de o febră speculativă, în cursul căreia vor să facă bani 
fără mijlocirea procesului de producţie. } 2. Stadiul producţiei, funcţia lui P, formează în acest circuit 
întreruperea dintre cele două faze ale circulaţiei B - M„.M' - B', 
care, la rîndul ei, nu face decî l  să mijlocească circulaţia simplă, 
B - M - B'. ln forma procesului circuitului însuşi, procesul de 
producţie apare în mod formal şi determinat drept ceea ce este 
în modul de producţie capitalist, şi anume simplu mijloc pentru 
sporirea valorii avansate ; îmbogăţirea ca atare apare deci ca un 
scop în sine al producţiei. 

3. lntrucît seria succesivă a fazelor este deschisă prin B - M. 
a doua verigă a circulaţiei este M' - B' ; prin urmare, punctul 
de plecare este B, capitalul bănesc care urmează să fie valorificat, 
iar punctul final este B', capitalul bănesc valorificat B + b, în 
care B figurează în calitate de capital realizat, alături de pro
genitura sa b. ,Acest fapt deosebeşte circuitul B de celelalte dou. 
circuite P şi M', şi anume în două feluri. Pe de o parte, prin forma 
bani a celor două extreme ; or, banii s înt forma de existenţă con
cretă, independentă a valorii ; ei sînt valoarea produsului în forma 
ei independentă, în care a dispărut orice urmă a valorii de între
buinţare a mărfurilor. Pe de altă parte, forma P„.P nu devine în 
mod necesar P„.P' (P + p), iar în forma M'„ .M' în general nu e 
vizibilă nici o diferenţă de valoare între cele două extreme. - For
mulei B„.B' îi este deci caracteristic, pe de o parte , faptul că va-
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loarea-capi tal formează punctul de plecare, iar valoarea-capital 
valorificată - punctul iinal , astfel că avansarea valorii-capital 
apare ca mijloc, iar valoarea-capital sporită ca scop al întregii 
operaţii ; pe de altă parte, îi este caracteristic faptul că acest 
raport este exprimat în formă bănească, în forma independentă 
a valorii, că deci capitalul bănesc este exprimat sub formă de 
bani care generează bani. Faprnl că valoarea produce plusvaloare 
nu este exprimat numai ca alfa şi omega ale procesului, dar este 
exprimat în mod expres sub forma strălucitoare de bani. 

4. lntrucît  B', capitalul bănesc realizat, se află, ca rezultat 
al lui M' - B', adică al fazei care completează şi încheie faza 
B - M, în absolut aceeaşi formă în care şi-a început primul cir
cuit, el poate, ieşind din acest circuit, să reînceapă acelaşi c ircuit 
sub formă de capital bănesc sporit (acumulal) : B' = B + b ; cel 
puţin forma B.„B' nu exprimă că la repetarea circuitului c irculaţi,1 
lui b se separă de aceea a lui B. Privit în forma sa unicală, cir
cuitul capitalului bănesc nu exprimă, prin urmare, din punct de 
vedere formal decît procesul de valorificare şi de acumulare. In 
acest circuit, consumul este exprimat numai ca consum productiv 
prin B - M <iP ; numai un asemenea consum este cuprins în acesl 
circuit al capitalului individual. B - F este F - B sau M - B de 
partea muncitorului şi este deci prima fază a circulaţiei, care 
mijloceşte consumul său individual : F - B - M (mijloace de 
subzistenţă) . A doua fază, B - M, nu mai intră în circuitul capita
lului individual ; dar acest circuit duce la ea, o presupune, deoa
rece muncitorul, pentru a se afla în permanenţă pe piaţă ca ma
terial care să poată h exploata t de capitalist, trebuie înainte de 
toate să trăiască, deci să se întreţină prin consumul individual . 
Dar însuşi acest consum este presupus aici numai ca o condiţie a 
consumului productiv al forţei de muncă de către capital, deci 
numai în măsura în care muncitorul, prin consumul său individual, 
se întreţine şi se reproduce ca forţă de muncă. Iar Mp, mărfurile 
propriu-zise care intră în circuit, nu constituie decît materialul 
care alimentează consumul productiv. Actul F - B mijloceşte con
sumul individual al muncitorului, transformarea mijloacelor de sub
zistenţă în carnea şi sîngele lui. E drept că şi capitalistul, pentru 
a funcţiona în calitate de capitalist, trebuie să existe, deci să 
trăiască şi să consume. Dar pentru aceasta el nu trebuie să con
sume decît atît cit consumă un muncitor şi de aceea nici nu se 
presupune mai mult în această formă a procesului de circulaţie. In 
mod formal, nici acest lucru nu este exprimat aici, întrucît formula 
se încheie cu B' ,  deci cu un rezultat care poate funcţiona imediat 
din nou drept capital bănesc sporit. 
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In M' - B', vînzarea lui M' este cuprinsă în mod direct ; dar 
M' - B', vînzare de o parte, înseamnă B - M, cumpărare de cea
laltă, iar marfa este cumpărată definitiv numai pentru valoarea ei 
de întrebuinţare, pentru a intra (lăsînd la o parte cumpărările inter
mediare) în procesul de consum, fie acesta individual sau productiv, 
în funcţie de natura articolului cumpărat. Dar acest consum nu 
intră în circuitul capitalului individual, al cărui produs este M' ; 
tocmai pentru c ă  are forma de marfă care urmează să fie vîndută, 
acest produs este eliminat din circuit. M' este destinat în mod 
expres consumului străin. De aceea găsim la interpreţii sistemu
lui mercantilist (la baza căruia se află formula B - M ... P ... M' - B'} 
predici foarte prolixe în ca'e se susţine că capi talistul individual 
trebuie să consume numai cit consumă un muncitor şi că naţiunea 
capitalistă respectivă trebuie să lase pe seama celorlalte naţiuni 
mai puţin deştepte consumul mărfurilor ei ş1, în general, procesul 
de consum, făcînd, dimpotrivă, din consumul productiv scopul ei 
în viaţă. Aceste predici amintesc de multe ori,  prin forma şi  con
ţinutul lor, de îndemnurile ascetice asemănătoare ale părinţilor 
bisericii. 

Procesul circuitului capitalului reprezintă deci unitatea dintre 
circulaţie şi producţie ; el le include pe amîntlouă. In măsura în  
care cele două faze, B - M şi M' - B',  s int  acte ale  circulaţiei. 
circulaţia capitalului constituie o parte a circulaţiei generale i 
mărfurilor. Dar în măsura în care ele reprezintă secţiuni determi
nate din punct de vedere funcţional, stadii în circuitul capitalului, 
circuit care nu ţine numai de sfera circulaţiei, ci şi de sfera pro
ducţiei, capitalul îşi efec tuează în cadrul circulaţiei generale a 
mărfurilor propriul său circuit. Circulaţia generală a mărfurilor î i  
serveşte în primul stadiu ca sâ îmbrace forma în care poate func 
ţiona ca capital productiv ; în stadiul al doilea ea î i  serveşte ca să 
lepede funcţia de marfă, în care el nu-şi poate reîncepe c ircuitul, 
şi totodată ca să-i dea posibilitatea de a separa propriul său circuit 
de circulaţia plusvalorii care i s-a adăugat. 

De aceea circuitul capitalului bănesc este forma de manifestare 
cea mai unilaterală şi deci cea mai pregnantă şi mai caracteristică 
a circuitului capitalului industrial, al cărui scop şi mobil determi
nant - valorificarea valorii, facerea de bani şi  acumularea - sînt 
reprezentate aici (a cumpăra pentru a vinde mai scump) într-un 
mod de-a dreptul izbitor. Prima fază fiind B - M, reiese clar şi 
faptul că părţile componente ale capitalului productiv provin de 

5 - Marx-EngpJs - Opere, vol. 24 
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pe piaţa de mărfuri, preoum şi, în general, că procesul de pro
ducţie capitalist este condiţionat de circulaţie, de comerţ. Circuitul 
capitalului bănesc nu este numai producţie de mărfuri ; el însuşi 
are loc numai prin intermediul circulaţiei, o presupune pe aceasta 
din urmă. Acest fapt reiese clar chiar şi  numai de acolo că 
forma B, care face parte din circulaţie, apare ca forma primă ş1 
pură a valorii-capital avansate. ceea ce nu este cazul în celelalte 
două forme ale circuitului. 

Circuitul capitalului bănesc rămîne �ntotdeauna expresia ge
nerală a capitalului industrial, în măsura în care el cuprinde în
totdeauna valorificarea valorii avansate. ln circuitul P„.P, expre
sia bănească a capitalului nu apare decît ca preţ al elementelor 
producţiei, deci ca valoare exp-1ma tă în bani de calcul, fiind fixată 
în această formă în contabilitate. 

B„.B '  devine o formă specială a circui tului capitalului indus
tri.I în  măsura în care un capi tal nou apărut este avansat mai în
tîi sub formă de bani şi  apoi este retras sub aceeaşi formă, fie la 
trecerea dintr-o ramură de producţie într-alta, fie la reitragerea 
capitalului industrial dintr-o anumită întreprindere. Această formă 
include în sine şi funcţionarea în calitate de capital a plusvalorii, 
care e avansată la început sub formă de bani ; lucrul acesta iese 
în evidenţă în modul cel mai izbitor atunci cînd plusvaloarea 
funcţionează în altă întreprindere decî t  aceea din care provine. 
B„ .B' poate fi primul circuit al unui capi tal ; poate fi şi ultimul ; 
poate trece drept formă a capitalului social total ; este forma ca
pitalului care e investit pentru prima oară, indiferent dacă este 
vorba de un capi tal nou acumulat sub formă de bani sau de ca
pital vechi, transformat în întregime în bani pentru a fi transfe
rat dintr-o ramură de producţie într-alta. 

Ca formă de capital inclusă întotdeauna în toate circui tele, 
capitalul bănesc efectuează acest circuit (B„.B') tocmai pentru 
p artea capitalului care produce plusvaloarea, pentru capitalul va
riabil. Forma normală în care se  avansează salariul este plata în 
bani ; acest proces trebuie în permanenţă înnoit la intervale rela
tiv scurte, pentru că muncitorul trăieşte de la o plată la alta, de 
azi pe  miine. Capitalistul trebuie deci să  se opună în permanenţă 
muncitorului în calitate de capitalist posesor de bani, iar capitalul 
său în calitate de capital bănesc. Aici nu poate avea loc, ca la 
cumpărarea mijloacelor de producţie şi la vînzarea mărfurilor 
produse, o compensare directă sau indirectă (astfel ca masa mai 
mare a capitalului bănesc să  nu figureze efectiv decît sub formă 
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de mărfuri, i ar banii numai sub formă de bani de calcul , apărînd 
în  cele din urmă în numerar numai pentru echilibrarea balanţe
lor) . Pe de altă parte, o parte a plusvalorii provenite din capitalul 
variabil este cheltuită de capitalist pentru consumul său individual, 
care ţine de cmerţul cu amănuntul, şi  e cheltuită în ultimă in
stanţă în numerar, sub forma bani a plusvalorii. Faptul cit de 
mare sau cit de mică este această parte a plusvalorii nu modifică 
cu nimic lucrurile. Capitalul variabil continuă să apară în perma
nenţă în calitate de capital bănesc investit în salariu (B-F) , iar 
b ca plusvaloare, cheltuită pentru satisfacerea nevoilor personale 
ale capitalistului. Prin urmare, B apare ca valoare-capital variabil 
avansată, iar b ca increment al ei, amîndouă exprimate în mod 
necesar în  forma bani, în  c are urmează să fie cheltuite. 

Fomula B - M„.P„.M' - B', cu rezultatul ei B' = B + b, cu
prinde în forma ei  o mistificar e ,  are un caracter iluzoriu, care 
decurge de acolo că valoarea avansată şi valorificată există sub 
forma ei  de echivalent, în bani. Accentul nu e pus aici pe valori
ficarea valorii, ci pe forma bănească a acestui proces, pe faptul 
că în cele din urmă din circulaţie se scoate mai multă valoare 
sub formă de b ani decit a fost avansată iniţial, deci pe sporirea 
masei de aur şi de argint care aparţine capitalistului. şa-numi
tul sistem monetar nu este decit expresia formulei iraţionale 
B - M - B'  a unei mişcări care se  efectuează exclusiv în sfera 
circulaţiei şi c are de aceea nu poate explica cele două acte, 1 )  
B - M, 2) M - B', decit prin faptul că M este vîndut în al  doi
lea act peste valoarea sa, scoţînd deci din circulaţie mai mulţi 
b an i  decit au fost aruncaţi în ea prin cumpărarea lui. Dimpotrivă, 
B - M„.P„.M' - B' ,  fixat ca f01mă exclusivă, stă la baza siste
mului mercantilist mai dezvoltat, în care nu numai circulaţia măr
furilor, ci  şi producţia de mărfuri apare ca element necesar. 

Caracterul iluzoriu al formulei B - M„.P„.M' - B' şi  inter
pretarea iluzorie corespunzătoare ei există atî ta timp cit această 
formă este fixată ca singulară, iar nu ca  una fluidă, care se reîn
noieşte mereu, prin urmare ati ta timp cit nu este socotită drept 
una dintre formele circuitului, ci drept forma lui exclusivă. D ar 
ea însăşi arată că există şi alte forme. 

In primul rînd, întreg acest circuit presupune c aracterul c a
pitalist al procesului de producţie însuşi şi deci presupune ca 
bază acest proces de producţie împreună cu starea specifică a so
cietăţii determinată de el. B - M = B - M <iP ; dar B - F pre

supune existenţa muncitorului salariat şi  deci a mijloacelor de pro-
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ducţie ca parte a capitalului productiv ; presupune, prin urmare, 
procesul de muncă şi de valorificare, procesul de producţie dej a 
c a  funcţie a capitalului .  

In al doilea rînd, dacă actul B . . .  B' se repetă, întoarcerea la 
forma bănească apare tot atît  de trecătoare ca  şi  forma băneasca 
în primul stadiu. B - M dispare pentru a-i face loc lui P. Avan
sarea mereu repetată sub formă de b ani şi  reîntoarcerea perma
nentă ca bani apar ele însele numai ca momente tranzitorii în  
circuit. 

In al treilea rînd : --- -------
B - M . . .  P . . .  M' - B' .  B M . . .  P . . .  M' - B' .  B - M„.P„. etc . 

� - - -
Chiar la prima repetare a circuitului apare circuitul P ... M' 

B'. B - M . . .  P, înainte ca al doilea circuit al lui B să  fi fost înche
iat ; toate circuitele ulterioare pot fi privite în modul acesta sub 
forma P . . .  M' - B - M .. .  P ; atunci B - M, ca primă fază a pri
mului circuit, formează numai pregătirea efemeră a circuitului 
mereu repetat al capitalului productiv, aşa cum se şi întîmplă în 
realitate cînd capitalul industrial este investit pentru prima oară 
sub formă de capital bănesc. 

Pe de altă parte, înainte ca  al doilea circuit al lui P să fi fost 
încheiat, e efectuat primul circuit, M' - B'. B - M ... P . . .  M' (pre
scurtat M' . . .  M') , circuitul capitalului-marfă. Astfel, chiar prima 
formă le conţine pe celelal te două şi, prin urmare , forma bani 
dispare în măsura în care nu este o s implă expresie a valorii, ci 
o expresie a valorii în formă de echivalent, în  bani.  

In sfîrşit, dacă luăm un capital individual nou apărut care 
descrie pentru prima oară circuitul B - M ... P ... M' - B', în cazul 
acesta B - M este faza pregăiitoare, preludiul primului proces de 
producţie, pe care îl parcurge acest capital individual. De aceea 
ace astă fază B - M nu este presupusă, ci ,  dimpotrivă, determi 
nată sau condiţionată de procesul de producţie. Dar acest lucru 
este valabil numai pentru acest capi tal individual. In măsura în 
care e presupus modul de producţie capitalist, deci în  cadrul unei 
s tări a societăţii determinate de producţia capitalistă, forma ge
nerală a circuitului capitalului industrial este circuitul capitalului 
bănesc. Procesul de producţie capital ist este deci presupus ca 
prius *, dacă nu în  primul circuit al capitalului bănesc, forma în 
care este investit un capital industrial nou, atunci în  afara acestui 

* - predce.,r. - Nota trad. 
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circuit ; existenţa continuă a procesului de producţie capitalist 
presupune reînnoirea permanentă a circuitului P„.P. Această prn
misă se  manifestă chiar în cadrul primului stadiu, B - M<�Ip • în
trucît, pe de o parte, acest act  presupune existenţa clasei munci
torilor salariaţi şi  întrucît,  pe  de altă parte, ceea ce pentru cum
părătorul mijloacelor de producţie este primul stadiu, B-M, pen
tru vînzătorul lor este M' - B' ; prin urmare, în M' se presupune 
capitalul-marfă, deci marfa însăşi ca rezultat al producţiei capita
liste şi, implicit, funcţionarea capitalului productiv. 
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C a p i t o l u l  d o i  

Circuitul capitalului productiv 

Formula generală a circuitului capitalului productiv este 
P„ .M' - B' - M„.P. Acest circuit înseamnă funcţionarea perio
dic reînnoită a capitalului productiv, adică reproducţia sau pro
cesul de producţie a capitalului ca proces de reproducţie legat de 
valorificarea lui ; înseamnă nu numai producţie, dar şi reprodu:
ţie periodică de plusvaloare ; înseamnă funcţionarea capitalului 
industrial aflat în forma sa productivă, nu ca funcţionare singu
l ară, ci ca funcţionare repetată în mod periodic, astfel că relua
rea procesului este determinată de însuşi punctul de plecare. O 
parte a lui M' poate (în anumite cazuri, în anumite ramuri de in
vestiţie a capitalului industrial) să reintre direct ca mijloc de 
producţie în  acelaşi proces de muncă din care a ieşit sub formă 
de marfă ; în modul acesta se economiseşte numai transformarea 
valorii ei  în bani reali s au în semne băneşti, sau această trans
formare obţine o expresie de sine stătătoare numai ca bani de 
calcul. Această p arte a valorii nu intră în  circulaţie. In procesul 
de producţie intră astfel valori care nu intră în  procesul de cir
culaţie. Acelaşi lucru se întîmplă cu acea parte din M' pe care 
capitalistul o consumă in natura * ca parte a plusprodusului. 
Această parte este însă fără importanţă pentru producţia c apita
listă ; ea e luată în  considerare cel mult în  agricultură. 

Două lucruri s ar în ochi din primul moment în această formă. 
In primul rînd. Pe cînd în prima formă B„.B' procesul de pro

ducţie, funcţia lui P,  întrerupe circulaţia capitalului bănesc şi 
apare numai ca  verigă intermediară între cele două faze ale sale 
B - M şi M' - B', aici procesul de circulaţie total al capitalului 
industrial, întreaga lui mişcare în limitele fazei circulaţiei, consti
tuie numai o î ntrerupere, numai o verigă intermediară î ntre ca
pitalul productiv, care ca primă extremă deschide circuitul, iar ca  

* - sub forma naturală. - Nota lrad. 
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ultimă extremă î l  încheie î n  a ceeaşi formă, deci în  f01 ma reîn
ceperii lui. Circulaţia propriu-zisă apare numai ca o mij locire a 
reproducţiei care se reînnoieşte în mod periodic ş i  care prin 
această reînnoire este continuă. 

In al doilea rînd. Circulaţia totală se prezintă într-o formă 
opusă aceleia pe care o are în circuitul capitalului bănesc. Acolo, 
făcîndu-se abstracţie de mărimea valorii, forma ei era B - M -
B (B - M. M - B) .  Aici, făcîndu-se iarăşi abstracţie de mărimea 
valorii, forma ei  este M - B - M (M - B. B - M) , deci forma 
circulaţiei de mărfuri simple. 

I. Reproducţia simplă 

Prin urmare, să analizăm mai intîi procesul M' - B' - M, 
care se desfăşoară in sfera circulaţiei î ntre extremele P„.P. 

Punctul de plecare al acestei circulaţii este capitalul-marfă : 
M' = M + m = P + m. Funcţia capitalului-marfă M' - B' (rea
lizarea valorii-capital = P cuprinse în el şi  care există acum ca 
p arte componentă a mărfii M, precum şi realizarea plusvalorii cu
prinse în  el şi  care există acum ca parte componentă a aceleiaşi 
mase de mărfuri, avind valoarea m) a fost analizată în  prima 
formă a circuitului. Dar acolo ea constituia a doua fază a circu
laţiei întrerupte şi faza finală a întregului circuit. Aici ea for
mează a doua fază a circuitului, dar prima fază a circulaţiei .  Pri
mul circuit se încheie cu B' şi ,  întrucît B' poate, exact ca şi B 
iniţial, să redeschidă, sub formă de capital bănesc, al doilea cir
cuit, nu a fost necesar ca mai intii să cercetăm dacă B şi b (plus
valoarea), pe care le conţine B", îşi continuă calea împreună sau 
dacă parcurg căi diferite. Acest lucru ar fi fost necesar numai 
dacă am fi urmărit primul circuit în reluarea lui. Această pro· 
blemă trebuie însă rezolvată în  procesul circuitului capitalului 
productiv, întrucît determinarea chiar şi a primului circuit al 
acestuia depinde de acest fapt şi întrucît M' - B'  apare în  acest 
circuit ca  prima fază a circula�iei, care urmează a fi completată 
de faza B - M. De această rezolvare depinde dacă formula ana
lizată de noi reprezintă reproducţie simplă sau reproducţie pe 
scară lărgită. Caracterul circuitului se modifică deci corespunză
tor cu această rezolvare. 

Să ne ocupăm deci mai întîi de reproducţia simplă a capita· 
lului productiv, presupunînd, ca şi  în capitolul întii, că împreju· 

rările rămîn neschimbate şi că mărfurile se cumpără şi se vînd 
la valoarea lor. Presupunînd acest lucru, întreaga plusvaloare 
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intră în consumul individual al capitalistului. După ce s-a produs 
transformarea capitalului-marfă M' în bani, acea parte a sumei 
de bani care reprezintă valoarea-capital continuă să circule în 
circuitul capitalului industrial ; cealaltă parte, care este plusva
loare transformată în bani, intră în circulatia generală a mărfuri
lor, reprezintă circulaţia banilor care porneşte de la capitalist, dar 
care are loc în afara sferei circulaţiei capitalului individual al 
acestuia. 

In exemplul nostru am avut un capital-marfă M' de 10  OOO de 
pfunzi de fire în valoare de 500 I.st. ; dintre acestea, 422 I .st. sînt 
valoarea capitalului productiv şi, ca formă bănească a 8 440 de 
pfunzi de fire, ele continuă circulaţia capitalului începută de M', 
în timp ce plusvaloarea de 78 I .st., ca formă bănească a 1 60 de 
pfunzi de fire, partea excedentară a produsului-marfă, părăseşte 
circulaţia acestui capital şi parcurge o rale proprie în sfera cir
culaţiei generale a mărfurilor. ( \I ) - - (B i-�I<�P \I ' + - B' + 

m - - b , - m 
Actul b - m reprezintă o serie de cumpărări prin interme

diul banilor, pe care capitalistul î i  cheltuieşte fie pe mărfuri 
propriu-zise, fie în folosul propriei sale persoane preţioase, res
pectiv al familiei sale. Aceste cumpărări sînt fărîmiţate ; ele au 
loc la termene diferite. Prin urmare, banii există în mod tempoi ar 
sub forma unei rezerve de bani destinate consumului curent sau 
a unui tezaur, întrucît banii a căror circulaţie a fost întreruptă se 
află sub formă de tezaur. Funcţia lor ca mijloc de circulaţie, care 
cuprinde şi forma lor trecătoare de tezaur, nu intră în circulaţia 
capitalului sub forma sa bănească B. 1n cazul acesta banii nu sînt 
avansaţi, ci cheltuiţi. 

Am presupus că capitalul total avansat trece întotdeauna în 
intregime dintr-o fază a sa în alta ; tot aşa presupunem şi aici că 
produsul-marfă al procesului P poartă în sine întreaga valoare a 
capitalului productiv P = 422 I .st. + plusvaloarea = 78 I.st., 
creată în cursul procesului de producţie. ln exemplul nostru, în 
care avem de-a face cu un pi odus-marfă divizibil, plusvaloarea 
există sub forma a 1 560 de pfunzi de fire, aşa cum, calculată la 
un pfund de fire, ea există sub forma a 2 496 de uncii de fire. 
Dacă, dimpotrivă, produsul-marfă ar f1, de pildă, o maşină în va
loare de 500 I.st. şi cu aceeaşi compoziţie a valorii ,  atunci, deşi 
o parte a valorii acestei maşini ar fi = 78 I .st. plusvaloare, totuşi 
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aceste 78 l .st. ar exista numai în maşină în ansamblul ei : maşina 
nu poate fi împărţită în valoa1 e-capital şi plusvaloare fără a o 
sfărîma în bucăţi, deci fără a-i distruge, o dată cu valoarea de în
trebuinţare, şi valoarea. Cele două componente ale valorii nu 
pot fi deci reprezentate în părţi componente ale corpului marfă 
decî t  în mod ideal şi nu ca elemente independente ale mărfii M' ,  
aşa cum fiecare pfund de fire este un element separabil. indepen
dent, al celor 10 OOO de pfunzi din această marfă. In primul caz, 
întreaga m arfă, capitalul-marfă, maşina, trebuie să fie vîndută în 
întregime, înainte ca  b să-şi înceapă circulaţia lui specială. Dim
potrivă, atunci cînd capi talistul ar vinde 8 440 de pfunzi de fire, 
vînzarea restului de 1 560 de pfunzi ar reprezenta o circulaţie cu 
totul separată a plusvalorii în forma m (1 560 de pfunzi de fire) 
- b (78 I.st.) - m (obiecte de consum) . Dar elementele valori i  
fiecărei porţiuni din cele 1 0  OOO d e  pfunzi d e  fire produse pot fi 
reprezentate în părţi ale produsului exact ca în produsul total. 
Aşa cum aceşti 10 OOO de pfunzi de fire pot fi împărţiţi în valoa
rea capitalului constant (c). 7 440 de pfunzi de fire în valoare de 
372 I.st„ în valoarea capitalului variabil (v) , 1 OOO de pfunzi de 
fire de 50 I.st., şi în plusvaloare (p) . 1 560 de pfunzi de fire de 
78 I.st., tot aşa şi fiecare pfund de fire poate fi împărţit în c 
1 1 ,904 uncii de fire în valoare de 8,928 pence, în v = 1 ,600 uncii 
de fire în valoare de 1 ,200 pence şi în p = 2,496 uncii de fire în 
valoare de 1 ,872 pence. De asemenea, dacă ar vinde în mod suc
cesiv cei 10 OOO de pfunzi, capitalistul ar putea consuma în mod 
succesiv elementele de plusvaloare cuprinse în aceste părţi, rea
lizînd astfel în mod tot atît de succesiv sum a c + v. Dar în cele 
din urmă această operaţie presupune şi ea că cei 10 OOO de pfunzi 
sînt vînduţi în întregime, că, implicit, prin vinzarea a 8 440 de 
pfunzi este înlocuită valoarea lui C şi a lui v („Capitalul " ,  p artea 
I, cap. VII, 2) . 

Oricum s-ar prezenta însă lucrurile, prin actul M' - B' atî t 
valoarea-capital, c i t  şi plusvaloarea cuprinse în M' capătă o exis
tenţă separabilă una de cealaltă, existenţa diferitelor sume de 
bani ; în ambele cazuri, atît B, cit şi b sint forma efectiv trans
formată a valorii care iniţial, în M', nu avea o expresie proprie. 
doar ideală, numai ca preţ al mărfii. 

Circulaţia m - b - m reprezintă o circulaţie de mărfuri 
simplă, a cărei primă fază, m - b, este cuprinsă în circulaţia ca
pitalului-marfă M' - B',  deci în circuitul capitalului, dar a cărei 
fază complementară b - m iese din acest circuit, ca  un act al 
circulaţiei generale a mărfuril0r distinct de acesta. După trans-
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formarea lui M' în B', ci1 Ulaţia lui M şi m, a valorii-capital şi a 
plusvalorii, se separă. De aici urmează : 

In primul rînd. Capitalul-marfă, realizîndu-se prin actul M' 
- B' = M' - (B + b) .  mişcarea valorii-capital şi a plusvalorii, 
care n M' - B' este încă comună şi înfăptuită de aceeaşi masă 
de mărfuri, devine separabilă, întrucît amîndouă valorile posedă 
acum forme independente ca sume de bani. 

In al doilea rînd. Dacă această separare are loc, b fiind chel
tuit sub formă de venit al capitalistului, în timp ce B, ca formă 
funcţională a valorii-capi tal, îşi continuă drumul determinat de 
circuit, în acest caz primul act M' - B', legat de actele ulte
rioare B - M şi b - m, poate fi reprezentat ca formînd cele două 
circ ulaţii diferite : M - B - M şi m - b - m ; ambele aceste 
serii aparţin, în ceea ce priveşte forma lor generală, circulaţiei 
obişnuite a mărfurilor. 

De altfel, în practică, atunci cînd este vorba de corpuri
marfă continue, indivizibile, părţile componente ale valorii se 
autonomizează în mod ideal. De pildă, în întreprinderile de con
structii din Londra, care lucrează în cea mai mare parte pe cre
dit, antreprenorul primeşte a v;nsuri pe măsură ce construcţia 
imobilului trece de a un stadiu la altul. Nici unul dintre aceste 
stadii nu este o casă, ci numai o parte componentă, existentă real
mente, a unei case viitoare, în âevenire ; deci, cu toate că e reală, 
fiecare dintre aceste părţi nu este decît o parte ideală a casei 
întregi şi, totuşi, destul de reală pentru a servi drept garanţie 
pentru un avans suplimentar. [Vezi în legătm ă cu .ce.stă pro
blemă cap. XII * .) 

In al treilea rînd. Dacă mişcarea valorii-capital şi aceea a 
plusvalorii ,  care în M şi B sînt încă comune, se desparte numai 
în parte [astfel incit o parte din plusvaloare nu este cheltuită ca 
venit) sau nu se desparte de loc,  în acest caz în însşi valoarea
capital se produce o modificare încă în timpul circuitului ei, îna
inte de încheierea acestuia. In exemplul nostru, valoarea capita
lului productiv era egală cu 422 I .st.  Aşadar, dacă el  continuă 
mişcarea B - M, de pildă ca 480 1. st. sau ca 500 1. st., atunci el 
trece prin ultimele stadii ale circuitului ca o valoare sporită cu 
58 I.st. sau cu 78 I .st. faţă de valoarea sa iniţială. Acest lucru 
poate fi legat de o schimbare concomitentă a compoziţiei lui va
lorice. 

M' - B', al doilea stadiu al circulaţiei şi stadiul final al cir
cuitului I (B„.B ' ) ,  este, în circuitul nostru, al doilea stadiu al aces-

* Vezi volumul de lată, p. 24-247. - Nota red. 
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tuia şi primul stadiu al circulaţiei mărfurilor. In măsura în care 
este vorba de circulaţie, actul M' - B' trebuie deci completat 
prin B' - M'. Dar actul M' - B' nu numai că urmează după pro· 
cesul de valorificare (aici după funcţionarea lui P, primul stadiu) , 
dar este şi rezultatul acestui proces ; produsul-marfă M' este deja 
realizat prin intermediul acestui act. Procesul de valorificare a 
c apitalului, c a  şi realizarea produsului-marfă care cuprinde valoa
rea-capital valorificată, este deci încheiat prin M' - B'. 

Am presupus, aşadar, reproducţia simplă, adică am presupus 
că b - l se separă complet de B - M. Intrucît ambele circulaţii, 
atît m - b - m, cit şi M - B - M, ţin, potrivit formei lor ge
nerale, de circulaţia mărfurilor (neprezentînd din această cauză 
nici o diferenţă de valoare între extremele lor) , este uşor să con
sideri, aşa cum face economia politică vulgară, procesul de pro
ducţie capitalist drept producţie de mărfuri simplă, drept produc
ţie de valori de întrebuinţare destinate unui anumit fel de con
sum, produse de capitalist exclusiv pentru a le înlocui prin măr
furi cu altă valoare de întrebuinţare, sau, cum se spune în mod 
eronat în economia poli tică vulg ară, pentru a le schimba pe 
acestea. 

M' apare de l a  început sub formă de capital-marfă, iar scopul 
întregului proces, îmbogăţirea (valorificarea) , nu numai că nu ex
clude consumul individual al capitalistului, care creşte o dată cu 
mărimea plusvalorii (deci şi a capitalului) , ci, dimpotrivă, chiar î l  
presupune. 

In circulaţia venitului capitalistului, marfa produsă m (sau 
fracţiunea din produsul-marfă M' care îi corespunde în  mod ideal) 
nu serveşte de fapt decît pentru a fi transformată mai întîi în 
bani şi apoi din bani într-o serie de alte mărfuri servind consu
mului individual. Nu trebuie însă trecută cu vederea o împre
j urare neînsemnată, şi anume că m este o valoare-marfă care nu 
l-a costat nimic pe capi talist, este întruchipare de supramuncă, 
din care cauză ea apare pe scenă iniţial ca p arte componentă l 
c apitalului-marfă M'. Prin urmare, prin însăşi faptul existenţei 
sale, i cest m este legat de circuitul valorii-capital care îşi efectu
ează procesul său ; dacă acest circuit stagnează sau în general se 
produce o tulburare a sa, nu numai consumul lui m este redus 
sau încetează cu totul, dar o dată cu acest consum se reduce sau 
încetează şi  desfacerea seriei de mărfuri care urmează să-l înlo
cuiască pe m. Acelaşi lucru se întimplă şi atunci cînd actul M' 
- B' nu reuşeşte sau cind num ai o parte din M' poate fi vîndută. 

Am văzut că m - b - m, ca circulaţie a venitului capita
listului, intră în circulaţia capitalului atîta timp c it m este o p arte 
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a valorii lui M', a capitalului în forma lui funcţională de 
capital-marfă ; dar, din moment ce a devenit independentă prin 
intermediul actului b - m, circulaţia venitului în forma ei com
pletă m - b - m nu intră în mişcarea capitalului avansat de 
capitalist, deşi provine din această mişcare. Circulaţia venitului 
este legată de circulaţia capitalului avansat în măsura în care 
existenţa capitalului presupune existenţa capitalistului, iar exis
tenţa acestuia din urmă este condiţionată de faptul că el consumă 
plusvaloare. 

In cadrul circulaţiei generale, M', de pildă firele, funcţio
nează numai ca marfă ; dar, Cd moment al circulaţiei capitalului, 
M' funcţionează în calitate de capital-marfă, formă pe care valoa
rea-capital o îmbracă şi o leapădă în mod alternativ. După ce fi
rele au fost vîndute comerciantului, ele ies din procesul circuitu
lui acelui capital al căror produs sînt, continuînd totuşi să rămînă 
ca  marfă în sfera circulaţiei generale. Circulaţia aceleiaşi mase 
de mărfuri continuă, cu toate că a încetat să mai constituie un 
moment în circuitul de sine stătător al capitalului filatorului. Me
tamorfoza reală definitivă a masei de mărfuri aruncate de capita
list în circulaţie, actul M - B, trecerea ei definitivă în sfera de 
consull, poate fi deci cu totul separată în timp şi în spatiu de 
metamorfoza în care această masă de mărfuri funcţionează în ca
litate de capital-marfă al capi talistului respectiv. Aceeaşi meta
morfoză care s-a efectuat în  procesul de circulaţie a capitalulm 
mai rămîne să fie efectuată în sfera circulaţiei generale. 

Lucrurile nu se schimbă cu nimic dacă firele intră din nou în 
circuitul unui alt capital industrial. Circulaţia generală cuprinde 
atît împletirea circuitelor diferitelor părţi independente ale capi
talului social, adic ă  totalitatea circuitelor capitalurilor indivi
duale, cit şi circulaţia valorilor care nu sint aruncate pe piaţă 
sub formă de capital , adică a valorilor care intră în sfera consu
mului individual. 

Raportul dintre circuitul capitalului, în măsura în care acest 
circuit constituie o parte a circulaţiei generale, şi circuitul, în măsura 
în care constituie verigile unui circuit independent, se mai observă 
atunci >Cind cercetăm circulaţia lui B' = B + b. B, în calitate de 
capital bănesc, continuă circui tul capitalului ; b, ca cheltuire de 
venit (b - m) , intră în circulaţia generală, însă iese din circuitul 
capitalului respeotiv. ln acest din urmă circuit intră numai acea 
parte a lui b care funcţionează drept capital bănesc suplimentar. 
ln m - b - m banii funcţionează numai ca monedă ; scopul 
acestei circulaţii este consumul individual al capitalistului. Pen
tru cretinismul economiei politice vulgare este tipic faptul că ea 
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consideră această circulaţie care nu intră în circuitul capitalului 
- circulaţia acelei părţi din v aloarea nou creată care e consu
mată ca venit - drept circuit caracteristic al capitalului . 

In a doua fază, B - M, valoarea-capital B = P (egală cu va
loarea capitalului productiv cu care se deschide aici circuitul ca
pi talului industrial) exista din nou, separată de plusvaloare, deci 
cu aceeaşi manme a valorii ca şi în primul s tadiu al circuitului 
capitalului bănesc, B - M. Cu toată poziţia  schimbată, funcţia 
capitalului bănesc în care s-a transformat acum capitalul-mariă 
este aceeaşi : transformarea sa în Mp şi F,  mijloace de producţie 
şi forţă de muncă. 

Concomitent cu m - b, valoarea-capital a parcurs, aşadar, 
în funcţia M' - B' a capitalului-marfă, faza M - B şi intră acum 
în faza complementară B - M< ftp; prin urmare, circulaţia ei  to
tală este M - B - M<.P . 

In primul rînd. In forma I (circuitul B„.B' ) .  capitalul bănesc 
B a apărut ca formă iniţială în care este avansată valoarea-capi
tal ; el apare aici din capul locului ca parte a sumei de bani în 
care s-a transformat capitalul-marfă în prima fază a circulaţiei 
M' - B', deci apare din capul l ocului ca transformare a lui P. a 
capitalului productiv, în formă bănească, transformare efectuată 
prin intermediul vînzării produsului-marfă. Capitalul bănesc nu 
există aici din capul locului nic i  ca formă iniţială şi nic i  ca formă 
finală a valorii capital, întrucit faza B - M, care încheie faza 
M - B, poate fi efectuată numai printr-o a doua lepădare a for
mei băneşti . Partea din B - M care reprezintă în acelaşi timp 
B - F nu mai apare nici  ea ca simplă avansare de bani expri
mată în cumpărarea de forţă de muncă, ci ca o avansare prin 
care forţei de muncă i se avansează sub formă bănească aceiaşi 
1 OOO de pfunzi de fire în valoare de 50 I .st. care formează o parte 
a valorii-marfă create de forţa de muncă. Banii care i se avan
sează aici muncitorului nu sînt decît forma de echivalent trans
formată a unei părţi din valoarea mărfii produse de el însşi. 
Chiar şi numai din acest motiv, actul B - M, în măsura în care 
este actul B - F, nu înseamnă nicidecum numai înlocuirea unei 
mărfi sub formă bănească printr-o marfă sub formă de valoarn 
de întrebuinţare, ci  include şi alte elemente, independente de cir
culaţia generală a mărfurilor ca atare. 

B' apare ca formă transformată a lui M', care, la rîndul său, 
este un produs al unei funcţionări trecute a lui P, a procesului de 
producţie trecut ; prin urmare, întreaga sumă de bani B' apare c a  
expresie bănească a unei munci trecute. In exemplul nostru, 
1 0  OOO de pfunzi de fire = 500 1 .  st. - produs al procesului fila-
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tului ; dintre acestea, 7 440 de pfunzi de fire = capitalul constant 
avansat c = 372 I .st., 1 OOO de pfunzi de fire = capitalul variabil 
avansat v = 50 1 .  st. şi 1 560 de pfunzi de fire = plusvaloarea p 
= 78 I.st. Dacă din B' se avansează din nou numai capitalul ini
ţial = 422 I.st. ,  celelalte împrejurări răminind neschimbate, mun
citorul nu primeşte în actul B - F decît o p arte din cei 10 OOO de 
pfunzi de fire produse în această săptămînă (valoarea în bani a 
1 OOO de pfunzi de fire) care î� este avansată [n sptîna urmă
toare. Ca rezultat al actului M - B, banii s înt întotdeauna ex
presia unei munci trecute. ln măsura în care actul complementar 
B - M se efectuează imediat pe piaţa de mărfuri, B fiind deci 
schimbat contra unor mărfuri existente care se află dej a pe piaţă. 
aceasta înseamnă iarăşi transformarea unei munci trecute dintr-o 
formă (bani) într-altă formă (marfă) . Dar actul B - M diferă în  
timp de actul M - B. Ele  pot  fi concomitente în cazuri excepţio
nale, atunci cînd, de pildă, capitalistul care efectuează actul B -
M şi capitalistul pentru care acest act este M - B îşi transmit 
reciproc mărfurile în acelaşi timp, iar B nu face apoi decit să aco
pere diferenţa. Diferenţa de timp dintre efectuarea actului M - B 
şi efectuarea actului B - M poate fi mai mare sau mai mică. Cu 
toate că B, ca rezultat al actulm M - B, reprezintă muncă tre
cută, totuşi B poate reprezenta pentru actul B - M forma trans
formată a unor mărfuri care nici nu se găsesc încă pe piaţă, ci 
vor apărea aici abia pe viitor, intrucît actul B - M  are loc, de obi
cei, abi a  după ce M a fost produs din nou. Tot astfel B poate re
prezenta mărfuri care sint produse o dată cu acel M a cărui ex
presie bănească este. De pildă, în schimbul B - M (cumpărarea 
de mij loace de producţie) ,  cărbunii pot fi cumpăraţi înainte de a 
fi extraşi din mină. ln măsura în care b figurează ca b ani acumu
l aţi şi  nu e cheltuit ca venit, el poate reprezenta bumbac care v. 
fi produs abia  în anul viitor. La fel stau lucrurile cu cheltuirea 
venitului capitalistului, actul b - m. La fel şi cu salariul F = 50 
I.st. ; aceşti bani nu sint numai forma bănească a muncii trecute 
a muncitorilor, ci în acelaşi timp un titlu asupra unei munci con
comitente sau viitoare, care este abia  în curs de realizare sau 
care urmează să fie realizată în viitor. Muncitorul poate cumpăra 
pe ei  o haină care va fi confecţionată abia  în săptămîna urmă
toare. Aşa se intimplă în special cu numărul foarte mare de mij
loace de subzistenţă necesare care trebuie consumate aproape 
chiar în momentul producerii lor ca să nu se altereze. In felul 
acesta, muncitorul primeşte, în banii în care i se plăteşte s al ariul, 
forma transformată a propriei sale munci viitoare sau a muncii 
altor muncitori . Dind munciiorului o parte din munca lui trecută, 
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capitalistul î i  d ă  u n  titlu asupra propriei lui munci viitoare. Este 
propria lui muncă, simul tană sau viitoare, care formează rezerva 
încă inexistentă cu care i se plăteşte munca lui trecută. Aici ideea 
formării unei rezerve dispare cu totul *. 

ln al doilea rînd. ln circulaţia M - B - M < 1·,'1 aceiaşi bani . „ 
îşi schimbă de două ori locul : capitalistul îi primeşte întîi în ca
litate de vînzător, apoi îi cheltuieşte în calitate de cumpărător ; 
transformarea mărfii în forma-bani nu serveşte decît la retrans
formarea ei din forma-bni în forma-marfă ; aşadar forma-bani a 
capitalului, existenţa lui sub formă de capital bănesc, nu repre
zintă în această mişcare decît  un moment trecător ; cu alte cu
vinte, în măsura în care mişcarea continuă, capitalul bănesc, 
atunci cînd serveşte ca mijloc de cumpăr are, apare numai ca 
mijloc de circulaţie ; ca mijloc de plată propriu-zis el apare 
atunci cînd capitaliştii cumpără unul de la altul şi cînd deci nu 
este nevoie de o soldare a balanţei de p lăti. 

In al treilea rînd. Funcţionarea capitalului bănesc, indiferent 
dacă acesta serveşte ca simplu mijloc de circulaţie sau ca mijloc 
de plată, nu face decît să mijlocească înlocuirea lui M cu ele
mentele F şi Mp, adică înlocuirea firelor, a produsului-marfă -
care reprezintă rezultatul funcţionării capitalului productiv (după 
scăderea plusvalorii care urmează să fie u tilizată ca venit) -
prin elementele lui de producţie, deci retransformarea valorii
capital din forma ei de marfă în elementele constitutive ale aces
tei mărfi, adică, în cele din urmă, această funcţionare nu face 
decît să mijlocească retransformarea capitalului-marfă în capital 
productiv. 

Pentru ca circuitul să se desfăşoare normal, M' trebuie vîn
dut la valoarea lui şi în totalitatea lui. Apoi M - B - M în
seamnă nu numai înlocuirea unei mărfi prin alta, dar şi faptul că 
această înlocuire se face în acelaşi raport valoric. Am presupus 
că acest lucru se înt împlă aici. De fapt însă valorile mijloacelor 
de producţie variază ; tocmai producţiei capitaliste î i  sînt proprii 
modificările continue ale rapo-turilor valorice, provocate chiar si 
numai prin schimbările permanente în productivitatea muncii .  
fapt care caracterizează producţia capitalistă. Aici nu facem decît 
să amintim aceste schimbări ale valorii factorilor producţiei, pe 
care le vom analiza mai tîrziu **. Transformarea elementelor oro
ducţiei în produs-marfă, a lui P în M· ,  are loc în sfera producţiei. 
iar retransformarea lui M' în  P are loc în sfera circulaţiei. Această 

* Aici în manusc11�ul lui Marx e.istd urmdloarea notă : "Toate acestea se referi 
insă Ia ultima sec\iune a cartu 1 do!la•.  - Nota red. ** Vezi volumul de fata.  cop. XV. punctul V. - Nota red. 
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retransformare este efectuată prin metamorfoza simplă a mărfii .  
Prin conţinutul ei însă, ea este un moment al procesului de re
producţie privit în ansamblul lui. M - B - M, ca formă a circu
laţiei capitalului, implică un schimb de substanţe determinat sub 
raport funcţional. Circulaţia M - B - M mai presupune apoi ca 
M să fie egal cu elementele de producţie ale cantităţii de marfă 
M' şi ca raporturile valorice ale acestor elemente să rămînă cele 
iniţiale ; se presupune deci nu numai că mărfurile sînt cumpărate 
la valoarea lor, dar şi că în cursul circuitului ele nu suferă nici o 
schimbare sub raportul valorii ; în caz contrar, procesul nu se 
poate desfăşura normal . 

In B„.B', B este forma initială a valorii-capital, care este le
pădată numai pentru a fi adoptată din nou. In P„ .M' - B' - M„. 
P, B nu este decît o formă adoptată în cursul procesului circuitu
lui, care este din nou lepădată încă în cadrul acestuia. Forma 
bani apare aici numai ca o formă independentă trecătoare a va
lorii capitalului ; capitalul, ca M', este lot atît de grăbit să îm
brace forma bani pe cit  de grăbit este, ca  B', s-o lepede imediat 
ce s-a metamorfozat în ea, pentru a lua din nou forma capitalului 
productiv. Atîta timp cit acest capital rămîne sub forma-bani, el 
nu funcţionează în calitate de capital şi deci nu se valorifică ; ca
pitalul rămîne inactiv. B acţionează aici ca mijloc de circulaţie, 
dar ca mijloc de circulaţie a capitalului *· Aparenţa de indepen
denţă pe care forma bani a valorii-capital o are în prima formă a 
circuitului ei (circuitul capitalului bănesc) dispare în această a 
doua formă, care constituie deci critica formei I, reducind-o doar 
la o formă specială. Dacă a doua metamorfoză, B - M, se loveşte 
de piedici (dacă, de pildă, pe piaţă lipsesc mijloacele de produc
ţie) , atunci circuitul, fluxul pricesului de reproducţie, este între
rupt exact ca în cazul cind capitalul ar sta imobilizat în forma de 
capital-marfă. Deosebirea este însă aceasta : sub formă de bani 
capitalul poate sta mai multă vreme decit  sub forma trecătoare 
de marfă. El nu încetează să fie bani atunci cind nu funcţionează 
în calitate de capital bănesc ; el încetează însă să fie marfă şi, în 
general, valoare de întrebuinţai e dacă rămine prea mult timp în 
funcţia sa de capital-mariă. In al doilea rînd, sub formă de bani 
el este în stare să îmbrace, în locul formei sale iniţiale de capi
tal iproductiv, o altă formă, în timp ce ca M', în general, nu se 
poate mişca din loc. 

Numai pentru M' circulaţia M' - B' - M cuprinde, potrivit 
formei ei, acte de c irculaţie care sînt momente ale reproducţiei 

+ Aici în manuscrisul lui Marx există menţiunea : , ,lmpotriva lui Tooke•. -
Nota red. 
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s ale, dar pentru efectuarea lui M' - B' ·- M este necesară re
producţia reală a lui M, în cdre s e  transformă M' ; această re
producţie este însă condiţionată, la  rîndul ei,  de procese de re
producţie din afara procesului de reproducţie a c ap italului indi
vidual reprezentat în M ' .  

Jn forma I,  actul B - M<�;P n u  face decît să pregătească 
prima transformare a c apitalului b ănesc în capi tal productiv ; în 
forma a II-a acest act pregă1 eşte retransformarea din capital
marfă în capital productiv, adică, în măsura în care investiţia de 
capital industrial rămîne aceeaşi, acest act pregăteşte retransfor
marea c apitalului-marfă in aceleaşi elemente ale producţiei din 
care a luat naştere. Actul B - - M < ��Papare dec i  aici,  ca şi  în 
forma I, ca o fază pregătitoare a procesului de producţie, dar şi 
ca o reîntoarcere la  acesta, ca o reînnoire a acestuia, ca un pre
cursor al procesului de reproducţie, aşadar şi ca o repetare a pro
cesului de valorifi care. 

Trebu ie să mai menţionăm apoi c ă  actul B - F nu este un 
simplu s chimb de mărfuri, ci cumpărarea unei mărfi F care ur · 
mează s ă  s ervească la producţia de plusvaloare, tot aşa cum H 
- Mp nu este decît o operaţie indispensabilă din punct de vedeH) 
material pentru atingerea acestui s cop. 

După efectuarea actului B - M < �Ip ' B este retransformat în 
c ap ital productiv, în P, şi c ircuitul reîncepe. 

Forma desfăşurată a lui P . . .  M' - B'  - M ...  P este deci 1 \I J - 1 B 1 -\I<f1v · · ·P P . . .  M' + + 
m - b - m  

Transformarea cap italului b ănesc în c ap ital productiv este 
cumpărarea de mărfuri în s copul producţiei de mărfuri. Numai în 
măsuru în c are consumul este consum productiv intră el î n  c ircui
tul capitalului însuşi ; condiţia acestui consum este ca prin inter
mediul mărfurilor consumate productiv să se producă plusvaloare. Şi aceasta este ceva cu Lotul diferit de producţie s au chiar de 
producţia de mărfuri, al c ărei s cop este asigm area exis tenţei pro
ducătorului. O înlocuire a mărfii prin marfă, condiţionată de 
producerea de plusvaloare, este cu totul altceva decît s chimbul 
de produse în sine, mijlocit doar prin hani. Economiştii p rezintă 
îns ă lucrurile în acest fel p entt u a dovedi că nici o supraproduc
ţie nu este posibilă. 

In afară de consumul produc tiv al lui B, care se transformă 
în F şi  Mp, c ircuitul c apitalului conţine prima verigă a actului 

6 
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B - F, care pentru muncitor este F - B = M - B. Din circu
laţia F - B - M, care porneşte de la muncitor şi cuprinde con
sumul acestuia, numai prima verigă intră, ca rezultat al lui B -
F, în circuitul capitalului. Al doilea act, anume B - M, nu intră 
în circulaţia capitalului individual, cu toate că rezultă din ea. 
Pentru clasa capitalistă este însă necesară existenţa continuă a 
clasei muncitoare, prin urmare şi consumul muncitorului, reali
zat prin intermediul actului B - M. 

Pentru ca circuitul valorii-capital să continue şi  pentru ca 
plusvaloarea să fie consumată de capitalist, actul M' - B' nu 
presupune decît ca M' să fie transformat în bani, să  fie vîndut. 
Se înţelege că M' este cumpărat numai pentru că articolul este o 
valoare de întrebuinţare şi deci potrivi. pentru un consum oare
care productiv sau individual. Dar dacă M' continuă să circule, 
de pildă, în mîinile comerciantului care a cumpărat firele, faptul 
acesta nu afectează la începu i. cu nimic continuarea circuitului 
capitalului individual care a pi odus firele şi le-a vîndut comer
ciantului, lntregul proces îşi contmuă cursul şi o dată cu el con
tinuă şi consumul individual al capitalistului şi  al muncitorului 
pe care el îl condiţionează, Acesta este un punct important la 
analizarea crizelor. 

Intr-adevăr, îndată ce M' este vîndut, transformat în bani, er 
poate fi retransformat în factor ii reali ai procesului de muncă şi ,  
prin urmare, ai procesului de reproducţie. Problema dacă M' este 
cumpărat de consumatorul care îl va consu ma sau de comercian
tul care i ntenţionează să-l vîndă din nou nu modifică cu nimic 
lucrurile în mod direct. Volumul masei de mărfuri create de pro· 
ducţia capitalistă este delerminat de scara pe care are loc această 
producţie şi de nevoia de lărgire continuă a acesteia din urmă, 
iar nu de vreun cerc stabilit al cererii şi ofertei, de trebuinţele 
care urmează să fie satisfăcute. ln afară de capitaliştii industriali, 
producţia de masă nu poate avea alt cumpărător direct decît pe 
negustorul angrosist. ln cadrul anumitor limite, procesul de re
producţie se poate efectua pe aceeaşi scară sau pe o scară lărgită, 
cu toate că mărfurile pe care le produce nu au intrat în  mod 
efectiv în consumul individual sau în cel productiv. Consumul de 
mărfuri nu este cuprins în circuitul capitalului din care au rezul
tat acestea. De pildă, dacă firele au fost vîndute, circuitul valorii
capital reprezentate în aceste fire poate reîncepe indiferent de
ceea ce se întîmplă deocamdaiă cu firele vindute. Atîta timp cit 
produsul se vinde, lucrurile îşi urmează, din punctul de vedere 
al producătorului capitalist, cursul lor normal . Circuitul valorii
capital pe care o reprezintă acest produc.tor capitalist nu este 
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întrerupt. Şi, dacă acest proces este lărgit - ceea ce implică şi un 
consum productiv lărgit al mi1loacelor de producţie -, această 
reproducţie a capitalului poate fi însoţită de o lărgire a consumu
lui individual (deci de o cerere) al muncitorilor, deoarece pro
cesul este deschis şi condiţionat de un consum productiv. ln felul 
acesta, producerea de plusvaloare şi totodată consumul individuai 
al capitalistului pot creşte, înh egul proces de reproducţie se poate 
afla în situaţia ce. mai infloritoare şi totuşi o mare parte din 
mărfuri să fi intrat numai aparent în sfera consumului, în reali
tate însă să se afle nevîndută în mina revînzătorilor, aşadar să 
se afle încă efectiv pe piaţă. Urmează o avalanşă de mărfuri după 
alta, pentru ca în cele din urmă să se vadă că avalanşa anteri
·Oară nu a fost înghiţită de consum decî t  în mod aparent. Capita
lurile-marfă îşi dispută unul altuia locurile pe piaţă. Cele care 
ajung mai tîrziu sînt vîndute sub preţ pentru a putea fi vîndute. 
Avalanşele anterioare nu au fost încă transformate în bani lichizi, 
în  timp ce termenele lor de plată ajung la scadenţă. Posesorii lor 
trebuie să se declare insolvabili sau să vîndă la orice preţ pen
tru a putea face faţă plăţilor. Această vînzare nu are absolut ni
mic de-a face cu si tuaţia reală a cererii. Ea are de-a face numai 
·CU cererea de plată, cu nece>itatea absolută de a transforma 
marfa în bani. Atunci izbucneşte criza. Ea se manifestă nu în scă
derea nemijlocită a cererii consumptive, a cererii pentru consu
mul individual, ci în reducerea schimbului de capital contra ca
pital, în restrîngerea procesului de reproducţie a capitalului. 

Dacă mărfurile Mp şi F în care se transformă B pentru a-şi 
îndeplini funcţia de capital bănesc, adică de valoare-capital des
tinată să se retransforme in capital productiv, dacă aceste măr
furi trebuie cumpărate sau plăti le la termene diferite, dacă B - M 
reprezintă deci o serie de cumpărări şi de plăţi care se efectu
ează în mod succesiv, în cazul acesta o parte a lui B săvîrşeşte 
actul B - M, în timp ce altă parte rămîne sub formă de bani, 
pentru ca apoi, într-un moment determinat de condiţiile procesu
lui însuşi, să servească la alte acte B - M, concomitente sau 
succesive. Această parte este retrasă din circulaţie numai în mod 
temporar, pentru ca  la un moment anumit să intre în acţiune, 
să-şi exerdte funcţia. D ar însăşi păstrarea acestei părţi în rezervă 
Teprezintă, la rîndul ei, o funcţie determinată de circulaţia ei  şi 
în vederea circulaţiei .  Existenţa e i  ca fond de cumpărare şi de 
plată, suspendarea mişcării ei, circulaţia ei întreruptă, toate aces
tea constituie o situaţie în care banii, în calitate de capital bă
nesc, îşi  exercită una dintre funcţiile lor. rn calitate de capital 
bănesc, căci în acest caz banii care se află în mod temporar în 
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repaus sînt ei înşişi o parte a capitalului bănesc B (adică a lui 
B' - b = B) , a acelei părţi din valoarea capitalului-marfă care 
este egală cu P, cu valoarea capitalului productiv, de la care 
porneş te circuitul. Pe de altă parte, toţi banii retraşi din circulaţie 
se află sub formă de tezaur. P1 in urmare , forma de tezaur a ba
nilor devine aici o funcţie a capitalului bănesc, exact aşa cum în 
B - M funcţia banilor ca mijloc de cumpărare sau ca mijloc de 
plată devine o funcţie a capitalului bănesc, şi anume pentru că 
valoarea-capital există aici sub formă de bani, pentru că forma
bani este aici o stare a capitalului industrial impusă în ansamblul 
circuitului într-unul din s tadiile lui .  Dar totodată aici se confirmd 
din nou faptul că, în cadrul circuitului capitalului industrial, ca
pitalul bănesc nu îndeplineşte decît funcţii băneşti şi că aceste 
funcţii băneşti au în 1celaşi timp rolul de funcţii ale capitalului 
numai datorită legăturii lor cu celelalte stadii ale acestui circuit. 

Reprezentarea lui B' ca raport al lui b faţă de B, ca relaţie
capital , nu este în mod nemij locit o funcţie a capitalului bănesc, 
ci  a capitalului-marfă M', care, la rîndul său, ca raport al lui m 
faţă de M, nu exprimă decît i ezultatul procesului de producţie, 
rezultatul autovalorificării valorii-capital, efectuate în acest pro
ces de producţie. 

In cazul că continuarea procesului de circulaţie întîmpină 
piedici, astfel că, din cauza unor împrejurări exterioare, a situa
tiei de pe piaţă etc„ B trebuie să-şi suspende funcţia B - M şi 
din această cauz. s. rămînă un timp mai mult sau mai puţin în
delungat sub formă de bani, avem din nou de-a face cu o stare 
de tezaurizare a banilor, stare care se întîlneşte şi în circulaţia 
simplă a mărfurilor, atunci cînd trecerea de la M - B la B - M 
este întreruptă din cauza unor împrejurări exterioare. Aceasta 
este o tezaurizare silită. In cazul nostru, banii au astfel forma de 
capital bănesc inactiv, latent. Deocamdată nu insistăm însl asu
pra acestui aspect. 

In ambele cazuri însă rămînerea capitalului bănesc în starea 
sa de bani apare ca rezultat al unei întreruperi în mişcare, indi
ferent dacă această întrerupere este utilă sau nu, voluntară sau 
involuntară, dacă decurge din funcţiile capitalului sau le con
travine. 

II. Acumularea şi reproducţia pe scară lărgită 

!ntrucît proporţiile în care poate fi lărgit procesul de pro
ducţie nu sînt arbitrare, ci determinate de tehnica dată, plusva
loarPa realizată, deşi destinată capitalizării, nu poate atinge ade-
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seori volumul în care să poată funcţiona în mod efectiv drept 
capital adiţional, adică sâ podtâ intra în cHcuitul valorii-capital 
care iş1 efectuează procesul său, decît prin repetarea mai multor 
circuite (trebuie deci să fie acumulată pînă atinge acest volum) . 
Aşadar, plusvaloarea se solidi fică, devenind tezaur, şi constituie 
în această formă capital bănesc latent. Latent pentru că, atîta 
timp cit rămîne sub formă bănească, el nu poate acţiona drept 
capital 0a) . Aşadar, tezaurizarea apare aici ca un moment inerent 
procesului de acumulare capitalistă, pe care îl însoţeşte, dar care 
în acelaşi timp este esenţial diferit de el. Diferit deoarece, prin 
formarea de capital bănesc latent, procesul de reproducţie însuşi 
nu este lărgit. Dimpotrivă, aici se formează capital bănesc latent, 
deoarece producătorul capitalist nu poate lărgi nemijlocit scara 
producţiei sale. Dacă el vinde plusprodusul său unui producător 
de aur sau de argint care aruncă în circulaţie noi cantităţi de aur 
sau argint, sau, ceea ce se reduce la acelaşi lucru, unui comer
ciant care în schimbul unei părţi din plusprodusul naţional im
portă din străinătate aur sau argint suplimentar, atunci capitalul 
său bănesc latent consti tuie un increment la tezaurul naţional de 
aur sau de argint. In toate celelalte cazuri, de pildă, cele 78 I .st., 
care în  mina cumpărătorului au fost mijloc de circulaţie, nu au 
făcut în  mina capitalistului decit să ia forma de tezaur, prin ur
mare nu s-a produs decît o nouă repartizare a tezaurului naţio
nal sub formă de aur sau de argint. 

Dacă în tranzacţiile capitalistului nostru banii funcţioneazi 
ca mijloc de plată (astfel incit cumpărătorul trebuie să plătească 
marfa abia la o dată mai mult sau mai puţin îndepărtată) , plus
produsul destinat capitalizării nu se transformă în  bani, ci în 
creanţe, în titluri de proprietate asupra unui echivalent de care 
cumpărătorul poate că dispune deja sau pe care poate că-l are 
abia în perspectivă. Acest echivalent nu intră în procesul de re
producţie a capitalului care efectuează respectivul circuit, aşa 
cum nu intră nici banii care sint plasaţi în hîrtii purtătoare de 
dobîndă etc., deşi poate intra în circuitul altor capitaluri indus
triale individuale. 

Intregul caracter al producţiei capitaliste este determinat de 
valorificarea valorii-capital avansate, deci în primă instanţă de 
producerea de cit mai multă plusvaloare, iar în al doilea rînd 

'a) Expresia  „latent• este împrumutată din fizică, prin analogie cu no\iu· 
nea de căldură latentă, care, în prezent, a fost aproape înlăturată de teoria 
transformării energiei. Din această cauză Marx foloseşte în secţiunea a treia 
(redactată mai tîrziu) expresia de „capital potenţial'', prin analogie cu noţiunea 
de energie potenţială, sau de „capitdl virtual" ,  prin analogie cu viteza virtuală 
a lui D'Alembert. - F. E. 
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(vezi „Capitalul " ,  c artea I, c ap .  XXII) de producere de capital, 
deci de transformarea plusvalm ii în  c apital. Acumularea sau pro
ducţia pe scară lărgită, c are apare ca mij loc pentru extinderea 
permanentă a producerii de plusvaloare, deci pentru îmbogăţirea 
capitalistului, ca scop personal al acestuia din urmă, şi care cons
tituie una dintre l aturile tendinţei generale a producţiei capita
liste, devine însă la rîndul ei  - cum s-a arătat în  c artea întîi -. 
prin dezvoltarea ei, o necesiita le pentru fiecare c apitalist indivi
dual. Sporirea continuă a capitalului devine o condiţie a menţi
nerii acestuia. Nu vom reveni însă aici asupra celor expuse mai 
înainte. 

Am cercetat mai întîi repr nducţia simplă şi am presupus c ă  
întreaga plusvaloare este cheltuită ca venit.  In realitate, în  con
diţii normale este întotdeauna nevoie ca o p arte din plusvaloare 
să fie cheltuită ca venit, iar altă p arte să fie capitalizată, fiind 
absolut indiferent dacă plusvaloarea produsă în anumite perioade 
este cînd consumată în Întregime, cînd capitalizată [n întregime. 
In medie - şi formula generală nu poate reprezenta decît me
dia mişcării - întîlnim ambele procese. Ca să nu complicăm î nsă 
formula, este mai  bine să  presupunem că întreaga plusvaloare 
este acumulată. Formula P „.M' - B' - M' < iP ... P' exprimă un 

c apital productiv c are e reprodus pe o scară mai largă şi  cu o va
loare mai mare şi  c are îşi începe al doilea circuit, sau, ceea ce  
este acelaşi lucru, îşi reînnoieşle primul circuit c a  un c apital pro
ductiv sporit. Atunci cînd înn·pe acest al doilea circuit, P este 
din nou punctul de plec are, numai că P este un c apital productiv 
mai mare decît a fost primul P.  Tot astfel, atunci cînd în formula 
B„.B' al doilea circuit începe cu B', acest B' funcţionează ca B, în  
calitate de c apital bănesc de o anumită mărime c are a fost avan
sat ; este u n  c apital bănesc mai mare decît acela cu c are a fost 
deschis primul circuit, dar de îndată ce îşi începe îndeplinirea 
funcţiei de capital bănesc avansat dispare orice urmă a faptului 
că el ar fi sporit datorită c apitalizării plusvalorii .  In forma de 
capital bănesc în  c are îşi începe circuitul, această origine a sa 
nu mai este vizibilă. La fel s tau lucrurile şi cu P' atunci cînd 
acesta funcţionează c a  punct de plecare al unui nou circuit. 

Comparînd pe P „ .P' cu B„.B' sau cu primu! circuit, vedem că 
ele nu au aceeaşi semnificaţie. B„.B', luat în  sine ca circuit izolat,  
exprimă numai faptul că  B, c apitalul b ănesc (sau capitalul i ndustrial 
efectuînd circuitul său sub formă de c apital bănesc) , reprezintă 
b ani c are generează bani, valoare c are generează valoare, faptul 
că el produce plusvaloare. Dimpotrivă, în circuitul lui P, procesul 
de valorificare însuşi este încheiat o dată cu încheierea primului 
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stadiu, procesul de producţie, iar după încheierea celui de-al doilea 
stadiu, M' - B' (primul stadiu al circulaţiei), valoarea-capital + plus
valoarea există deja sub formă de capital bănesc realizat, ca B'. 
care a apărut în primul circuit ca extremă finală. Faptul că plus
valoarea a fost creată este reprezentat în forma P ... P, analizată 
mai înainte (vezi formula dezvoltată la p. 47 *) ,  prin m - b - m, 
care în al doilea stadiu al sau iese din circulaţia capitalului ş i  
exprimă circulaţia plusvalorii ca venit. In această formă, în care 
întreaga mişcare este reprezen tată prin P ... P, în care deci nu exist. 
o diferenţă de mărime a valorii între cele două extreme, valorifi
carea valorii avansate, producerea de plusvaloare, este deci repre-
zentată în acelaşi mod ca în B ... B' ; numai că actul M' - B' apare 
ca stadiu ultim în B ... B', iar în P ... P ca al doilea stadiu al circuitului 
şi ca primul stadiu al circulaţiei. 

In P ... P', P' nu exprimă ca a fost produsă plusvaloare, ci  că 
plusvaloarea produsă a fost capitalizată, că deci a fost acumulat 
capital şi  că, spre deosebire de P, P' constă din valoarea-capital 
iniţială plus valoarea capitalului acumulat prin mişcarea acesteia. 

B', ca simplă încheiere a Im B . . .  B', la fel ca M', aşa cum apare 
în toate aceste circuite, nu exprimă, luate în sine, mişcarea, ci 
rezultatul ei : valorificarea valorii-capital realizate sub formă de 
marfă sau sub formă de bani şi deci valoarea-capital ca B + b 
sau M + m, ca raport al valoni-capital faţă de plusvaloarea ei ca 
faţă de un descendent al ei. Ele exprimă acest rezultat ca forme 
diferite de circulaţie a valorii-capital valorificate. Dar nici în 
forma M', nici în forma B' valorificarea care a avut loc nu este ea 
însăşi o funcţie nici a capitalului bănesc, nici a capitalului-marfă. 
Ca forme, ca moduri de existenţă speciale, diferite, care corespund 
unor funcţii speciale ale capitalului industrial, capitalul bănesc nu 
poate îndeplini decî t funcţii de bani, iar capitulul-marfă nu poate 
îndeplini decît funcţii de marfă ; deosebirea dintre ele nu este decît 
deosebirea dintre bani şi marfă. Tot aşa capitalu\ industrial, în  
forma sa de capital productiv, nu poate consta decît din  aceleaşi 
elemente care intră de obicei în  orice proces de muncă ce creează 
produse : pe de o parte condiţii de muncă materiale (mijloace de 
producţie) ,  pe de altă parte forţă de muncă ce funcţionează în mod 
productiv (util) . Aşa cum capitalul industrial nu poate exista în 
sfera producţiei decît în compoziţia care corespunde procesului de 
producţie în general, deci şi procesului de producţie necapitalist, 
tot aşa în sfera circulaţiei el nu poate exista dedt în cele două 
forme care corespund acestei sfere : în forma de marfă şi în aceea 

* Vezi volumul de fată, p. 81. - Nota red. 
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de bani. D ar suma elementelor de producţie , se anunţă din capul 
locului ca fiind capital productiv, deoarece forţa de muncă este 
forţă de muncă a altuia, pe care capitalistul a cumpărat-o chiar de 
la proprietarul ei, tot aşa cum şi-a cumpărat şi mijloacele de pro
ducţie de la alţi proprietari de mărfuri ; de aceea însuşi procesul 
de producţie apare şi el ca funcţie productivă a capitalului in
dustrial, iar banii şi  marfd apar ca forme de circulaţie ale aceluiaşi 
capital industrial, prin urmare şi funcţiile lor apar ca funcţii de 
circulaţie ale acestui capital ca1 e s au precedă funcţiile capitalultu 
productiv, sau decurg din el.  Numai prin faptul că s înt legat� 
intre ele ca forme ale funcţiilor pe c are capitalul industrial trebuie 
să le îndeplinească în diferitele stadii ale procesului circuitului 
său, funcţia de b ani şi funcţia de marfă sînt aici în acelaşi timp 
funcţii ale capitalului bănesc şi ale capitalului-marfă. Este deci 
greşit să se deducă proprietăţile şi funcţiile specifice care caracteri
zează banii ca bani şi marfa ca mârfă din proprietăţile !or de 
capital, aşa cum este greşit să se deducă, invers, proprietăţile 
capitalului productiv din modul lui de existenţă ca mijloace de 
producţie. 

De îndată ce B' sau M' sînt fixate ca B + b, M + m, deci ca 
raport al valorii-capital faţă de plusvaloare ca faţă de un descen
dent al său, acest raport este exprimat în amîndouă, o dată sub 
formă de bani, a doua oară sub formă de marfă, ceea ce nu schimbă 
cu nimic lucrurile. Prin urmare, acest raport nu rezultă nici din 
proprietăţile şi funcţiile care revin banilor ca atare, nici din altele 
care revin mă1 fii ca a tare. In ambele cazuri, proprietatea care 
caracterizează capitalul, aceea de a fi valoare care generează va
loare, este exprimată numai ca rezultat. M' este întotdeauna pro
dusul funcţionării lui P, iar B' este întotdeauna numai forma lui M' 
transformată în circui tul capitalului industrial . De aceea, atunci 
cînd capitalul bănesc realizat îşi reîncepe funcţia sa specială în 
calitate de capital bănesc, el încetează a mai exprima relaţia-ca
pital cuprinsă în B' = B + b. Atunci cînd B„ .B' a fost parcurs, 
i ar B' îşi reîncepe circuitul, acesta nu mai figurează ca B', ci ca B ,  
chiar dacă întreaga plusvaloare pe care o conţine B'  este capitali
zată. Al doilea circuit începe, în exemplul nostru, cu un capital 
bănesc de 500 1 .  st. şi nu cu 422 1 .  st., cum a început primul circu.t. 
Capitalul bănesc care deschide circuitul este cu 78 1. st. mai mare 
decît mai înainte ; această deosebire există dtunci cînd comparăm 
un circuit cu celălalt ; dar această comparaţie nu-şi are locul în 
cadrul fiecărui circuit în parte. Cele 500 1. st. avansate drept capital 
bănesc, din care 78 1. st. existau înainte ca plusvaloare, joacă exact 
acelaşi rol ca şi  500 I. st. cu care alt capitalist şi-ar deschide primul 
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circuit. Tot astfel stau lucrurile şr în circuitul capitalului productiv. 
p' mărit se manifestă, atunci cînd reîncepe circuitul, ca P, tot aşa 
cum se manifestă în  reproducţia simplă P„.P. 

In stadiul B' - M'< F,1 mărimea sporită a capitalului este indi-. p 
cată numai prin M', dar nu prin F' şi Mp'. Intrucît M este suma 
lui F şi Mp, însuşi M' arată că suma lui F şi Mp pe care le con
ţine este mai mare decît P iniţial. Dar, în afară de aceasta, denu
mirea F' şi Mp' ar fi falsă, deoarece ştim că o dată cu creşterea 
capitalului are loc o modificare a compoziţiei sale valorice, că în 
cursul a.estei modificări valoarea lui Mp creşte, iar aceea a lui F 
scade întotdeauna relativ, ba de multe ori şi absolut. 

III. Acumularea banilor 
Dacă b, plusvaloarea transformată în aur, poate fi adăugată 

imediat din nou valorii-capital în mişcare, astfel incit să poată 
intra, formînd împreună cu capitalul B mărimea B', în procesul 
circuitului, aceasta depinde de împrejurări care sînt independente 
de simpla existenţă a lui b. Dacă este vorba ca b să servească 
drept capital b ănesc într-o nouă întreprindere, independentă, care 
urmează a fi înfiinţată alături de prima, este clar că el nu va putea 
fi folosit în acest scop decît dacă are mărimea minimă necesară 
pentru o asemenea intreprindere. Dacă b trebuie să fie folosit 
pentru extinderea întreprinderii iniţiale ,  raporturile dintre factorii 
materiali ai lui P şi raporturile lor valorice impun şi e le  o anu
mită mărime minimă pentru b. Intre toate mijloacele de producţie 
care funcţionează în  întreprinderea respectivă există nu numai 
un raport calitativ, ci şi un anumit raport cantitativ ; ele au anu
mite mărimi proporţionale. Aceste raporturi materiale şi , legate 
de ele, raporturile valorice ale factorilor care intră în capitalul 
productiv determină volumul minim pe care trebuie să-l aibă b 
pentru a putea fi transformat, ca un spor al capitalului productiv, 
în mijloace de producţie şi în forţă de muncă suplimentare sau 
numai în mijloace de producţie suplimentare. Astfel fabricantul de 
fire nu poate mări numărul fusurilor sale fără a-şi  procura totodată 
cardele şi flaierele necesare, abstracţie făcînd de chel tuielile spo
rite pentru bumbac şi  salarii pe care le necesită o asemenea ex
tindere a întreprinderii. Pentru a realiza această extindere, plus
valoarea trebuie deci să fi ajuns la o sumă apreciabilă (se 
calculează de obicei 1 1 .  st. de fiecare fus nou introdus) . Atîta timp 
cit b nu are acest volum minim, circuitul capitalului trebuie să se 
repete de mai multe ori pînă ce suma b-urilor produse de el în 
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mod succesiv poate să funcţioneze împreună cu B, adică în B' -
-M' <�P . Chidr şi simple modificări ale unor piese, care se fc, de 

pildă, la maşinile de filat, necesită, în măsura în care maşinile 
devin astfel mai productive, o cheltuire mai mare de material pen
tru filat, o sporire a numărului flaierelor etc. Prin urmare, în 
perioada de tranziţie, b este acumulat, şi această acumulare a lui 
nu este o funcţie a lui proprie, ci rezultatul repetării lui P„ .P. 
Funcţia proprie a lui b este rămînerea lui în stare de bani pînă 
cînd, în  mma repetatelor circuite de valorificare, deci din afară, 
va spori suficient, atingînd mă:imea minimă necesară pentru func
ţionarea lui activă, singura mărime în care el poate participa la 
funcţionarea capitalului bănesc B, poate servi efectiv drept capital 
bănesc, în speţă drept parte acumulată a capitalului bănesc B aflat 
în funcţiune. In perioada de tr anziţie, b este acumulat şi există 
numai sub forma unui tezaur aflat în curs de formare, în  curs de 
creştere. Acumularea de bani, tezaurizarea apare deci aici ca un 
proces care însoţeşte temporar acumularea reală, adică lărgirea 
scării pe  care acţionează capitalul industrial. Temporar, deoarece, 
atîta timp cit tezaurul rămîne in starea sa de tezaur, el nu func
ţionează drept capital, nu p articipă la procesul de valorificare, 
ci  rămîne o sumă de b ani care creşte numai pentru că banii obţi
nuţi fără intervenţia ei  sînt aruncaţi în aceeaşi  l adă. 

Forma de tezaur nu este altceva decît forma de b ani care nu 
se află în circulaţie,  de b ani a căror circulaţie este întreruptă şi 
care din această cauză sînt păstraţi sub forma lor de b ani .  In ceea 
ce  priveşte procesul tezaurizării însuşi, el este propriu oricărei 
producţii de mărfuri şi,  ca scop în  sine, nu joacă un rol decît în 
formele nedezvoltate, precapitaliste ale acestei producţii. Aici însă 
tezaurul apare ca formă a capitalului bănesc, iar tezaurizarea ca 
un proces care însoţeşte temporar acumularea capitalului, de
oarece şi în măsura în care banii figurează aici în calitate de 
capital bănesc latent, deoarece tezaurizarea, existenţa ca tezaur 
a plusvalorii aflate sub formă bănească, este un stadiu pregătitor 
pentru transformarea plusvalorii într-un capital care funcţionează 
în mod efectiv, stadiu pregăti tor determinat funcţional, care îşi  
are locul în afara circuitului capitalului . Aşadar, prin această de
terminare a s a, tezaurul este capital bănesc l atent ; aceasta este 
şi cauza pentru care volumul pe care trebuie să-l fi atins înainte 
de a intra în procesul circuitului capitalului este determinat de 
fiecare dată de compoziţia valorică a capitalului productiv. Dar, 
atîta timp cit b anii rămîn sub formă de tezaur, ei  nu funcţionează 
încă drept capital bănesc, ci  sînt numai capital bănesc inactiv, şi 
anume nu capital bănesc a cărui funcţionare a fost întreruptă, Cd 
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în cazul de mai sus, ci capital bănesc care nu este încă în stare 
să funcţioneze. 

Luăm aici acumularea de bani în forma ei iniţială� reală, ca 
tezaur bănesc real. Ea poate exista însă şi sub forma de simple 
creanţe, de titluri de creanţă ale capitalistului care a vîndut M'. 
In ceea ce priveşte celelalte forme sub care acest capital bănesc 
latent există şi în perioada de tranziţie, sub formă de bani care 
generează bani, de pildă sub tormă de depuneri spre fructificare 
la o bancă, de cambii sau de 'nîrtii de valoare de tot felul, cerce
tarea lor nu-şi are locul aici. În aceste cazuri, plusvaloarea reali
za tă în bani îndeplineşte, în a fara circuitului capitalului indus
trial din care derivă, funcţii speciale ale capitalului, funcţii care, 
în primul rînd, nu au nimic de-a face cu circuitul acestui capital 
ca atare şi care, în al doilea i înd, presupun funcţii ale capitalului 
diferite de funcţiile capitalului industrial, care nu au fost încă 
analizate aici. 

IV. Fondul de rezervă 

ln forma pe care tocmai am analizat-o şi care reprezintă forma 
de existenţă a plusvalorii, tezam ul este un fond bănesc de acumu
lare, o formă bănească pe care acumularea de capital o îmbracă 
temporar, fiind deci el însuşi o condiţie a acesteia din urmă. Dar 
acest fond de acumulare poate să îndeplinească şi anumite servicii 
secundare speciale, cu alte cuvinte să intre în procesul circuitu
lui capitalului fără ca acest proces să ia forma P„.P', deci fără lăr
girea reproducţiei capitaliste. 

Dacă procesul M' - B' se prelungeşte peste durata lui nor
mală, dacă deci procesul de transformare a capitalului-marfă în 
forma bani este oprit în mod anormal sau, de  pildă, dacă - această 
transformare fiind efectuată - preţul mijloacelor de producţie 
în care urmează să fie transformat capitalul bănesc a cres
cut peste nivelul pe care l-a avut la începutul circuitului, tezau
rul care funcţionează ca fond de acumulare poate fi folosit pen
tru a lua locul capitalului bănesc sau al unei părţi din acesta. 
Fondul bănesc de acumulare serveşte astfel ca fond de rezervă 
pentru înlăturarea unor perturbări intervenite în circuit. 

Fondul de rezervă ca atare se deosebeşte de fondul de mijloace 
de cumpărare sau de plată analizat în circuitul P„.P. Aceste 
mijloace de cumpărare şi de plată sînt o parte din capitalul bă
nesc în funcţiune (sînt deci forme de existenţă ale unei părţi 
din valoarea-capital aflată în general în proces) , ale cărui părţi 
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nu intră în funcţiune decît în mod succesiv, la termene diferite. 
In cursul continuu al procesului de producţie se formează în per
manenţă o rezervă de capital bănesc, întrucît, de pildă, astăzi 
s-au făcut încasări, iar plăţile urmează să se facă abia mai tîrziu, 
astăzi au fost vîndute cantităţi mari de mărfuri şi alte cantităţi 
mari de mărfuri urmează să fie cumpărate abia peste aîteva zile ; 
în aceste intervale, o parte din capitalul circulant se află deci în 
permanenţă sub formă de bani. Fondul de rezervă, în schimb, nu 
este o parte componentă a capitalului în funcţiune, mai precis 
a capitalului bănesc, ci a capi talului aflat încă într-un stadiu pre
liminar al acumulării sale, o parte a plusvalorii care nu a fos t  
încă transformată în  capital acilv. Se înţelege de  altfel de  la sine 
că în împrejurări dificile capitalistul nu se întreabă de loc ce 
funcţii anumite îndeplinesc banii aflaţi în mina sa, ci pur şi sim
plu folosşte banii pe care îi are pentru a menţine procesul c ir
cuitului capitalului său. Aşa, în exemplul nostru, B = 422 1 .  st., 
iar B' = 500 1 .  st. Dacă o parte din capitalul de 422 1 .  st. există 
în calitate de fond de mijloace de cumpărare şi  de plată, în cali
tate de rezervă de bani, se consideră că, împrejurările rămînînd 
neschimbate, ea va intra în întregime în circuit şi totodată va fi 
suficientă în acest scop. Fondul de rezervă este însă o parte din 
plusviloarea de 78 1. st. ; el nu poate intra în proc�sul circuitului 
capitalului în valoare de 422 1. st. decît dacă acest circuit se efec
tuează în împrejurări care nu rămîn neschimbate ; căci el este o 
parte din fondul de acumulare şi figurează în cazul nostru fără 
vreo lărgire a proporţiilor reproducţiei. 

Fondul de acumulare bănesc înseamnă existenţa unui capi
tal bănesc latent, aşadar transformarea banilor în capital bănesc. 

Formula generală a circui tului capitalillui productiv, care cu
prinde reproducţia simplă şi reproducţia pe scară lărgită, este 
următoarea : 

I .. 
P„.M' - B' .  

! - r . B - M < Mp" 'p (P ) .  

Dacă P = P ,  atunci în 2 )  B = B'  - b ;  dacă P = P', atunci 
în 2) B este mai mare decît B' - b, adică b a fost transformat, în 
întregime sau în parte, în capital bănesc. 

Circuitul capitalului productiv este forma în care economia 
politică clasică analizează procesul circuitului capitalului in
dustrial. 



C a p i t o l u l  t r e i  

Circuitul capitalului-marfă 

Formula generală pentru circuitul capitalului-marfă este 

M' - B' -- M .„ P  „ . M'.  
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M' apare nu numai ca produs, c i  şi  ca premisă a celor două 
circuite analizate anterior, întrucît ceea ce este B - M pentru un 
capital presupune dej a M' - B' pentru celălalt, cel puţin în mă
sura în care o parte din mij loacele de producţie sînt, la rîndul lor, 
produsul-marfă al altor capitaluri individuale care îşi efectuează 
c ircuitul lor. In cazul nostru, de pildă, cărbunii, maşinile etc. sînt 
capitalul-marfă al exploatatorului de mine, al capitalistului con
structor de maşini etc. Apoi s-a arătat încă în capitolul I, punctul 
IV, că, începînd chiar de la prima repetare a lui B„.B', chiar îna
inte ca acest al doilea circuit al capitalului bănesc să se fi încheiat, 
este presupus nu numai circmtul P„.P, ci şi circuitul M'.„M' 

Dacă reproducţia are loc pe o scară lărgită, M' final este mai 
mare decît M' iniţial şi deci îl vom însemna aici cu M " .  

Deosebirea dintre forma a treia ş i  primele două s e  manifestă, 
în primul rînd, prin faptul că aici circulaţia totală cu cele două 
faze opuse ale ei deschide circuitul, în timp ce în forma I circu
laţia este întreruptă prin procesul de producţie, iar în forma a II-a 
circulaţia totală cu cele două faze ale ei care se completează re
ciproc apare numai ca o verigă intermediară în procesul de re
producţie şi de aceea formează mişcarea intermediară între P„.P. 
In actul B„.B' forma de circulaţie este B - M „.M' - B' = B - M 
- B. ln P„.P ea este, dimpotrivă, M' - B' · B - M = M - B - M. 
In M'„.M' circulaţia are de asemenea această ultimă formă. 

In al doilea rînd, la repetarea circuitelor I şi II, chiar dacă 
punctele finale B' şi P' formează punctele iniţiale ale circuitului 
reînnoit, dispare forma în care ele au fost produse. B' = B + b şi 
P' = P +p reîncep noul proces ca B şi P. Dimpotrivă, în forma 
a III-a punctul de plecare M trebuie însemnat cu M', chiar dacă 
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circuitul se reînnoieşte la aceeaşi scară, şi anume din următorul 
motiv : în forma I, de îndată ce B' ca atare deschide un nou cir
cuit, el funcţionează în calitate de capital bănesc B, în calitate de 
valoare-capital avansată sub formă de bani şi care urmează să fie 
valorificată. Mărimea capitalului bănesc avansat, sporită prin 
acumularea efectuată în primul circuit, a crescut. Dar dacă mă
rimea capitalului bănesc avansat este de 422 1 .  st. sau de 500 1. st. ,  
aceasta nu modifică cu nimic faptul că el apare ca simplă valoare
capital. B' nu mai există în calitate de capital valorificat sau de ca
pital care generează plusvaloar e, în calitate de relaţie-capital. El 
urmează abia să fie valorificat în cursul procesului. Acelaşi lucru 
este valabil şi pentru P„.P' ; P' trebuie să continue să funcţioneze 
în permanenţă şi să reînnoiască circuitul ca P, ca valoare-capital 
care urmează să producă plusvaloare. - Dimpotrivă, circuitul 
capitalului-marfă nu începe cu valoarea-capital, ci cu valoarea
capital sporită sub formă de marfă ; el cuprinde deci de la bun 
început circuitul nu numai al valorii-capital existente sub formă 
de marfă, ci şi pe acela al plusvalorii. De aceea dacă -în această 
formă are loc o reproducţie simplă, la punctul final apare un M' 
de aceeaşi mărime ca şi la punctul iniţial. Dacă o parte a plus
valorii intră în circuitul capitalului, atunci, deşi la sfîrşit în locul 
lui M' apare M", adică un M' mai mare, circuitul următor începe 
totuşi din nou cu M', care nu este decît un M' mai mare ca în 
circuitul anterior şi îşi începe noul său circuit cu o valoare-capi
tal acumulată mai mare, deci şi cu o plusvaloare nou creată 
relativ mai mare. In toate cazurile, M' deschide în permanenţă cir
cuitul ca un capital-marfă ca· este = valoare-capital + plus
valoare. 

M' apare ca M în circuitul unui capital industrial individual 
nu ca formă a acestui capi tal, ci ca formă a unui alt capital in
dustrial, în măsura în care mijloacele de producţie reprezintă pro
dusul acestuia. Actul B - M (adică B - Mp) al primului capital 
este pentru acest al doilea capital actul M' - B'. 

ln actul de circulaţie B - M <�p' F şi Mp sînt identice, în 
măsura în care sînt măriuri în mina vînzătorilor lor, pe de o 
parte a muncitorilor care îşi vind forţa de muncă, pe de altă parte 
a posesorilor mijloacelor de producţie care le vînd pe acestea din 
urmă. Pentru cumpărător, ai cărui bani funcţionează aici în cali
tate de capital bănesc, ele funcţionează ca mărfuri numai atîta 
timp cit acesta nu le-a cumpărat încă, prin urmare atîta timp cit 
ele se opun capitalului lui, existent sub formă de bani, ca mărfuri 
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ale altora ; Mp şi F se deosebesc a1c1 numai m măsura în care 
Mp poate fi în mina vînzătoruiui său = M', deci poate fi capital 
în măsura în care Mp este forma-marfă a capitalului vînzătorului, 
în  timp ce pentru muncitor F este totdeauna numai marfă şi de
vine capital abia în mina cumpărătorului, ca parte componentă 
a lui P. 

De aceea M' nu poate deschide niciodată un circuit ca sim· 
plu M, ca simplă formă-marfă a valorii-capital. In calitate de ca
pital-marfă, el are întotdeauna un caracter dublu. Din punctul de 
vedere al valorii de întrebuin�are, el este produsul funcţionării 
lui P, în cazul nostru fire, ale cărui elemente F şi Mp, provenite 
ca mărfuri din sfera circulaţiei, au funcţionat numai ca elemente 
de formare a acestui produs. În al doilea rînd, din punctul de ve
dere al valorii, el este valoarea-capital P plus plusvaloarea p, pro
dusă în timpul funcţionării lui P. 

Numai în circuitul lui M' însuşi, M = P = valoarea-::api
tal poate şi trebuie să se separe de acea parte a lui M' în :are 
există plusvaloare, de plusprodusul în care se află cuprinsă plus
valoarea, indiferent de fap tul dacă aceste două părţi sînt efec
tiv separabile, ca în cazul firelor, sau inseparabile, ca în cazul 
maşinii. Ele devin separabile de fiecare dată cînd M' se trans
formă în B'. 

Dacă întregul produs-marfă poate fi împărţit în produse par
ţiale omogene independente, ca, de pildă, cei 10 OOO de pfunzi de 
fire ale noastre, şi dacă, in consecinţă, actul M' - B' se poate 
manifesta într-o sumă de vînzări efectuate succesiv, atunci va
loarea-capital poate funcţiona 1sub formă de marfă ca M, se poate 
separa de M' înainte de a se fi realizat plusvaloarea, deci înainte 
ca M' să se fi realizat în întregime. 

Din cei 10 OOO de pfunzi de fire în valoare de 500 1. st., va
loarea a 8 440 de pfunzi este = 422 1. st. = valoarea-capital se
parată de plusvaloare. Dacă capitalistul vinde mai întîi 8 440 de 
pfunzi de fire cu 422 1 .  st., aceşti 8 440 de pfunzi de fire repre
zintă M, v aloarea-capital sub formă de marfă ; plusprodusul de 
1 560 de pfunzi de fire = plusvaloarea de 73 1 .  st., cuprins şi el în 
M', ar intra în circulaţie abia mai tîrziu ; capitalistul ar putea 
efectua operaţia M - B - M <.v înainte de circulaţia plusprodu
sului, înainte de m - b - m. 

Sau, dacă ar vinde mai întii 7 440 de pfunzi de fire în valoare 
de 372 1. st. şi apoi l OOO de pfunzi de fire în valoare de 50 1. st. .  
în acest caz mijloacele de producţie (partea constantă a capita
lului, c) ar putea fi înlocuite cu prima parte a lui M, iar partea 
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variabilă a capitalului, v, forţa de muncă, cu partea a doua a lui 
M, după care lucrurile s-ar desfăşura ca mai înainte. 

Dar, dacă asemenea vînzări succesive au loc şi dacă condi
ţiile circuitului permit, capitalistul, în loc să-l descompună pe M' 
în c + v + p, poate efectua această descompunere şi la părţile 
alicote ale lui M' .  

Aşa, de pildă, 7 440 de pfunzi de fire = 372 1 .  st., care, ca 
părţi ale lui M' ( 10  OOO de pfunzi de fire = 500 1 .  st.) , reprezintă 
partea constantă a capitalului, pot fi descompuse la rîndul lor în 
5 535,360 de pfunzi de fire în v aloare de 276,768 1 .  st., care înlo
cuiesc numai partea constantă a capitalului, valoarea mijloacelor 
de producţie consumate în procesul de producţie a celor 7 440 de 
pfunzi de fire, în 744 de pfunzi de fire în valoare de 37,200 1 .  st„ 
care înlocuiesc numai capitalul variabil, şi în 1 160,640 de pfunzi 
de fire în valoare de 58,032 1. st., care, ca plusprodus, sînt purtă
tori de plusvaloare. Prin urmare, din cei 7 440 de pfunzi vînduţi, 
capitalistul poate înlocui valoarea-capital cuprinsă în ei, vînzînd 
6 279,360 de pfunzi de fire cu preţul de 313 ,968 1 .  st., iar valoarea 
plusprodusului de 1 160,640 de pfunzi = 58,032 1. st. o poate chel
tui ca venit. 

Tot aşa el poate descompune, în continuare, cei 1 OOO de 
pfunzi de fire = 50 1. st. = Yaloarea-capi tal variabil , vînzîndu-i 
în mod corespunzător, şi anume : 744 de pfunzi de fire în valoare 
de 37,200 1 .  st. - aceasta reprezintă valoarea-capital constant a 
1 OOO de pfunzi de fire ; 1 00 de pfunzi de fire în valoare de 
5 OOO 1. st. - pai tea variabilă a capitalului cuprinsă în aceiaşi 
1 OOO de pfunzi de fire ; deci 844 de pfunzi de fire în valoare de 
42,200 1. st. servesc la înlocuirea valorii-capital cuprinse în 1 OOO de 
pfunzi de fire ; în sfîrşit, 156 de pfunzi de fire, în valoare de 
7,800 1. st., reprezintă plusprodusul cuprins în cei 1 OOO de pfunzi 
de fire şi pot fi deci consumaţi ca atare. 

ln sfîrşit, dacă vînzarea reuşeşte, el poate descompune şi res
tul de 1 560 de pfunzi în valoare de 78 1. st., astfel ca vînzarea a 
1 1 60,640 pfunzi de fire în valoare de 58,032 1. st. să înlocuiască 
valoarea mijloacelor de producţie cuprinsă în 1 560 de pfunzi de 
fire, iar vînzarea a 156 de pfunzi de fire în valoare de 7,800 1. st. 
să înlocuiască valoarea-capital variabil : în total 1 316,640 de 
pfunzi de fire = 65,832 1. st., care înlocuiesc întreaga valoare
capital ; în fine, plusprodusul de 243,360 de pfunzi = 1 2, 1 68 1. st. 
rămîne să fie cheltuit ca venit. 

Aşa cum fiecare dintre elementele c ,  v, p existente în fire 
poate fi descompus, la rindul său, în aceleaşi elemente compo-
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nente, tot astfel poate fi descompus în parte fiecare pfund de fire 
în valoare de 1 şiling = 12 pence : 

c = 0,744 pfunzi de fire = 8,928 pence 
V = 0,1 00 " = 1 ,200 
p = 0,156 „ = 1 ,872 

c + v + p  = 1 pfund de fire = 12  pence 

Dacă adunăm rezultatele celor trei vînzări parţiale de mai 
sus, obţinem acelaşi rezultat ca la vînzarea dintr-o singură dată 
a celor 10 OOO pfunzi de fire. 

Avem capital constant : 

la vînzarea 1 : 5 535,360 pfunzi de fire 276,768 1. st. 
a 2-a : 744,00 37,200 „ „ 
a 3-a : 1 1 60,640 58,032 „ " 

Total 7 440 pfunzi de fire = 372 I. st. 

Capital variabil : 

la vinzarea 1 : 744,000 pfunzi de fire = 37,200 I. st. 

Plusvaloare : 

a 2-a : 100,000 5 ,000 „ „ 
a 3-a : 156,000 7,800 „ „ 
Total 1 OOO pfunzi de fire = 50 1. st. 

la vînzarea l : 1 1 60,640 pfunzi de fire = 58,032 1. st. 

Total general : 

a 2-a : 1 56,000 „ = 7,800 „ „ 
a 3-a : 243,360 „ = 12, 168 „ „ 

Total 1 560 pfunzi de fire = 78 1. st. 

Capital constant : 7 440 pfunzi de fire 372 1. st. 
„ v ariabil : 1 OOO 50 „ " 

Plusvaloare : 1 560 78 " „ 
Total 10 OOO pfunzi de fire = 500 1. st. 

M' - B' ca atare nu înseamnă altceva decît vînzarea a 
10 OOO de pfunzi de fire. Cei 10  OOO de pfunzi de fire sînt marfă 
ca şi orice alte fire. Pe cumpărător îl interesează preţul de 1 şiling 
pentru 1 pfund, sau de 500 1. st. pentru 10 OOO de pfunzi. Dacă în 
cursul tranzacţiei el atrage atenţia asupra compoziţiei valorice a 
capitalului, nu face acest lucru decît cu intenţia perfidă de a 
dovedi că, chiar dacă pfundul de fire va fi vîndut sub 1 şiling, 
vînzătorul tot ar face o afacere bună. Dar cantitatea de mărfuri 
pe care o cumpără consumatorul depinde de nevoile acestuia : 
dacă, de pildă, el este posesorul unei ţesătorii, ea depinde de com
poziţia propriului său capital care funcţionează în ţesătorie şl nu 

7 - Marx-Engels - Opere, voi. 24 
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de compoziţia capitalului fabricantului de fire de la care cum
pără. Proporţiile în care M' trebuie, pe de o parte, să înlocuiască 
capitalul consumat în procesul său de fabricaţie (respectiv dife
ritele părţi componente ale capitalului) şi, pe de altă parte, să ser
vească drept plusprodus fie pentru cheltuirea de plusvaloare, fie 
pentru acumularea de capital nu există decît în circuitul capita
lului a cărui formă-marfă o constituie cei 10 OOO de pfunzi de fire. 
Aceste proporţii nu au nimic de-a face cu vînzarea ca atare. In 
afară de aceasta, aici se mai presupune că M' se vinde la va
loarea sa, că nu este vorba deci decît de transformarea lui din 
forma marfă în forma bani.  Bineînţeles că pent1ll M', ca formă 
funcţională în circuitul acestui capital individual din care tre
buie înlocuit capitalul productiv, este de o importanţă hotărîtoare 
dacă şi în ce măsură la vînzare preţul se abate de la valoare ; 
dar aici, unde ne ocupăm doar de simple deosebiri de formă, acest 
lucru nu interesează. 

In forma I, B„.B', procesul de producţie se plasează între cele 
două faze ale circulaţiei capitalului care se completează şi se 
opun una alteia ; el se încheie înainte ca faza finală M' - B' să 
fi început. Banii sînt avansaţi în calitate de capital mai întîi în 
elemente de producţie, de aici sînt transformaţi în  produs-marfă, 
iar acesta este transformat, la rîndul său, în bani.  Este vorba de 
un ciclu de tranzacţie gata încheiat, al cărui rezultat îl consti
tuie banii care pot servi oricui şi la orice. e aceea reluarea pro
cesului este dată numai ca o posibilitate. B„ .P„.B' poate fi atît 
ultimul circuit cam închei e funcţia unu i  capital individual atunci 
cînd este retras din afaceri, cit şi primul circuit al unui capital 
nou care intră în funcţiune. Mişcarea generală este aici B„.B', de 
la o sumă de bani la o sumă mai mare de bani. 

ln forma a II-a, P.„M' - M' - M„.P (P') , întregul proces de 
circulaţie urmează după primul P şi îl precedă pe cel de-al doilea. 
Dar el se desfăşoară într-o ordine inversă celei din forma I. Primul 
P este capitalul productiv, iar funcţia sa este procesul de pro
ducţie, condiţie prealabilă a p rocesului de circulaţie care î i  ur
mează. Dimpotrivă, P final nu este procesul de producţie ; el nu 
este decît reîntoarcerea capitalului industrial la forma sa de exi.
tenţă de capital productiv, şi anume ca rezultat al transformării 
valorii-capital în F + Mp, efectuată în ultima fază a circulaţiei, 
ca rezultat al transformării ei în factorii subiectivi şi obiectivi care, 
reuniţi, constituie forma de existenţă a capitalului productiv. La 
sfîrşitul circuitului, capitalul, indiferent dacă este vorba de P sau 
de P', se prezintă din nou într-o formă în care trebuie să funcţio
neze iarăşi drept capital productiv şi să efectueze procesul 



Capitolul 3, Circuitul capitalului-marfă 99 

de producţie. Forma generală a mişcării, P „. P, este forma re
producţiei şi nu arată, asemenea lui B„.B', că scopul procesului 
este valorificarea. De aceea această formă oferă cu atît mai mult 
economiei politice clasice posibilitatea de a ignora forma capita
listă determinată a procesului de producţie şi de a prezenta pro
ducţia ca atare drept scop al procesului, ca şi cum ar fi vorba 
numai de a se produce pe cit posibil mai mult şi mai ieftin şi de 
a schimba produsul pe alte produse cit mai variate posibil, în 
parte pentru reînnoirea producţiei (B - M) , în parte pentru con
sum (b - m) . Şi înirucît B şi b apar aici ca mijloace de circula
ţie numai în mod vremelnic, particularităţile a lit ale banilor, ci t 
şi ale capitalului bănesc pot rămîne neobservate, iar întregul pro
ces apare simplu şi natural, adică are naturaleţea raţionalismului 
plat. Tot aşa la analizarea capitalului-marfă se uită cîteo1ată pro
fitul şi, atunci cînd este vorba de întregul circuit al producţiei, 
capitalul-marfă figurează numai drept marfă, iar atunci cînd este 
vorba de părţile componente ale valorii numai drept capital-marfă. 
Acumularea este prezentată, bineînţeles, în acelaşi fel ca producţia. 

In forma a III-a, M' - B' - M„.P„.M', circuitul este deschis 
de cele două faze ale procesului de circulaţie, şi anume în aceeaşi 
ordine ca şi în forma a II-a, P„.P ; urmează apoi P, şi anume, ca 
şi în forma I, cu funcţia sa, procesul de producţie ; cu M', rezul
tatul acestuia din urmă, se în::heie circuitul. După cum în forma 
a II-a circuitul se încheie cu P ca simplă reîntoarcere la forma 
de existenţă a capitalului productiv, tot aşa şi aici se încheie cu 
M', ca reîntoarcere la forma de existenţă a capitalului�marfă ; 
după cum în forma a II-a capitalul, în forma sa finală P, trebuie 
să reînceapă procesul ca proces de producţie, tot aşa şi aici, o 
dată cu reapariţia capitalului industrial sub formă de capital
marfă, circuitul trebuie să se deschidă din nou cu faza de cir
culaţie M' - B'. Ambele forme ale circuitului rămîn neîncheiate, 
pentru că nu se termină cu B', cu valoarea-capital valorificată, re
transformată în bani. Prin urmare, amîndouă trebuie să fie conti
nuate şi de aceea cuprind în sine reproducţia. Circuitul total re
prezintă în forma a III-a M'„.M'. 

Ceea ce deosebeşte forma a III-a de primele două este faptul 
că numai în acest circuit punctul de plecare al procesului de va
lorificare este valoarea-capital valorificată ş i  nu valoarea-capital 
iniţială, care abia urmează să fie valorificată. Aici punctul de ple
care este M' ca relaţie-capital şi determină ca atare întregul cir
cuit, întrucit cuprinde, chiar în prima sa fază, atît circuitul valorii
capital, cit şi pe acela al plusvalorii, şi întrucit plusvaloarea tre
buie, chiar dacă nu în fiecare circuit în parte, totuşi în medie, să 
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fie, în parte, cheltuită ca venit, să efectueze circulaţia m - b - m, 
�i, în parte, să funcţioneze ca element al acumulării de capital. 

In forma M'„.M', consumai ea întregului produs-marfă este 
presupusă ca o condiţie a cursului normal al circuitului capitalului 
însuşi. Consumul individual al muncitorului şi consumul indi
vidual al părţii neacumulate din plusprodus cuprind întregul con
sum individual. De aceea consumul luat în ansamblu, atît con
sumul individual, cit şi consumul productiv, intră în circuitul M' 
ca o condiţie a lui. Consumul productiv (în care e inclus, în fapt, 
consumul individual al muncitorului, întrucî t  forţa de muncă este, 
în anumite limite, produsul continuu al consumului individual al 
muncitorului) este efectuat direct de fiecare capital individual. 
Consumul individual, în afară de ceea ce este necesar pentru exis
tenţa capitalistului individual, este presupus numai ca un act so
cial şi nicidecum ca un act al capitalistului individual. 

In formele I şi a II-a, mişcarea în ansamblu se prezintă ca o 
mişcare a valorii-capital avansate. In forma a III-a, capitalul va
lorificat, care apare sub forma de produs-marfă total, reprezintă 
punctul de plecare şi are forma capitalului aflat în mişcare, a capi
talului-marfă. Abia după transformarea lui în bani această miş
care se bifurcă în mişcare a capitalului şi mişcare a venitului. 
Sub această formă este inclusă în circuitul capitalului atît îm
părţirea produsului social total, cit şi împărţirea separată a pro
dusului fiecărui capital-marfă individual, pe de o parte, în fond 
de consum individual şi,  pe de altă parte, în fond de reproducţie. 

3„.3' cuprinde posibilitatea unei lărgid a circuitului în funcţie 
de volumul lui b care intră în circuitul reînnoit. 

In P„.P, P poate începe noul circuit cu aceeaşi valoare, ba 
chiar cu o valoare mai mică, şi totuşi poale reprezenta o repro
ducţie pe scară lărgită, de pildă dacă anumite elemente ale mărfii 
se ieftinesc ca urmare a creşterii productivităţii muncii. Invers, 
în cazul opus, capitalul productiv care a crescut ca valoare poate 
reprezenta o reproducţie pe scară restrînsă din punct de vedere 
material dacă, de pildă, elementele producţiei se scumpesc. Ace
laşi lucru este valabil şi pentru M'„.M'. 

In M'„.M', capHalul sub formă de marfă este o premisă a 
producţiei şi, ca atare, el revine în cadrul acestui circuit în al 
doilea M. Dacă acest M nu este încă produs sau reprodus, cir
cuitul este oprit ; acest M trebuie reprodus în cea mai mare parte 
ca M' al altui capital industrial. In acest circuit, M' există ca punct 
de plecare, ca punct de trecere şi ca punct final al mişcării, de 
aceea el este întotdeauna prezent. El este condiţia permanentă 
a procesului de reproducţie. 
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Intre M'„.M' şi formele I şi a II-a mai există o deosebire. 
Toate cele trei circuite au comun faptul că forma în care îşi des
chide capitalul procesul circui lului este şi forma în care îl în
cheie, aflîndu-se astfel din nou în forma iniţială, în care redes
chide acelaşi circuit. Forma iniţială B, P, M' este întotdeauna 
forma în care este avansată valoarea-capital (în forma a III-a îm
preună cu plusvaloarea cu cam a sporit) , ea este deci forma ini
ţială în ceea ce priveşte circuitul respectiv ; forma finală B' ,  
P, M' este de fiecare dată forma transformată a uneia dintre for
mele funcţionale anterioare în circuit, formă care nu este cea 
iniţială. 

Astfel, în forma I, B' este forma transformată a lui M', iar 
P final din forma a II-a este forma transformată a lui B (în forma 
I şi în forma a II-a această transformare se obţine printr-un simplu 
act al circulaţiei mărfurilor, printr-un schimb formal al poziţiei 
mărfii şi a banilor) ; în forma a III-a, M' este forma transformată 
a lui P, a capitalului productiv. Dar aici,  în forma a III-a, în pri
mul rînd transformarea nu priveşte numai forma funcţională a ca
pitalului, ci şi mărimea valorii lui ; în al doilea rînd însă, trans
formarea nu este rezultatul unui simplu schimb formal de poziţie, 
ţinînd de procesul circulaţiei, ci al transformării reale pe care 
forma de întrebuinţare şi valoarea mărfurilor care constituie păr
ţile componente ale capitalului productiv au suferit-o în procesul 
de producţie. 

Forma punctlllui iniţial B, P, M' este presupusă la fiecare din
tre circuitele respective I, al II-lea şi al III-lea ; forma care re
vine la punctul final este produsă şi deci determinată de seria de 
metamorfoze ale circuitului însuşi. M', ca punct final al circuitului 
unui capital industrial individual, nu presupune decît forma P, 
exterioară circulaţiei, a aceluiaşi capital industrial al cărui pro
dus este acest M'. B', ca punct final în forma I, ca formă trans
formată a lui M' (M' - B') , presupune că B se află în mina cum
părătorului, în afara circuitului B„.B', şi că numai prin vînzarea 
lui M' este atras în acest circuit, devenind propria lui formă fi
nală. Astfel, în forma a II-a, P final presupune că F şi Mp(M) 
există în exterior, fiindu-i încorporate ca formă finală prin actul 
B - M. Dar, lăsînd la o parte punctul final, nici circuitul capita
lului bănesc individual nu presupune existenţa capitalului bănesc 
în general, nici circuitul capitalului productiv individual nu pre
supune existenţa capitalului productiv. In forma I, B poate fi pri-
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mul capital bănesc ; în forma a II-a, P poate fi primul capital pro
ductiv care apare pe scena istoriei, dar în forma a III-a 

J M - i B-\I <F · . .  P . .  · II '  .\Ip \I' l - B' 
m - b - m  

M este presupus d e  două ori î n  afara circuitului. O dată în cir
cuitul M'- B' - M<fip· Acest M, în măsura în care constă din 
Mp, este marfă în mina vînzălorului ;  el însuşi este capital-marfă 
în măsura în care este produsul unui proces de producţie capi
talist ; şi, chiar dacă lucrurile nu stau aşa, el apare în calitate 
de capital-marfă în mina comerciantului. A doua oară este pre
supus în al doilea m din m - b - m, care de asemenea trebuie 
să existe ca marfă pentru a putea fi cumpărat. In orice caz, in
diferent dacă sînt capital-marfă sau nu, F şi Mp sînt mărfuri la 
fel ca M' şi se raportează unul faţă de altul ca mărfuri. Acelaşi 
lucru este valabil şi pentru al doilea m din m - b - m. Prin 
urmare, în măsura în care M' = M (F + Mp) ,  elementele sale de 
iormare sînt mărfuri, şi el trebuie înlocuit în circulaţie prin 
mărfuri de acelaşi fel, aşa cum şi în m - b - m al doilea m tre
buie înlocuit în circulaţie cu alte m ărfuri de acelaşi fel. 

In afară de aceasta, pe baza modului de producţie capitalist 
ca mod de producţie predominant, orice marfă trebuie să fie în 
mina vînzătorului capital-marfl. Ea continuă să fie capital-marfă 
şi în mina comerciantului, sau, dacă nu a fost încă, devine în 
mina lui capital-marfă. Sau - cum e cazul, de pildă, cu articolele 
importate - ea trebuie să fi e marfă care a înlocuit un capital
marfă iniţial, care deci i-a dat numai altă formă de existenţă. 

Elementele-marfă F şi Mp, din care este format capitalul pro
ductiv P,  nu mai au, ca forme de existenţă ale lui P, aceeaşi în
făţişare pe care au avut-o pe diferitele pieţe de mărfuri de pe 
care au fost achiziţionate. In prezent, ele sînt reunite şi numai 
aşa reunite pot funcţiona în calitate de capital productiv. 

Faptul că numai în această formă a III-a M apare chiar în 
interiorul circuitului ca premisă a lui M se explică prin aceea că 
punctul de plecare al circuitului este capitalul sub formă de marfă. 
Circuitul se deschide prin transformarea lui M' (în măsura în 
care funcţionează ca valoare-capital, indiferent dacă aceasta este 
mărită prin adăugare de plusvaloare sau nu) în mărfurile care 
constituie elementele sale de p1 oducţie. Dar această transformare 
cuprinde întregul proces de circulaţie M � B - M ( = F  + Mp) 
şi reprezintă rezultatul acestuia. Aici M se află deci la ambele 
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extremităţi, dar a doua extremitate, care îşi ia forma de M prin 
actul B - M din afară, din piaţa de mărfuri, nu este ultimul punct 
al circuitului, ci numai ultimul punct al primelor lui două stadii 
care cuprind procesul de circulaţie. Rezultatul lui este P, care 
începe apoi funcţia sa, procesul de producţie. Abia ca rezultat al 
acestuia şi nu ca rezultat al procesului de circulaţie apare M' ca 
încheiere a circuitului şi în aceeaşi formă ca punctul iniţial M'. 
Dimpotrivă, în B . . .  B' şi în P . . . P, punctele finale B' şi P sînt rezul
tate nemijlocite ale procesului de circulaţie. Prin urmare, aici se 
presupune că numai la sfî;;itul circuitului într-un caz B' şi în al 
doilea caz P se află în alte miini. Atîta timp cit circuitul se des
făşoară între punctele extreme, nici B într-un caz, nici P în celă
lalt, adică nici existenţa lui B ca bani şi altuia, nici existenţa lui 
P ca proces de producţie aflat în mina altuia, nu apar ca o pre
misă a acestor circuite. Dimpotrivă, M' ... M' presupune pe M 
( = F + Mp) ca mărfuri ale altora aflate în mîinile altora, ca 
mărfuri care, prin procesul de circulaţie introductiv, sînt atrase 
în circuit şi transformate în capital productiv, iar ca rezultat al 
funcţionării acestuia din urmă M' devine d in nou forma finală a 
circuitului. 

Dar tocmai pentru că circuitul M' ... M' presupune, în limitele 
desfăşurării sale, alt capital industrial sub formă de M (= F + Mp) 
(iar Mp cuprinde diferite alte capitaluri, de pildă, în cazul nostru, 
maşini, cărbuni, lubrifianţi etc.) ,  el însuşi pretinde să fie consi · 
derat nu numai o formă generală a .ircuitului, cu alte cuvinte o 
formă socială sub care poate fi considerat orice capital industrial 
individual (cu excepţia cazurilor cînd este investit pentru prima 
dată), deci nu numai o formă de mişcare comună tuturor capita
lurilor industriale individuale, dar în acelaşi timp şi o formă de 
mişcare a sumei capitalurilor lndividuale, adică a capitalului to
tal al clasei capitaliste, o mişcare în care mişcarea fiecărui capital 
industrial individual apare numai ca o mişcare parţială care se 
împleteşte cu mişcările altor capitaluri şi este determinată de ele. 
Cînd considerăm, de pildă, produsul-marfă total anual al unei 
ţări şi analizăm mişcarea prin care o parte din acest produs Jnlo
cuieşte capitalul productiv din toate întreprinderile individuale, 
în timp ce altă parte intră în consumul individual al diferitelor 
clase, atunci considerăm M' ... M' ca formă de mişcare atît a capi
talului social în ansamblul lui, cit şi a plusvalorii, respectiv d 
plusprodusului creat de acest capital. Capitalul social este egal cu 
suma capitalurilor individuale (inclusiv suma capitalurilor socie
tăţilor pe acţiuni, respectiv suma capitalului statului, în măsura 
în care guvernele folosesc muncă salariată productivă în mine, la 
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cai ferate etc., adică funcţionează în calitate de capitalişti indus
triali) şi mişcarea totală a capitalului social este egală cu suma 
algebrică a mişcărilor capitalurilor individuale. Acest fapt nu ex
clude nicidecum posibilitatea ca această mişcare să prezinte, ca  
mişcare a capitalului individual izolat, alte fenomene decît aceeaşi 
mişcare considerată ca o parte a mişcării totale a capitalului so
cial, deci considerată în legătura ei cu mişcările celorlalte părţi 
ale acestuia din urmă. In acelaşi timp, acest fapt rezolvă probleme 
care e de presupus că sînt dej a rezolvate atunci c înd se analizează 
circuitul unui capital individual izolat şi nu că rezultă din el. 

M'„.M' este singurul circuit în care valoarea-capital avan
sată iniţial nu constituie decît o parte a punctului iniţial care des
chide mişcarea şi în care mişcarea se anunţă astfel de la inceput 
ca mişcare totală a capitalului industrial, atît a părţii din produs 
care înlocuieşte capitalul productiv, cit si a părţii din produs 
care constituie plusprodusul şi care de obicei e cheltuită în parte 
ca venit, iar în parte trebuie să servească ca element al acumulă
rii. In măsura în care cheltuirea de plusvaloare ca venit este in
clusă în acest circuit, în aceeaşi măsură este inclus în el şi con
sumul individual. D ar acest consum mai este cuprins în circuit şi 
deoarece punctul de plecare M, marfă, există ca un obiect de 
întrebuinţare determinat ; or, orice obiect produs în mod capita
list este capital-marfă, indiferent dacă prin forma sa de întrebuin
ţare este destinat consumului productiv, consumului individual 
sau amîndurora. B„.B' nu arată decî t  latura valorii, valorificarea 
valorii-capital avansate ca scop al întregului proces ; P„.P (P') nu 
arată decît procesul de producţie a capitalului ca proces de re
producţie, mărimea capitalului productiv rămînînd aceeaşi sau 
sporind (acumularea) ; M'„.M', care apare chiar la punctul său 
iniţial sub forma producţiei capitaliste de mărfuri, cuprinde de la 
început atît consumul productiv, cît şi consumul individual ; con
sumul productiv şi valorificarea inclusă în J apar numai ca o 
latură a mişcării sale. In sfîrşit, întrucî t  M' poate exista într-o 
formă de întrebuinţare care nu mai poate intra în nici un proces 
de producţie, acest fapt indică din capul locului că diferitele părţi 
componente ale valorii lui M', exprimate în părţi ale produsului, 
trebuie să ocupe locuri diferite, după cum M'„.M' are rolul de 
formă a mişcării capitalului social total sau de mişcare indepen
dentă a unui capital industrial individual. In toate particularităţile 
sale, acest circuit îşi dep�eşte propriile sale limite de circuit izo
lat al unui simplu capital individual. 
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In figura M'„.M', mişcarea capitalului-marfă, adică a produ
sului total produs în mod capitalist, apare nu numai ca premisă 
a circuitului independent al capitalului individual, ci şi, la rîndul 
ei, ca fiind determinată de acesta. De aceea, pentru a înţelege 
particularităţile acestei figuri, nu mai e suficient să ne limităm la 
a arăta că metamorfozele M' - B' şi B - M sînt, pe de o parte, 
etape determinate funcţional în metamorfoza capitalului şi, pe de 
altă parte, verigi ale circulaţiei generale a mărfurilor. Se impune 
să lămurim felul cum se împletesc metamorfozele unui capital in
dividual cu cele ale altor capitaluri individuale, precum şi cu acea 
parte a produsului total care este destinată consumului individual. 
De aceea, atunci cînd analizăm circuitul capitalului industrial in
dividual, luăm drept bază în special primele două forme. 

Circuitul M'„.M' apare ca formă a capitalului individual izo
lat, de pildă în agricultură, unde calculul se face de la o recoltă 
la alta. In figura a II-a se porneşte de la însămînţare, în figura 
a III-a de la recoltă, sau, cum se exprimă fiziocraţii, în prima se 
porneşte de la avances *, iar în ultima de la reprises **. In figura 
a III-a, mişcarea valorii-capital apare din capul locului numai ca 
parte a mişcării masei generale a produselor, în timp ce în figurile 
I şi a II-a mişcarea lui M' nu constituie decît un moment în miş
carea unui capital izolat. 

In figura a III-a, mărfurile aflate pe piaţă reprezintă premisi 
permanentă a procesului de producţie şi de reproducţie. Dacă ne 
fixăm deci atenţia asupra acestei figuri, toate elementele proce
sului de producţie par să provină din sfera circulaţiei mărfurilor 
şi să constea numai din mărfuri. Această concepţie unilaterală 
scapă din vedere elementele procesului de producţie indepen
dente de elementele mărfii. 

Intrucît în M'„ .M' punctul de plecare îl formează produsul 
total (valoarea totală) , rezultă aici că (abstracţie făcînd de comer
ţul exterior) reproducţia pe scară lărgită, productivitatea rămînînd 
de altfel neschimbată, nu poate avea loc decît dacă partea de 
plusprodus care urmează să fie capitalizată conţine deja elemen
tele materiale ale capitalului productiv adiţional ; că deci, în mă
sura în care producţia unui an serveşte drept premisă a produc
ţiei anului următor sau în măsura în care această producţie poate 
avea loc în decursul unui an concomitent cu procesul reproduc
ţiei simple, plusprodusul este produs imediat în forma care ii 

* - avansări. - Nota trad. ** - încasări. - Nota trad. 
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permite să funcţioneze în calitate de capital adiţional. Productivi
tatea sporită nu poate mări decît substanţa capitalului, fără a-i 
spori valoarea ; prin aceasta ea creează însă material adiţional 
pentru valorificare. 

M'„.M' se află la baza „Tabloului economic "  al lui Quesnay, 
şi faptul că el a ales această formă şi nu forma P„.P pentru a o 
opune lui B . .  B' (singura formă pe care a adoptat-o sistemul mer
cantilist) dovedeşte marele lui discernămînt. 
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C a p i t o l u l  p a t r u  

Cele trei figuri ale procesului circuitului 

Notînd procesul total al circulaţiei cu Ct, cele trei figuri pot 
fi reprezentate în felul următor : 

I) B - M„.P . . .  M' - B', 
II) P . . .  Ct . . .  P, 

III) Ct.. .P (M') . 

Dacă exammam cele trei forme în totalitatea lor, toate premi
sele procesului circuitului apar ca un rezultat al acestuia, ca o 
premisă creată de el însuşi. Fiecare moment apare ca punct de 
plecare, ca punct ee trecere şi punct de întoarcere. Procesul to
tal al circuitului se prezintă ca o unitate a procesului de pro
ducţie şi a procesului de circulaţie ; procesul de producţie devine 
mijlocitorul procesului de circulaţie, şi invers . 

Tuturor celor trei circuite le este comună valorificarea valorii 
ca scop determinant, ca mobil. 1n forma I ,  însăşi forma exprimă 
acest lucru. Forma a II-a începe cu P, cu însuşi procesul de va
lorificare. In forma a III-a, circuitul începe cu valoarea valorifi
cată şi se încheie cu valoare: din nou valorificată, chiar dacă 
mişcarea se repetă pe aceeaşi scară. 

In măsura în care M - B este pentru cumpărător B - M, iar 
B - M este pentru vînzător M - B, circulaţia capitalului nu re
prezintă decît metamorfoza obişnuită a mărfurilor, iar legile for
mulate la analizarea acestei metamorfoze cu privire la cantitatea 
de bani aflaţi în circulaţie („Capitalul ", cartea I, cap. III, 2) iş1 
p ăstrează aici valabilitatea. Dacă nu examinăm însă această la
tură formală, ci analizăm legătura reală dintre metamorfozele di
feritelor capitaluri individuale, adică, de fapt, legătura dintre cir
cuitele capitalurilor individuale ca legătură a unor mişcări par
ţiale ale procesului de reproducţie a capitalului social total, 
această legătură nu poate fi explicată prin simpla schimbare a for
mei banilor şi a mărfii. 
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rntr-un cerc care se roleşte în permanenţă, fiecare punct 
este în acelaşi timp punct de plecare şi punct de întoarcere. Dacă 
întrerupem rotaţia, nu fiecare punct de plecare este şi punct de 
întoarcere. Am văzut astfel nu numai că fiecare circuit special 
îl presupune (implicit) pe celălalt, ci şi că repetarea circuitului în
tr-o formă presupune parcurgerea circuitului în celelalte forme. 
Astfel, întreaga deosebire se pr ezintă ca o deosebire pur formală 
sau chiar ca o deosebire pur subiectivă, care există numai pen
tru observator. 

In măsura in care fiecare dintre aceste circuite este anali
zat ca o formă specială a mişcării, în care sînt angajate diverse 
capitaluri industriale individuale, deosebirea aceasta există şi ea 
totdeauna numai ca o deosebire individuală. In realitate însă, fie
care capital industrial individual este angajat concomitent în 
toate cele trei c ircuite. Cele trei circuite, formele de reproducţie a 
celor trei forme ale capitalului, se efectuează în mod continuu unul 
lingă altul. De pildă, o parte a valorii-capital care funcţionează 
acum în calitate de capital-marfă se transformă în capital bănesc, 
dar în acelaşi timp o altă parie trece din procesul de producţie în 
procesul de circulaţie sub formă de capital-marfă nou. In modul 
acesta, forma circulară M' . . .  M' este descris. în mod continuu ; la 
fel se întîmplă şi  în celelalte louă forme. Reproducţia capitalului 
în fiecare dintre formele sale şi în fiecare dintre stadiile sale este 
tot atît de continuă ca şi metamorfoza acestor forme şi trecerea 
succesivă prin cele trei stadii. Prin urmare, aici întregul circuit 
este unilalea efectivă a celor trei forme ale sale. 

In analiza noastră am presupus că valoarea-capital apare în 
întreaga ei mărime cînd sub formă de capital bănesc, cînd de 
capital productiv, cînd de capital-marfă. Astfel am avut, de 
pildă, cele 422 1. st.  mai întîi în întregime sub formă de capital 
bănesc, apoi transformate, de asemenea în întregime, în capital 
productiv şi, în sfîrşit, în capital-marfă : fire în valoare de 
500 1. st. (dintre care 78 1. st. plusvaloare) . Aici diferitele stadii con
stituie tot atîtea intreruperi. Atîta timp, de pildă, cit cele 422 I.st. 
rămîn sub formă de bani, adică atîta timp cit cumpărările B - M 
(F + Mp) nu sînt efectuate, întregul capital există şi funcţioneazi 
exclusiv în calitate de capital bănesc. In momentul în care s-a 
transformat în capital productiv, el nu mai funcţionează nici în 
calitate de capital b ănesc şi  nici în calitate de capital-marf.. ln
tregul lui proces de circulaţie este întrerupt, tot aşa cum, pe de 
altă parte, este întrerupt întregul lui proces de producţie atunci 
cînd el funcţionează, fie ca B, fie ca M', într-unul din cele două 
stadii de circulaţie. Prin urmare, circuitul P . . .  P s-ar prezenta ast-
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fel nu numai ca o reînnoire periodică a capitalului productiv, 
dar si ca o întrerupere a funcţiei acestuia - procesul de produc
ţie - pînă nu va fi parcurs procesul de circulaţie ; în loc să se să
vîrşească în mod continuu, producţia s-ar face cu intermitenţe şi 
nu s-ar reînnoi deaît după anumite intervale de timp, de durată 
întîmplătoare, în funcţie de felul cum ar fi parcurse, mai repede 
sau mai încet, cele două stadii ale procesului de circulaţie. Aşa 
stau lucrurile, de pildă, cu un meseriaş chinez, care nu lucrează 
decît pentru clienţi particulari şi al cărui proces de producţie în
cetează pînă cînd nu este reînnoită comanda. 

In realitate, acest lucru este valabil pentru fiecare parte de 
capital aflat în mişcare şi toat e părţile de capital efectuează pe 
rînd această mişcare. Astfel, de pildă, cei 10 OOO de pfunzi de fire 
sînt produsul săptămînal al unui fabricant de fire. Aceşti 10 OOO de 
pfunzi de fire ies complet din sfera producţiei şi intră în sfera cir
culaţiei ; valoarea-capital ClIPrinsă în ei trebuie transformată în 
fotregime în capital bănesc şi, atîta timp cit se află sub formă de 
capital bănesc, nu poate intra din nou în procesul de producţie ; ea 
trebuie să intre mai întîi în circulaţie şi să fie transformată din nou 
în elementele capitalului produciiv, F + Mp. Procesul circuitului 
capitalului este o continuă întrerupere, ieşirea dintr-un stadiu şi 
intrarea în cel următor ; lepădarea unei forme, existenţa sub altă 
formă ; fiecare dintre aceste stadii nu numai că îl condiţionează pe 
celălalt, dar îl şi exclude. 

Dar o particularitate caracteristică a producţiei capitaliste 
este continuitatea, determinată de baza tehnică a acestei produc
ţii, deşi nu întotdeauna în mod absolut realizabilă. Să vedem, aşa
dar, cum se petrec lucrurile în realitate. In timp ce, de pildă, cele 
10 OOO de pfunzi de fire intră pe piaţă în calitate de capital-marfă 
şi îşi efectuează transformarea lor în bani (indiferent dacă aceşti 
bani sînt mijloc de plată, mijloc de cumpărare sau pur şi simplu 
bani de calcul) , locul lor în procesul de producţie îl ocupă alte 
cantităţi de bumbac, cărbuni etc., aici s-a produs deci o retrans
formare din forma bani şi din forma marfă în forma de capital 
productiv, care începe să funcţioneze ca atare ; în acelaşi timp 
în care primii 1 O OOO de pfunzi de fire sînt transformaţi în bani, 
alţi 10 OOO de pfunzi de fire produşi mai înainte parcurg dej a al 
doilea stadiu al circulaţiei lor ş1 se retransformă din bani în ele
mente ale capitalului productiv. Toate părţile capitalului efec
tuează în mod succesiv procesul circuitului şi se află concomitent 
în diferite stadii ale acestui proces. Astfel, în decursul circuitului 
său, capitalul industrial se află simultan în toate stadiile acestui 
circuit şi în diferitele forme de funcţionare corespunzătoare lui. 
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Pentru partea de capital care se transformă pentru prima dată din 
capital-marfă în bani, circuitul M'„.M' abia începe, în timp ce pen
tru capitalul industrial, considerat ca un întreg aflat în mişcare, 
circuitul M'„ .M' este deja parcurs. Cu o mină se avansează bani , 
cu cealaltă se încasează ; începerea circuitului B„.B' într-un punct 
este în acelaşi timp întoarcerea banilor în alt punct. Acelaşi lucru 
este valabil şi pentru capitalul productiv. 

Circuitul efectiv al capitalului industrial în continuitatea sa 
nu este deci numai unitatea dmtre procesul de circulaţie şi pro
cesul de producţie, ci şi unitatea tuturor celor trei circuite ale 
sale. Dar el poate fi o astfel de unitate numai în măsura în care 
fiecare parte deosebită a capi talului poate parcurge, pe rînd, fa
zele succesive ale circuitului, poate trece dintr-o fază, dintr-o 
formă funcţională într-alta, aşadar în măsura în care capitalul 
industrial, ca totalitate a acestor părţi, se află concomitent în di
feritele faze şi funcţii, parcurgînd astfel toate cele trei circuite 
în mod simultan. Succesiunea fiecărei părţi este condiţionată aici 
de juxtapunerea acestor părţi, adică de împărţirea capitalului. 
Astfel, în sistemul de fabrică bazat pe diviziunea muncii, pro
dusul se află în permanenţă pe diferitele trepte ale procesului 
său de formare şi de trecere în permanenţă dintr-o fază a pro
ducţiei într-alta. lntrucît capitalul industrial individual repre
zintă o mărime determinată, care depinde de mijloacele capita
listului şi care are pentru fiecare ramură industrială o mărime 
minimă determinată, la repartizarea capitalului trebuie să existe o 
anumilt proporţie. Mărimea capitalului exi.teut determină volu
mul procesului de producţie, iar acesta determină volumul capi
talului-marfă şi pe cel al capitalului bănesc în măsura în care 
ele funcţionează alături de procesul de producţie. Dar juxtapu
nerea părţilor de capital care determină continuitatea producţiei 
este posibilă numai în condiţiile unei asemenea mişcări a părţilor 
de capital în care acestea parcurg pe rînd diferitele stadii ale cir
cuitului. Juxtapunerea nu este ea însăşi decît un rezultat al suc
cesiunii. Dacă, de pildă, mişcarea M' - B' stagnează pentru una 
dintre părţi, dacă marfa nu poate fi vîndută, circuitul acestei 
părţi este întrerupt şi ea nu poate fi înlocuită prin mijloacele ei 
de producţie ; părţile următoare, care ies din procesul de produc
ţie ca M', sînt lipsite de posibilitatea de a-şi schimba funcţiile 
din cauza părţilor de capital care le-au precedat. Dacă această 
situaţie se prelungeşte un timp oarecare, producţia este restrînsă 
şi întregul proces se opreşte. Orice stagnare în mişcarea succe
sivă a părţilor de capital dezorganizează juxtapunerea lor, orice 
stagnare într-unul dintre stadii atrage după sine o stagnare mai 
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mare sau mai mică în întregul circuit, nu numai al părţii de ca
pital care stagnează, ci şi în circuitul întregului capital individual. 

Forma următoare în care se prezintă procesul este aceea a 
unei succesiuni de faze ; trecerea capitalului într-o fază noul 
este condiţionată de ieşirea lui din faza anterioară. Iată de ce fie
care circuit deosebit are ca punct de plecare şi ca punct de în
toarcere una dintre formele funcţionale ale capitalulm. Pe de 
altă parte, procesul total este de fapt unitatea celor trei circuite, 
care reprezintă formele diferite în care se exprimă continuitat. 
procesului. Circuitul total se prezintă pentru fiecare formă func
ţională a capitalului drept circuitul ei specific, şi anume fiecare 
dintre aceste circuite determină continuitatea procesului total : 
mişcarea circulară descrisă de una dintre formele funcţionale de
termină mişcarea circulară a celorlalte. Pentru procesul de pro
ducţie total, în special pentru capitalul social, este o condiţie ne
cesară ca acest proces de pro.lucţie să fie în acelaşi timp proces 
de reproducţie şi, prin urmare, proces de circuit al fiecăruia din
tre momentele sale. Diferite părţi ale capitalului parcurg în mod 
succesiv diferitele stadii şi forme funcţionale. Datorită acestui 
fapt, fiecare formă funcţională, deşi de fiecare dată în ea îşi gă
seşte expresia altă parte a capitalului, parcurge concomitent cu 
toate celelalte propriul ei circuit. O parte a capitalului, dar o 
parte care se schimbă mereu, este reprodusă mereu, există sub 
formă de capital-marfă, care se transformă în bani ; altă parte 
există sub formă de capital bănesc, care se transformă în capital 
productiv ; o a treia sub formă de capital productiv, care se trans
formă în capital-marfă. Existenta permanentă a tuturor celor trei 
forme este determinată de faptul că întregul capital parcurge în 
circuitul său tocmai aceste trei laze. 

Prin urmare, luat ca un întreg, capitalul se află simultan în 
diferitele sale faze într-o juxtapunere în spaţiu. Dar fiecare parte 
trece în permanenţă, în mod succesiv, dintr-o fază, dintr-o formă 
funcţională în alta, funcţionînd astfel pe rînd în fiecare dintre 
ele. Astfel formele acestea sînt fluide, forme a căror simultanei
tate este un rezultat al succesiunii lor. Fiecare formă urmează 
după alta şi precedă o alta, astfel că întoarcerea unei părţi a ca
pitalului la o formă este condiţionată de întoarcerea altei părţi la 
altă formă. Fiecare parte descrie încontinuu propria ei rotaţie, 
dar în această formă se află de fiecare dată altă parte a capita
lului, şi aceste rotaţii speciale nu formează decît momente simul
tane şi succesive ale procesului în ansamblu. 

Numai în unitatea celor trei circuite se realizează continui
tatea procesului total, şi nu în întreruperea descrisă mai sus. Ca-
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pitalul social total posedă întotdeauna această continuitate, iar 
procesul său posedă întotdeauna unitatea celor trei circuite. 

In ceea ce priveşte capitalurile individuale, continuitatea re
producţiei este întreruptă pe alocuri în măsură mai mare sau mai 
mică. In primul rînd, masele de valoare sint adesea repartizate, 
în diferite perioade, în părţi inegale pe diferitele stadii şi forme 
funcţionale. In al doilea rînd, aceste părţi pot fi repartizate diferit, 
după caracterul mărfii care urmează să fie produsă, deci după 
specificul sferei de producţie in care este investit capitalul. In al 
treilea rînd, continuitatea poate fi întreruptă, în măsură mai mare 
sau mai mică, în ramurile de producţie care depind de anotimpuri, 
fie în urma unor condiţii naturale (agricultură, pescuitul scrum
biilor etc. ) ,  fie în urma unor împrejurări convenţionale, ca, de 
pildă, în cazul aşa-numitelor lucrări sezoniere. In modul cel mai 
regulat şi mai uniform, procesul decurge în fabrici şi în mine. 
Dar această deosebire între ramurile de producţie nu produce nici 
o deosebire în formele generale ale procesului circuitului. 

Capitalul ca valoare care se autovalorifică nu cuprinde nu
mai relaţii de clasă, numai un caracter social determinat, care se 
întemeiază pe existenţa muncii ca muncă salariată. Capitalul este 
o mişcare, un proces al circuitului, care trece prin diferite stadii 
şi care, la rîndul lui, cuprinde trei forme diferite ale procesului 
circuitului. De aceea capitalul nu poate fi înţeles decît ca miş
care, şi nu ca un lucru aflat în repaus. Economiştii care consideră 
existenţa independentă a valo1 i i  ca o simplă abstracţie uită că 
mişcarea capitalului industrial este această abstracţie in aclu *.  
Valoarea trece aici prin diferite forme, prin diferite mişcări, în 
cadrul cărora ea se păstrează şi în acelaşi timp se valorifică, spo
reşte. lntrucît aici avem de-a face în primul rînd cu simpla formă 
de mişcare, nu vom lua în considerare revoluţiile prin care poate 
trece valoarea-capital în procesul circuitului ei ; este însă clar 
că, în pofida tuturor revoluţiilor valorii, producţia capitalistă 
poate exist> şi-şi poate continua existenţa doar atîta timp cit va
loarea-capital se valorifică, adică îşi descrie procesul circuitului 
ei ca valoare devenită independentă, deci atîta timp cit revolu
ţiile valorii sînt învinse şi neutralizate într-un mod sau altul. 
Mişcările c apitalului apar ca acţiuni ale capitalistului industrial 
individual, în aşa fel incit el funcţionează ca cumpărător de măr
furi şi de muncă, ca vînzător de mărfuri şi capitalist productiv, 
mijlocind deci prin activitatea sa circuitul. Dacă se săvîrşeşte o 
revoluţie în valoarea capitalului social, se poate întîmpla ca ca-

* - in acţiune. - Nota trad. 
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pitalul individual al respectivului capitalist să devină jertfa aces
tei revoluţii şi să dispară pentru că nu poate respecta condiţiile 
acestei mişcări a valorii. Cu cît revoluţiile valorii devin mai 
acute şi mai frecvente, cu atî t mişcarea automată a valorii deve
nite independentă, mişcare care acţionează cu forţa unui proces 
natural elementar, triumfă asupra spiritului de prevedere şi cal· 
culelor capitalistului individual, cu atît cursul producţiei normale 
este subordonat mai mult speculaţiei anormale, cu atît mai mare 
devine pericolul pentru existenţa capitalurilor individuale. Prin 
urmare, aceste revoluţii periodice ale valorii confirmă ceea ce, 
chipurile, infirmă : autonomizarea pe care o cunoaşte valoarea 
în calitate de capital şi pe care, prin mşcarea ei, o menţine şi o 
statorniceşte. 

Această succesiune de metamorfoze ale capitalului în mişcare 
cuprinde o continuă comparare a schimbărilor, produse în timpul 
circuitului, ale mărimii valorii capitalului cu valoarea iniţială. 
Dacă autonomizarea valorii faţă de forţa creatoare de valoare, 
adică forţa de muncă, este începută în actul B - F (cumpărare 
de forţă de muncă) şi este realizată în cursul procesului de pro
ducţie ca exploatare a forţei de muncă, această autonomizare a 
valorii nu apare din nou în acest circuit, în care banii, marfa, 
elementele producţiei nu sînt decît forme succesive ale valorii
capital în mişcare, iar mărimea anterioară a valorii capitalului se 
compară cu cea actuală, schimbâtă. 

„Value - spune Bailey combătind faptul autonomizării valorii care carac
terizează modul de producţie capitalist ş i  pe care el ii tratează ca pe o iluzie 
a anumitor economişti - value is a relation between contemporary commodi· 
ties, because such only admit of being exchanged with each other• * 11• 

El spune acestea împotriva comparării valorilor mărfurilor 
în epoci diferite, comparare care, odată valoarea bănească fixată 
pentru fiecare epocă, nu înseamnă decît o comparare a cheltuie
lilor de muncă necesare în diferite epoci pentru producerea de 
mărfuri de acelaşi fel. Această părere rezultă din greşeala lui ge
nerală pe care o face considerînd valoarea de schimb egală cu 
valoarea, iar forma-valoare ca fiind valoarea însăşi, considerînd 
deci că valorile mărfurilor nu mai pot fi comparate între ele 
atunci cînd nu funcţionează în mod activ ca valori de schimb, 
adică atunci cînd nu pot fi schimbate în mod efectiv unele pe al
tele. Prin urmare, el nu presupune de loc că valoarea nu funcţio
nează în calitate de valoare-capital sau de capital decît în mă-

* - „Valoarea este un raport intre mărfuri care există in mod concomitent, pen· 
tru că numai acestea pot i schimbate unele pe altele" .  - Nota trad. 

8 
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sura în care rămîne identică cu sine însăşi şi este comparată cu 
sine însăşi în diferitele faze ale circuitului ei, care nu sînt nici
decum :ontemporary *, ci succesive. 

Pentru a analiza formula circuitului în starea ei pură nu este 
suficient să pornim de la presupunerea că mărfurile se vînd la 
valoarea lor, ci şi de la presupunerea că aceasta se întîmplă şi  
atunci cind toate celelalte împrejurări rămîn neschimbate. S
luăm, de pildă, forma P„.P, abstracţie făcînd de toate revoluţiile 
tehnice din cadrul procesului de producţie, care pot deprecia ca
pitalul productiv al unui anumit capitalist, făcînd de asemenea 
abstraoţie şi de orke repercusiune pe care ar putea-o avea o 
schimbare a valorii elementelor capitalului productiv asupra va
lorii capitalului-marfă existent, valoare care poate fi sporită sau 
redusă dacă există rezerve de asemenea capital. Să presupunem 
c ă  M', cei 10 OOO de pfunzi de fire, se vînd la valoarea lor de 
500 I.st. ; 8 440 de pfunzi de fii e = 422 I.st. înlocuiesc valoarea
capital cuprinsă în M'. Dacă însă valoarea bumbacului, a cărbu
nelui etc. a crescut (lăsăm aici la o p arte simplele oscilaţii ale· 
preţurilor), aceste 422 I.st. nu sînt, poate, suficiente pentru a în
locui în întregime elementele capitalului productiv ; este nevoie 
de un capital bănesc adiţional ; în acest caz capitalul bănesc este 
mobilizat. Invers, dacă aceste preţuri scad, capitalul bănesc este 
eliberat. Procesul decurge în mod absolut normal numai atunci 
cind raporturile valorice rămîn constante ; în fapt, el decurge 
normal atîta timp cit perturbările se compensează în repetarea 
circuitului ; cu cit perturbările sint mai mari, cu atît mai mult 
capital bănesc trebuie să aibă capitalistul industrial pentru a pu
tea aştepta pînă cind ajunge la o echilibrare ; şi, întrucit pe mă
sură ce se dezvoltă producţia capitalistă se lărgeşte scara fiecărui 
proces de producţie individual şi paralel creşte şi mărimea mi
nimă a capitalului ce trebuie avansat, împrejurarea menţionată 
mai sus se alătură celorlalte care transformă din ce în ce mai 
mult funcţia capitalistului industrial într-un monopol al marilor 
capitalişti posesori de bani, individuali sau asociaţi. 

Trebuie să remarcăm aici în treacăt că, dacă are loc o schim
bare în valoarea elementelor producţiei, atunci se observă o de
osebire între forma B. . .  B' , pe de o parte, şi P„.P şi M'.„M', pe de 
altă parte. 

In B„.B', ca formulă a capi talului nou investit, care apare mai 
întîi sub formă de capital bănesc, în cazul unei scăderi a valorii 
mijloacelor de producţie, de pildă a materiilor prime, a materia-

* - concomitente. - Nota lrad. 
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lelor auxiliare etc„ pentru începerea unei afaceri de anumite pro
porţii va fi nevoie de o cheltuire de capital bănesc mai mică decît 
era nevoie înainte de scădere, întrucît proporţiile procesului de 
producţie (dezvoltarea forţei productive rămînînd constantă) de
pind de masa şi de proporţiile mijloacelor de producţie pe care 
poate să le pună în mişcare o anumită cantitate de forţă de 
muncă ; ele nu depind însă de valoarea acestor mijloace de pro
ducţie, nici de aceea a forţei de muncă (valoarea acesteia din 
urmă nu influenţează decît mărimea valorificării). Dimpotrivă, 
dacă are loc o creştere a valmii acelor elemente de producţie a 
mărfurilor care constituie elementele capitalului productiv, pen
tru începerea unei afaceri de anumite proporţii este nevoie de 
mai mult capital bănesc. ln ambele cazuri nu este afectată decît 
cantitatea de capital bănesc care urmează să servească la noile 
investiţii : în primul caz capitalul bănesc devine excedentar, în al 
doilea caz capitalul bănesc este mobilizat dacă, în ramura de pro
ducţie respectivă, noile capitaluri industriale individuale continuă 
să crească în mod obişnuit. 

Circuitele P„.P şi M'.„M' nu se prezintă ele însele ca B„.B' 
decît în măsura în care mişcarea lui P şi a lui M' este în acelaşi 
timp acumulare, adică în măsura în care b adiţional, bani, se 
transformă în capital bănesc. In afară de aceasta, respectivele cir
cuite sînt afectate de schimbarea valorii elementelor capitalului 
productiv altfel decît B„.B' ; facem din nou abstracţie aici de re
percusiunile unei asemenea schimbări a valorii asupra compo
nentelor capitalului <mgajdte în procesul de producţie. Nu chel
tuirea iniţială este aceea care e afec tată aici în mod direct, ci un 
capital industrial angajat în procesul său de reproducţie, dar nu 
în primul său circuit ; prin urmare, cel afectat este actul M'„ .M <11P , 
retransformarea capitalului-marfă în elementele sale de producţie 
în măsura în care acestea constau din mărfuri. In cazul scăderii 
valorii (respectiv al scăderii preţului) sînt posibile trei cazuri : 
procesul de reproducţie continuă pe aceeaşi scară ; în acest caz, 
o parte a capitalului bănesc existent pînă acum este eliberată şi 
se produce o îngrămădire de capital bănesc fără să fi avut loc o 
acumulare efectivă (producţie pe scară lărgită) sau transformarea 
lui b (plusvaloare) în fond de acumulare. transformare care pre
găteşte şi însoţeşte acumularea efectivă ; sau, dacă proporţiile 
tehnice o permit, procesul de reproducţie este lărgit pe o scară 
mai mare decît s-ar fi întîmplat în condiţiile anterioare ; sau, în 
sfîrşit, are loc o mai mare stocare de materii prime etc. 

Invers stau lucrurile dacă valoarea elementelor destinate să 
înlocuiască capitalul-marfă creşte. Reproducţia nu mai are loc 
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atunci în p1 0porţiile ei normale (se lucrează, de pildă, un timp 
mai scurt) ; sau, pentru ca ea să continue în proporţiile anteri· 
oare, trebuie să intervină n capital bănesc adiţional (mobilizare 
de capital bănesc) ; sau fondul bănesc de acumulare, dacă există, 
serveşte în întregime sau în parte nu la lărgirea procesului de 
reproducţie, ci la continuarea lui pe aceeaşi scară. Şi în cazul 
acesta este vorba de o mobilizare de capital bănesc, numai că aici 
capitalul bănesc adiţional nu vine din afară, de pe piaţa finan
ciară, ci din mijloacele capitalistului industrial însuşi. 

1n condiţiile actelor P„.P şi M'.„M' pot interveni însă îm
prejurări care să aducă o schimbare. Dacă, de pildă, fabricantul 
nostru de fire are o rezervă mare de bumbac (adică dacă o mare 
parte a capitalului său productiv se află sub formă de rezervă de 
bumbac) , atunci, în urma unei scăderi a preţmilor bumbacului, o 
parte a capitalului său productiv se depreciază ; dacă, dimpotrivă, 
preţurile se urcă, are loc o creştere a valorii acestei p ărţi a ca
pitalului său productiv. Pe de altă parte, dacă el a fixat mase 
mari de valoare sub formă de capital-marfă, de pldă sub formă 
de fire de bumbac, atunci, în condiţiile unei scăderi a preţurilor 
bumbacului, o parte a capitalului său marfă se depreciază deci, 
în general se depreciază o par.e a capitalului său aflat n circuit ; 
cînd are loc o creştere a preţurilor bumbacului, lucrurile se pe
trec invers. In sfîrşit, în procesul M' - B - M <�Pse petrec ur

mătoarele : ·dacă actul M' - B, realizarea capitalului-marfă, a 
avut loc înainte ca valoarea elementelor lui M să se fi schimbat, 
capitalul este afectat numai in modul arătat în primul caz, şi 
anume în al doilea act de circulaţie B - M<�P ; dacă însă schim

barea valorii a avut loc înainle de efectuarea actului M' - B, 
atunci, celelalte împrejurări rămînînd neschimbate, o scădere a 
preţului bumbacului atrage după sine o scădere c orespunzătoare 
a preţului firelor şi, invers, o creştere a preţului bumbacului 
atrage după sine o creştere a preţului firelor. Acţiunea asupra 
diferitelor capitaluri individuale investite în aceeaşi ramură de 
producţie poate fi foarte diferită, în funcţie_ge împrejurările dife
rite în care ele se pot afla. De asemenea, eliberarea şi mobiliza
rea de capital bănesc pot rezulta din deosebiri în ceea ce priveşte 
durata procesului de circulaţie, prin urmare şi în ceea ce priveşte 
viteza circulaţiei. Dar aceasta face p arte din analiza rotaţiei. Aici 
nu ne interesează decît deosebirea reală dintre B „.B' şi celelalte 
două forme ale procesului circuitului, care se manifestă în legă
tură cu schimbarea valorii elementelor capitalului productiv. 
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fo epoca modului de producţie capitalist deja dezvoltat, deci 
predominant, în stadiul de circulaţie B - M< �P o mare parte a 

mărfurilor care constituie Mp, mijloacele de producţie, va fi ea 
însăşi capital-marfă străin aflat în funcţiune. Din punctul de ve
dere al vînzătorului, are deci loc M' - B', transformarea capita
lului-marfă în capital bănesc. Dar aceasta nu este o regulă abso
lută. Dimpotrivă. In cadrul procesului său de circulaţie, în care 
capitalul industrial funcţionează fie ca bani, fie ca marfă, circuitul 
capitalului industrial, fie că se manifestă în calitate de capital 
bănesc, fie în calitate de capital-marfă, se încrucişează cu circu
laţia mărfurilor produse în cele mai diferite moduri de producţie 
sociale, în măsura în care aceste moduri de producţie sînt în 
acelaşi timp producţie de mărfuri. Indiferent dacă marfa este pro
dusul producţiei întemeiate pe sclavie sau produsul producţiei 
unor ţărani (chinezi, raiaţi hinduşi) , al producţiei în obşte (lndiile 
orientale olandeze) , al producţiei de stat (ca, de pildă, cea înte
meiată pe iobăgie în epocile mai vechi ale istoriei ruse) sau al 
producţiei unor popoare de vînători pe jumătate sălbatice etc., ele 
se opun, ca mărfuri şi ca bani, banilor şi mărfurilor în care se 
manifestă capitalul industrial ş i  intră atît în circuitul acestuia, 
cit şi în acela al plusvalorii cuprinse în capitalul-marfă, în mă
sura în care această plusvaloare este cheltuită ca venit ; prin 
urmare, ele intră în ambele ramuri ale circulaţiei capitalului
marfă. Caracterul procesului de producţie din care provin ele nu 
are nici o importanţă ; ca mărfuri, ele funcţionează pe piaţă şi tot 
ca mărfuri intră în circuitul capitalului industrial, ca şi în circu
laţia plusvalorii înglobate în el. Prin urmare, caracterul multila
teral al originii lor, existenţa pieţei ca piaţă mondială, iată ce ca
racterizează procesul de circulaţie a capitalului industrial. Ceea 
ce este valabil pentru mărfurile străine este valabil şi pentru 
banii străini ; aşa cum capitalul-marfă li se opune banilor numai 
ca marfă, tot astfel aceşti bani nu funcţionează faţă de el decît ca 
bani ; banii funcţionează aici ca bani universali. 

Aici trebuie să remarcm însă două lucruri. 
Intîi. Mărfurile (Mp) încetează să fie mărfuri de îndată ce 

actul B - Mp este încheiat şi  devin unul dintre modurile de 
existenţă a capitalului industrial în forma sa funcţională P, capi
tal productiv. Datorită acestui fapt însă, originea lor dispare ; ele 
nu mai există decît ca forme de existenţă ale capitalului indus
trial ; ele îi sînt încorporate. Dar rămîne stabilit că pentru înlo-
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cuirea lor este nevoie ca ele să fie reproduse, şi în această pri
vinţă modul de producţie capitalist este condiţionat de alte mo
duri de producţie, aflate pe alte trepte de dezvoltare decît el. 
Tendinţa modului de producţie capitalist este însă de a trans
forma, pe cit posibil, orice producţie în producţie de mărfuri ; 
mijlocul principal folosit de el în această privinţă este tocmai 
această atragere a altor producţii în procesul lui de circulaţie, iar 
producţia de mărfuri dezvoltată este ea însăşi producţie de măr
furi capitalistă. Pătrunderea capitalului industrial grăbeşte pre
tutindeni această transformare, iar împreună cu ea şi transfor
marea tuturor producătorilor nemijlociţi în muncitori salariaţi. 

Al doilea. Mărfurile care intră în procesul de circulaţie a ca
pitalului industrial (aici se numără şi mij loacele de subzistenţă 
necesare în care se transformă capitalul variabil pentru repro
ducerea forţei de muncă după ce a fost plătit muncitorilor) , ori
care le-ar fi originea, forma socială a procesului de producţie 
care le-a creat, se opun capitalului industrial încă în forma de 
capital-marfă, în forma de capital-marfă comercial sau de capital 
comercial ; acesta cuprinde însă, prin însăşi natura sa, mărfuri 
provenite din toate modurile de p1 oducţie. 

Aşa cum modul de producţie capitalist presupune o produc
ţie pe scară largă, tot astfel el presupune în mod necesar şi o des
facere pe scară largă, prin urmare o vînzare către comerciant, nu 
către consumatorul individual. In măsura în care acest consuma
tor este el însuşi consumator p1 oductiv, adică capitalist industrial, 
deci în măsura în care capitalul industrial al unei ramuri de pro
ducţie îi livrează celeilalte ramuri mijloace de producţie, are loc 
(sub formă de comandă etc.) şi o vînzare directă de mărfuri din 
partea unui capitalist industrial către mulţi alţii. De aceea fiecare 
capitalist industrial este vînzător direct, chiar propriul său comer
ciant, ceea ce este de altfel şi atunci cînd vinde marfa comer
ciantului. 

Comerţul cu mărfuri ca funcţie a capitalului comercial este 
presupus în producţia capitalistă şi se dezvoltă tot mai mult o 
dată cu dezvoltarea acesteia. Noi îl presupunem, aşadar, în unele 
cazuri pentru ilustrarea anumitor laturi ale procesului de circu
laţie capitalist ; dar la analiza generală a procesului de circulaţie 
capitalist presupunem vînzare directă fără intervenţia comercian
tului, pentru că aceasta din urmă disimulează diferite momente 
ale mişcării. 

Să-l ascultăm pe Sismondi, care prezintă lucrurile într-un mod 
oarecum naiv : 
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„Le commerce emploie n capital considerable qui parait, au premier 
coup d'oeil, ne point faire partie de celui dont nous avons detaille la marche. 
La valeur des draps accumules dans Ies magasins du marchand-drapier semble 
d'aoord tout-a-fait etrangere a cette partie de la production annuelle que le 
riche donne au pauvre comme salaire pour le faire travailler. Ce capital n'a 
fait cependant que remplacer celui dont nous avons parle. Pour sais1r avec 
clarte le progres de la richesse, nous l 'avons prise a sa creation, et nous 
l 'avons suivie jusqu'. sa consommation. Alors le capital employe dans la ma
nufactura des draps, par exemple, nous a paru toujours le meme ; echange con
tre le revenu du consommateur, ii ne s'est partage qu'en deux parties : l'une 
a servi de revenu au fabricant comme produit, I 'autre a servi de revenu aux 
ouvriers comme salaire, tandis qu'ils fabriquent de nouveau drap. 

Mais on trouva bientot que, pour l 'avantage de tous, ii valait mieux que 
Ies diverses parties de ce capital se rempla:assent l'une l 'autre, et que, si cent 
miile ecus suffisaient a faire toute la circulation entre le fabricant et le con
sommateur, ces cent miile ecus se partageassent egalement entre le fabricant, 
le marchand en gros, et le marchand en detail. Le premier, avec le tiers seule
ment, fit le meme ouvrage qu'il avait fait avec Ia totalite, parcequ'au moment 
ou sa fabrication etait achevee, ii trouvait le marchând acheteur beaucoup plus 
tot qu'il n'aurait trouve Ie consommateur. Le capital du marchand en gros se 
trouvait de son cote beaucoup plus tot remplace par celui du marchand en 
detail.„ La difference entre Ies sommes des salaires avances et Ie prix d'achat 
du dernier consommateur devait faire Ie profit des capitaux. Elle se repartit 
entre le fabricant, le marchand et Ie detaillant, depuis qu'ils eurent divise entre 
eux leurs fonctions, et I 'ouvrage accompli fut Ie meme, quoiqu'il eut employe 
trois personnes et trois fractions de capitaux, au Iieu d'une" .  („Nouveaux 
Principes", I, p. 1 39, 140.) - „Tous" (comercianţii) „concouraient indirectement 
a la production ; car celle-ci, ayant pour objet la consommation, ne peut etre 
consideree comme accomplie que quand elle a mis Ia chose produite a Ia 
portee du consommateur• . (Ib„ p. 137.) * 

* _ 1 1camerţul foloseşte un capital considerabil, rnrP, la prima vedere, nu pare 
să formeze o parte componentă a capitalului a cărui mişcare am descris-o în mod amă
nunţit. Valoarea postavunlor stocate în depozitele comerciantului de . postavuri nu pare 
în primul moment să aibă ceva de-a face cu acea parte a producţiei anuale pe care 
bogatul 0 dă sdracului cn salariu pentru a-1 face sa muncească, Acest capital nu a făcut 
însă deci! să-l înlocuiască pe celil1lt .  despre care am vorbit pină acum. Pentru a cu
noaşte în mod clar dezvoltarea avuţiei, nm urmărit-o de la aparitia ei şi pină la con
sum. Capitalul folosit, de pildă, la fabricarea postavului părea să fie întotdeauna ace
laşi ; atunci cind era schimbat pe venitul consumatorului, el nu făcea decît să se 
împartă în două părţi : o parte reprezenta, ca profit, venitul fabricantului : cealaltă 
reprezenta, ca salariu, venitul muncitorilor în timp ce nceşUa produceau din nou postav. 

Curînd s-a constatat însă că ar fi în avantajul tutmor dacă diferitele părţi ale 
acestui capital s-ar înlocui reciproc şi dacă, presupunind că 100 OOO de taleri ar fi sufi
cienţi pentru întreaga circulaţie dintre fabricant şi consumator, aceşti 100 OOO de taleri 
s-ar repartiza în mod egal intre fabricant, comerciantul ang1osist şi comerciantul cu 
amănuntul. Primul ar produce numai cu o treime din capital aceeaşi cantitate de marfă 
pe care ar fi produs-o cu întregul capihl, pentru că, în momentul în care procesul său 
de fabricaţie era încheiat, el ii găsea P' comerciant cumpărător cu mult mal devreme 
decît l-ar fi găsit pe consumator. Capitalul comerciantului angrosist, la  rîndul său, este 
înlocuit cu mult mai devreme de către cel al cnmPrciantului cu amănuntul„. Diferenţa 
dintre suma avansată pentru salarii ş i  preţul de cumpărare pe care ii plăteşte ultimul 
consumator trebuie să repreziPte profitul la capital. Ea se repartiza intre fabricant, 
comerciantul angrosist şi comerciantul cu amănuntul de cind aceştia şi-au lmpărţit intr' 
ei functiile, iar munca prestată era aceccşi cu toate că ea presupunea participarea a 
trei persoane şi a trei părţi de capital în locul uneia singure". („Nouveaux l'rinclpes" , 
I, p. 139, 140.) - „Toţi" (comercianţii) „participau indirect la producţie, deoarece 
a.ceasta, avind ca scop consumul, nu poate fi socotită încheiată înainte ca produsul să 
he pus la dispoziţia consumatorului" .  (Ibidem, p, 137.) - Nota trad. 
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La analiza formelor generale ale circuitului, şi în general în 
întreaga carte a II-a, presupunem banii ca bani de metal şi ex
cludem banii simbolici, simple semne ale valorii, care sînt doar 
specialitatea anumitor state, precum şi banii de credit, de care nu 
ne-am ocupat încă. Acest mod de cercetare, în primul rînd, co
respunde evoluţiei istorice ; banii de credit nu joacă nici un rol 
sau joacă un rol neînsemnat în prima epocă a producţiei capita
liste. In al doilea rînd, caracterul necesar al acestui mod de a 
cerceta este dovedit din punct de vedere teoretic şi prin faptul 
că toate consideraţiile critice ale lui Tooke şi ale altora cu pri
vire la circulaţia banilor de credit i-au silit iarăşi şi iară}i să cer
ceteze cum s-ar prezenta lucru1 ile pe baza simplei circulaţii a ba
nilor de metal. Nu trebuie să  uităm însă că banii de metal pot 
funcţiona atît ca mijloc de cumpărare, cit şi ca mijloc de plată. 
Pentru a simplifica  lucrurile, îi analizăm în general, în această 
carte a II-a, numai în prima lor formă de funcţionare. 

Procesul de circulaţie a capitalului industrial, care nu consti
tuie decit o parte a procesului circuitului său individual, este de
terminat, în măsura în care reprezintă numai o serie de acte în 
cadrul circulaţiei generale a mărfurilor, de legile generale dez
voltate mai înainte („Capitalul " ,  cartea I, cap .  III) . Aceeaşi masă 
de bani, de pildă 500 I.st., pune în circulaţie, pe rînd, cu atît mai 
multe capitaluri industriale (sau şi capitaluri individuale în forma 
lor de capitaluri-marfă) , cu cit este mai mare viteza de circulaţie 
a banilor, deci cu cit mai repede fiecare capital individual par
curge seria metamorfozelor sale de marfă şi de bani. Aşadar, 
aceeaşi masă de valoare-capital cere cu atît mai puţini bani pen
tru circulaţia ei, cu cit banii funcţionează mai mult ca mijloc de 
plată, deci cu cit mai mult, de pildă la înlocuirea unui capital
marfă prin mijloacele sale de producţie, se plătesc numai simple 
solduri şi cu cit mai scurte sînt termenele de plată, ca, de pildă, 
la plata salariilor. Pe de altă parte, presupunînd că viteza de cir
culaţie şi toate celelalte împrejurări rămîn neschimbate, masa 
de bani care trebuie să circule în calitate de capital bănesc este 
determinată de suma preţurilor mărfurilor (preţul înmulţit cu masa 
mărfurilor) sau, dacă masa şi valorile mărfurilor sint date, de va
loarea banilor înşişi. 

Dar legile circulaţiei generale a mărfurilor nu ramm în vi
goare decit în măsura în care procesul de circulaţie a capitalu
lui formează o serie de acte de circulaţie simple, nu însă în mă
sura în care acestea din urmă formează etape, determinate din 
punct de vedere funcţional, ale circuitului unor capitaluri indus
triale individuale. 
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Pentru a explica acest lucru, cei mai bine este să analizm 
procesul de circulaţie în legătura sa neîntreruptă, aşa cum apare 
în cele două forme : ' I M � I B - M<�p · · · P(P') II) P„.M -B l 

m - b - m  

I M - 1  B-M<tP · · . p . · ·M' -B' 
m - b-m 

III) M' 

Ca se1 ie de acte de circuloţie în general, procesul de circu
laţie reprezintă (indiferent că apare sub forma M - B - M sau 
B - M - B) numai cele două serii opuse de metamorfoze ale 
mărfurilor, dintre care fiecare metamorfoză în parte cuprinde, la 
rîndul ei , metamorfoza opusă a mărfii altuia sau a banilor altuia 
care se află în faţa mărfii respective. 

Ceea ce este M - B de partea posesorului de marfă este 
B - M de partea cumpărătorului ; prima metamorfoză a unei 
mărfi în M - B este a doua metamorfoză a altei mărfi care apare 
ca B ; lucrurile se întîmplă invers în B - M. Aşadar, ceea ce s-a 
arătat în ceea ce priveşte împletirea metamorfozei unei mărfi 
într-unul din stadii cu metamorioza altei mărfi într-alt stadiu este 
valabil şi pentru circulaţia capitalului, în măsura în care capita
listul funcţionează în calitate de cumpărător şi de vînzător de 
marfă şi deci capitalul său funcţionează ca bani faţă de o marfă 
a altuia sau ca marfă faţă de bani ai altuia. Dar această împle
tire a metamorfozelor mărfurilor nu este în acelaşi timp o expre
sie a împletirii metamorfozelor capitalurilor. 

In primul rînd, aşa cum am văzut, B - M (Mp) poate re
prezenta o împletire a metamorfozelor unor capitaluri individuale 
diferite. De pildă, firele, capitalul-marfă al fabricantului de fire 
de bumbac, este înlocuit, în parte, prin cărbune. O parte a capi
talului acestuia se află sub forma bani şi din această formă este 
transformat în forma marfă, în timp ce capitalul producătorului 
capitalist de cărbune se află în forma marfă ş i  de aceea este 
transformat în formi bani ; acelaşi act de circulaţie reprezintă 
aici metamorfoze opuse a două capitaluri industriale (din ramuri 
de producţie diferite) , aşadar o împletire a seriei de metamorfoze 
ale acestor capitaluri. După cum am văzut însă, Mp, în care se 
transformă B, nu trebuie să fie capital-marfă în sensul categoric 
al acestui cuvînt, adică nu trebuie să fie o formă funcţională a 
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capitalului industrial, un capitâl-marfă produs de un capitalist. 
Aici avem întotdeauna B - M de o parte şi M - B de altă parte, 
dar nu întotdeauna se produce o împletire de metamorfoze de 
capitaluri. Mai departe, B - F, cumpărarea de forţă de muncă, nu 
este niciodată împletire de metamorfoze de capitaluri, întrucît 
forţa de muncă, deşi este marfa muncitorului, nu devine capi tal 
decit atunci cînd este vîndută capitalistului. Pe de altă parte, în 
procesul M' - B', B' nu trebuie să fie o formă transformată a ca
pitalului-marfă ; el poate exprima transformarea în bani a mărfii 
forţă de muncă (salariu) sau unui produs creat de un muncitor 
independent, de un sclav, de un iobag, de o obşte. 

ln al doilea rînd însă, pentru rolul, determinat din punct de 
vedere funcţional, pe care îl a1 e fiecare metamorfoză care se pro
duce în cadrul procesului de circulaţie a unui capital individual, 
nu este nicidecum necesar ca ea să reprezinte, în circuitul celui
lal t capital, metamorfoza opusă corespunzătoare, chiar dacă pre
supunem că întreaga producţie a pieţei mondiale are loc pe baze 
capitaliste. De pildă, în circuitul P„.P, B', care reprezintă pe M' 
transformat în bani, poate fi de partea cumpărătorului numai prin 
transformarea în bani a plusvalorii sale [dacă marfa este un 
obiect de consum) ; sau, în B' - M'<�P (în care capitalul intră deci 

acumulat) , B' poate să intre în circul aţia capitalului vînzătorului 
lui Mp numai ca înlocuitor al capitalului avansat de acesta sau 
poate să nu intre de loc în această circulaţie a capitalului lui, şi 
anume dacă acest B' este cheltuit ca venit. 

Prin urmare, modul în care diferitele părţi componente ale 
capitalului social total, in raport cu care capitalurile individuale 
nu sînt decît părţi componente care funcţionează independent, se 
înlocuiesc reciproc în procesui de circulaţie - indiferent dacă 
este vorba de capital sau de plusvaloare - nu rezultă din sim
plele împletiri ale metamorfozeior circulaţiei mărfurilor, care sînt 
comune atît circulaţiei capitalului, cît ş i  oricărei circulaţii a măr· 
furilor ; această problemă trebuie cercetată altfel. Pînă in prezent 
lumea s-a mulţumit în această privinţă cu fraze care, analizate 
mai îndeaproape, nu conţin decît idei vagi, deduse pur şi simplu 
din asemenea împletiri de metamorfoze proprii oricărei circulaţii 
a mărfurilor. 

Una dintre particularităţile cele mai palpabile ale procesului 
circuitului capitalului industrial, prin urmare ş i  ale producţiei ca
pitaliste, este faptul că, pe de o parte, elementele de ormare a 
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capitalului productiv provin de pe piaţa de mărfuri şi trebuie re
înnoite în permanenţă prin intermediul pieţei de mărfuri, adică 
trebuie cumpărate în permaneniă ca mărfuri, iar pe de altă parte, 
produsul procesului de muncă iese din acest proces ca marfă şi 
de fiecare dată trebuie vîndut dm nou ca marfă. Să comparăm, de 
pildă, un fermier modern din Scoţia inferioară cu un mic agricul
tor de tip vechi de pe continent. Primul îşi vinde întregul produs 
şi trebuie să înlocuiască deci pe piaţă toate elementele acestuia, 
chiar şi sămînţa ; celălalt consumă nemijlocit cea mai mare parte 
a produsului său, cumpără şi v inde cît mai puţin posibil şi îşi 
confecţionează el însuşi, pe cît îi este cu putinţă, uneltele, îmbră
cămintea etc. 

ln consecinţă, economia naturală, economia bazată pe relaţii 
marfă-bani şi economia de credit au fost opuse una alteia ca  
fiind cele trei forme caraclerisiice de mişcare economică a pro
ducţiei sociale. 

ln primul rînd, aceste trei forme nu reprezintă faze de dez
voltare de importanţă egală. Aşa-numita economie de credit nu 
este ea însăşi decît o formă a economiei bazate pe relaţia marfă
bani, în măsura în care aceşti doi termeni exprimă funcţii de 
schimb sau moduri de schimb între producătorii înşişi. In produc
ţia capitalistă dezvoltată, economia bazată pe relaţia marfă-bani 
nu mai apare decît ca bază a economiei de credit. In felul acesta, 
economia bazată pe relaţia marfă-bani şi economia de credit nu 
corespund decît unor trepte de dezvoltare diferite ale producţiei 
capitaliste, însă nu sînt nici pe departe forme de schimb diferite, 
independente în opoziţie cu economia naturală. Cu acela;i drept. 
formele total diferite ale economiei naturale ar putea fi opuse 
celorlalte două ca egale în importanţă. 

In al doilea rînd, întrucît la categoriile „economie bazată pe 
relaţia marfă-bani" ,  „economie de credit" nu se accentuează şi 
RU se subliniază ca un caracter distinctiv economia, adică pro
cesul de producţie însuşi, ci modul de schimb, corespunzător 
acestei economii, dintre diferiţii agenţi ai producţiei sau produ
cători, acelaşi lucru ar trebui să se întîmple şi la analizarea pri
mei categorii. Aşadar, în loc de „economie naturală" aici am avea 
economie bazată pe schimb. O economie naturală cu totul în
chisă, ca, de pildă, statul inca;ilor din Peru 32 , nu s-ar încadra în 
nici una dintre aceste categorii. 

In al treilea rînd, economia bazată pe relaţia marfă-bani este 
comună oricărei producţii de mărfuri, iar produsul apare ca marfă 
în cele mai diferite organisme de producţie sociale. Prin urmare, 
caracteristica producţiei capitaliste ar fi numai proporţiile în care 
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produsul ar fi confecţionat ca a1 ticol de comerţ, ca marfă, deci şi 
proporţiile în care elementele de formare a lrodusului trebuie să 
intre din nou ca articole de comerţ, ca  mărfuri, în economia din 
care a provenit acest produs. 

In realitate, producţia capitalistă este producţia de mărfuri 
ca formă generală a producţiei, dar ea este capitalistă şi devine 
tot mai mult capitalistă pe măsură ce se dezvoltă, pentru că aici 
munca apare ea însaş1 ca marfă, pentru că muncitorul vinde 
munca, adică funcţionarea forţei sale de muncă, şi anume, după 
cum presupunem noi, la valoarea ei, determinată de cheltuielile 
ei de reproducţie. In măsura în care munca devine muncă sala
riată, producătorul devine capitalist industrial ; de aceea produc
ţia capitalistă (deci şi producţia de mărfuri) apare în întreaga ei 
amploare abia atunci cînd şi producătorul agricol nemijlocit este 
muncitor salariat. In relaţia dintre capitalist şi muncitorul sala
riat, relaţia bani, relaţia dintre cumpărător şi vînzător, devine o 
relaţie imanentă a producţiei însăşi .  Or, această relaţie are la 
bază caracterul social al producţiei, nu al modului de schimb : 
acesta din urmă, dimpotrivă, decurge din primul. De altfel ori
zontului burghez, unde afacerile constituie obiectul tuturor pre
ocupărilor, îi corespunde concepţia că nu caracterul modului de 
producţie este baza modului de schimb care îi corespunde, ci 
invers 7). 

Capitalistul arunca m circulaţie mai puţină valoare sub formă 
de bani decît  scoate din această circulaţie, pentru că aruncă în ea 
mai multă valoare sub formă de marfă decît a scos de acolo sub 
formă de marfă. Atîta timp cit funcţionează în calitate de simplă 
peSonificare a capitalului, în calitate de capitalist industrial, 
oferta sa de valoare-marfă este întotdeauna mai mare decît ce
rerea sa de valoare-marfă. De aceea, dacă oferta şi cererea sa 
s-ar acoperi, aceasta ar însemna o nevalorificare a capitalului 
său ; ar însemna că acest capital nu ar i funcţionat în calitate de 
capital productiv ; capitalul productiv s-ar fi transformat în capi
tal-marfă la care nu s-a adăugat plusvaloa1 e ; în cursul procesu
lui de producţie, el nu ar fi scos plusvaloare sub torma de marfă 
din torţa de muncă şi, prin urmare, nu ar fi funcţionat în general 
în calitate de capital. Capitalistul trebuie într-adevăr „să vîndă 

1) Aici se sfirşeşte manuscrisul V. - Ceea ce urmează pînă la sfîrşitul 
capitolului este o notă a lui Max dintr-un caiet datind din I Bn sau 1878, care 
conţine extrase din cărţi. 
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mai scump decît a cumpărat" ,  dar acest lucru îi reuşeşte numai 
pentru că a transformat, prin intermediul procesului de producţie 
capitalist, marfa mai ieflină pe care a cumpărat-o - mai ieftină 
pentru că are mai puţină valoare - într-o marfă mai valoroasă, 
deci mai scumpă. El vinde mai scump nu pentru că-şi vinde marfa 
peste valoarea ei, ci pentru că vinde o marfă a cărei valoare în
trece suma valorii elementelor care intră în producerea ei. 

Proporţia în care capitalistul îşi valorifică capitalul e cu atît 
mai mare, cu cit mai mare e diferenţa dintre oferta şi cererea sa, 
cu alte cuvinte cu cit mai mare e excedentul acelei valori-marfă 
pe care o oferă peste valoarea-marfă pe care o cere. Scopul lui 
nu este ca cererea şi oferta să se acopere, ci ca pe cit posibil să 
nu se acopere, ca cererea sa să fie depăşită de oferta sa. 

Ceea ce este valabil pentru capitalistul individual este vala
bil pentru întreaga clasă a capitaliştilor. 

In măsura în care capitalistul personifică numai capitalul in
dustrial, propria sa cerere constă numai în cererea de mijloace de 
producţie şi de forţă de muncă. Cererea de Mp a capitalistului. 
privită sub aspectul valorii, este mai mică decit capitalul avan
sat de el ; el cumpără mijloace de producţie în valoare mai mic. 
decît valoarea capitalului său şi deci în valoare mult mai mică 
decit valoarea capitalului-marfă pe care el îl aduce pe piaţă. 

Cit despre cererea capitalistului de forţă de muncă, ea este 
determinată, în ceea ce priveşte valoarea ei, de raportul dintre 
capitalul variabil şi capitalul total al acestuia, deci = v : C, şi 
de aceea, în condiţiile producţiei capitaliste, ea creşte relativ 
într-o măsură mai mică decit cererea lui de mijloace de produc
ţie. Capitalistul devine din ce în ce mai mult un cumpărător mai 
mare de Mp decît de F. 

lntrucit muncitorul îşi transformă salariul în special în mij
loace de subzistenţă, şi în cea mai mare parte în mijloace de sub
zistentă necesare, cererea capitalistului de forţă de muncă este 
totodată în mod indirect cerere de mijloace de consum care intră 
în consumul clasei muncitoare. Dar această cerere este egală cu 
v şi nici cu un atom mai mare (dacă muncitorul face economii din 
salariul său - toate relaţiile de credit sînt aici în mod necesar 
lăsate deoparte -, acest lucru însenă că el îşi transformă o 
parte a salariului său în tezaur şi că pro tanto * nu se manifestă 
ca solicitator, ca cumpărător) . Limita maximă a cererii capitalis
tului este = C = c + v, dar oferta sa este = c + v + p ; ?a
dar, dacă stuctura capitalului-mariă al său este = 80 c + 20 v + 

* - respeciv. - Nota lrad. 
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+ 20 p, cererea sa este = 80 c + 20 v, deci, în ceea ce priveşte va
loarea, cu 1/5 mai mică deoît oferta sa. Cu oit cota procentuală 
a masei p produse de el (ratu profitului) este mai mare, cu atît 
cererea sa devine mai mică în comparaţie cu oferta sa. Cu toate 
că cerere. capitalistului de forţă de muncă, şi deci indirect de 
mijloace de subzistenţă necesare, devine o dată cu progresul pro
ducţiei din ce în ce mai mică in raport cu cererea sa de mijloace
de producţie, nu trebuie să uitam, pe de altă parte, că cererea sa 
de Mp este în medie întotdeauna mai mică decît capitalul său. 
Aşadar, cererea sa de mijloace de producţie trebuie să fie întot
deauna mai mică sub raportul valorii decît produsul-marfă al ca
pitalistului care îi livrează aceste mijloace de producţie şi care 
lucrează cu un capital egal şi în împrejurări egale. Că în realitate 
este vorba de mulţi capitalişti şi nu de unul singur, aceasta nu 
schimbă cu nimic lucrurile. Să presupunem că respectivul capita
list are un capital de 1 OOO I.st., iar partea constantă a acestuia = 
- 800 1. st. ; în acest caz, cererea lui către toţi ceilalţi capitalişti = 
= 800 1. st. ; aceştia din urmă livrează, toţi laolaltă, 1 OOO l. st. (indi
ferent la cit  s-ar urca cota-parte din această sumă care revine fie
căruia dintre ei şi indiferent ce parte din întregul capital reprezintă 
suma care revine fiecăruia dintre ei) , rata profitului fiind egală, 
mijloace de producţie în valoure de 1 200 I .st. ; cererea capitalis
tului nu acoperă, prin urmare, decît 2/s din oferta lor, în timp ce 
propria sa cerere sub raportul mărimii valorii nu reprezintă decît 4/5 din propria sa ofertă. 

Trebuie să mai analizăm acum în treacăt rotaţia capitalului. 
Să presupunem că capitalul total al capitalistului respectiv este 
de 5 OOO I.st., dintre care 4 OOO I .st. capital fix şi 1 OOO I .st. capital 
circulant ; după cum am presupus mai sus, aceste 1 OOO = 800 c + 
+ 200 v. Pentru ca capitalul total al acestuia să se rotească o 
dată în cursul unui an, capitalul circulant trebuie să se rotească 
de cinci ori în ursul unui an ; produsul-marfă este în acest caz = 
= 6 OOO I. st., adică cu 1 OOO 1 .  st. mai mare decît capitalul avansat 
de el, ceea ce dă iarăşi acelaşi raport al plusvalorii faţă de ca
pital ca mai sus : 

5 OOO C : 1 OOO p = 1 00 (c + v) : 20 p. Aşadar, această rota
ţie nu schimbă nimic în raportul dintre cererea totală a capitalis
tului şi oferta sa totală, prima rămînînd cu 1/5 mai mică decît cea 
de-a doua. 

Să presupunem că capitalul său fix trebuie reînnoit în 10 ani. 
Capitalistul amortizează deci anual 1/10 = 400 1 .  st. ln modul 
acesta, peste un an el mai are o valoare de 3 600 I . st. în capital 
fix + 400 I . st. în bani. Dacă este nevoie de reparaţii şi dacă 
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acestea nu depăşesc media, ele nu sînt decît investiţie de capital 
pe care capitalistul o face abia ulterior. Putem considera lucru
rile ca şi cum capitalistul, stabilind valoarea capitalului investit 
le el în măsura în care aceasta intră în produsul-marfă anual, a 
inclus din capul locului în ea cheltuielile de reparaţie, astfel că 
ele sînt cuprinse în amortizarea de 1/10 .  (Dacă în realitate ne
voile de reparaţii sînt la el sub medie, acesta este avantajul lui, 
aşa cum este paguba lui dacă ele depăşesc media. Insă pentru 
întreaga clasă a capitaliştilor din aceeaşi ramură industrială, 
.aceste avantaje şi pagube se echilibrează.) In orice caz, cu toate 
-că, în ipoteza unei singure rot>.ţii a capitalului său total în cursul 
unui an, cererea sa anuală rămîne = 5 OOO I.st. , adică egală cu 
valoarea-capital avansată de el la început, ea creşte în ceea ce 
priveşte partea circulantă a capitalului, în timp ce scade în per
manenţă în ceea ce priveşte parlea fixă a lui. 

Să trecem ac um la reproducţie. Să presupunem că capita
listul consumă întreaga plusvaloare b şi transformă din nou în 
capital productiv numai mărimea iniţială a capitalului, C. Acum 
cererea capitalistului este egală sur1 raportul valorii cu ofertd 
sa, dar nu este egală în ceea ce priveşte mişcarea capitalului 
său ; în calitate de capitalist, cererea sa nu atinge decît 4/5 din 
oferta sa (sub raportJl mărimii valorii) ; 1/5 o consumă în cali
tate de noncapitalist, nu în vir tutea funcţiilor sale de capitalist, 
i pentru trebuinţele sau plăcerile sale pe1 sonale. 

Calculul său este în acest caz, în procente, următorul : 

în calitate de capitalist cerere = 1 00, ofertă 120 
în calitate de om de viaţă 20, 

Total cerere = 1 20, ofertă 120 

A presupune cele de mai sus înseamnă a presupune că pro
lucţia capitalistă nu există, că deci însuşi capitalistul industrial 
nu există. Deoarece a presupune că. mobilul determinant este sa
tisfacerea plăcerii şi nu îmbogăţirea, înseamnă a desfiinţa însăşi 
baza capitalismului. 

Această presupunere este insă imposibilă şi din punct de ve
dere tehnic. Capitalistul nu trebuie numai săşi formeze un capi
tal de rezervă ca să se apere împotriva oscilaiiilor preţurilor şi ca 
să poată aştepta o conjunctură mai favorabilă pentru cumpărare 
şi vînzare ; el trebuie să acumuleze capital, pentru a lărgi în fe
lul acesta producţia şi pentru a încorpora in organismul său pro
luctiv progresele tehnice. 

Pentru a acumula capital, capitalistul trebuie în primul rînd 
să scoată din circulaţie o parte a plusvalorii care i-a revenit din 
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circulaţie sub formă de bani, s-o lase să crească sub formă de 
tezaur pînă cînd acesta a luat dimensiunile necesare pentru extin
derea vechii întreprinderi sau pentru deschiderea unei întreprin
deri noi alături de cea veche. Atîta timp cit durează tezaurizarea, 
ea nu sporeşte cererea capitalistului ; banii sînt imobilizaţi ; ei 
nu scot de pe piaţa de mărfuri nici un echivalent sub formă de 
marfă în schimbul echivalentului în bani care a fost scos de pe 
piaţă în schimbul mărfii aduse de acesta acolo. 

e credit se face abstraaţie aici ; de credit ţine, de pildă, şi 
operaţia prin care capitalistul depune Ja o bancă banii în cont cu
rent contra dobîndă pe măsură ce sînt acumulaţi. 



C a p i t o l u l  c i n c i  

Timpul de circulaţie 8) 

1 29 

Mişcarea capitalului prin sfera producţiei şi prin cele două 
faze ale sferei circulaţiei se efectuează, după cum am văzut, succe
siv în timp. Durata aît se află în sfera producţiei formează timpul 
lui de producţie, iar durata cit se află în sfera circulaţiei formeaz. 
timpul lui de circulaţie. Timpul total în care capitalul îşi efectueaz3 
circuitul este deci egal cu suma timpului de producţie şi a timpului 
de circulaţie. 

Timpul de producţie cuprinde, fireşte, perioada procesului de 
muncă, dar acesta din urmă nu include tot timpul de producţie. 
Să ne amintim, în primul rînd, că o parte a capitalului constant 
există în mij loace de muncă, ca maşini, clădiri etc . ,  care servesc 
pînă la sfîrşitul exis tenţei lor in aceleaşi procese de muncă repe· 
tate iară şi iară. Întreruperea periodică a procesului de muncă, 
de pildă noaptea, deşi întrerupe funcţionarea acestor mijloace 
de muncă, nu întrerupe însă existenţa lor la locul de producţie. 
Ele continuă să rămînă aici nu numai în timpul cit funcţionează, 
dar şi în timpul cit nu funcţionează. Pe de altă parte, capitalistul 
trebuie să aibă pregătită o anumită rezervă de materii prime şi 
materiale auxiliare pentru ca prncesul de producţie să poată con
tinua în decursul unor intervale mai scurte sau mai lungi pe o 
scară de mai înainte stabilită, independent de hazardul aprovi
zionării zilnice de pe piaţă. Această rezervă de materii prime 
etc. nu este consumată productiv decit în mod succesiv. Se naşte 
deci o diferenţă între timpul de producţie 9) a capitalului şi timpul 
de funcţionare. Prin urmare, timpul de producţie a mijloacelor de 
producţie cuprinde, în general, 1 )  timpul în care funcţionează ele 
ca mijloace de producţie, în care servesc deci în procesul de pro-

8) Textul care urmează este din m1muscrisul IV. 
9) Timpul de producţie este luat aici în sens activ : timpul de producţie a 

mijloacelor de producţie nu este aici timpul în care sînt ele produse, ci timpul 
în care iau ele parte la procesul de producţie a unui produs-marfă. - F. !. 

9 - Marx-Engels - Opere, voi. 24 
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lucţie, 2) pauzele în decursul cărora procesul de producţie, deci 
şi funl· ţionarea mijloacelor de producţie care îi sînt încorporate. 
este întrerupt, 3) timpul în decursul căruia ele, deşi sînt gata 
pregătite în calitate de condiţii ale procesului, în care deci ele 
'eprezintă dej a capitalul productiv, totuşi nu au intrat încă în 
procesul de producţie. 

Diferenţa pe care am analizat-o mai sus este de fiecare dată 
diferenţa dintre timpul în care capitalul productiv se află în 
stera producţiei şi timpul în .are el se află în procesul de pro
ducţie. D ar procesul de producţie însuşi poate necesita întreru
peri în procesul muncii, prin urmare şi în timpul de muncă, poate 
necesita intervale în decursul cărora obiectul muncii este supus 
acţiunii unor procese tizice fără intervenţia muncii omeneşti. ln 
acest caz, procesul de producţie şi deci funcţionarea mijloacelor 
de producţie continuă, cu toate că p rocesul muncii, şi deci func
ţionarea mijloacelor de producţie ca mijloace de muncă este în
trerupt. Aşa, de pildă, griul care este semănat, vinul care fermen
tează în beci, materialul de muncă din multe întreprinderi indus
triale, ca, de pildă, din tăbăcării, care este supus unor procese 
chimice. Aici timpul de producţie este mai mare decît timpul de 
muncă. Diferenţa dintre aceste timpuri constă dintr-un excedent 
al timpului de producţie asupra timpului de muncă. Acest exce
dent se întemeiază întotdeauna pe faptul că în sfera producţiei se 
află în mod latent capital productiv care nu funcţionează în pro
cesul de producţie însuşi sau care funcţionează în procesul de 
producţie fără a se afla în procesul de muncă. 

Acea parte din capitalul productiv latent care se află pre
gătită doar ca o condiţie pentru procesul de producţie, ca, de 
pildă, bumbacul, cărbunele etc. într-o filatură, nu acţionează nici 
ca un factor de creare a produsului, nici ca un factor de formare 
a valorii. Această parte este capital inactiv, cu toate că inactivi
tatea lui constituie o condiţie pentru mersul neîntrerupt al pro
cesului de producţie. Clădirile, aparatele etc., necesare ca păstră
toare ale rezervei de producţie (capitalul latent) , sînt condiţii ale 
procesului de producţie şi de aceea constituie părţi componente 
ale capitalului productiv avansat. Ele îşi îndeplinesc funcţia lor 
de păstrătoare ale componentelor capitalului productiv în stadiul 
preliminar. ln măsura în care în acest stadiu sînt necesare pro
cese de muncă, ele scumpesc materia primă etc., dar ele repre
zintă munci productive şi creează plusvaloare, deoarece o parte 
din această muncă, ca şi din oricare altă muncă salariată, nu este 
plătită. In timpul întreruperilor normale ale întregului proces de 
producţie, adică în intervalele în care capitalul productiv nu func-
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ţionează, nu se produce nici valoare, nici plusvaloare. De aici 
tendinţ a de a pune muncitorii să lucreze şi noaptea (11CapitalulM ,  
cartea I ,  cap. VIII, 4) . - Intervalele din timpul de muncă pe care 
obiectul muncii trebuie să le parcurgă în cursul procesului de 
producţie însuşi nu creează nici valoare, nici plusvaloare ; ele 
fac însă posibilă crearea produsului, constituie o parte din viaţa 
acestuia, un proces prin care el trebuie să treacă. Valoarea apa ·  
ratelor etc. este transmisă asupra produsului î n  raport c u  ti.pul 
total în decursul căruia ele funcţionează ; produsul este adus în 
acest stadiu de producţie prin însăşi munca, iar folosirea acestor 
aparate este o condiţie a producţiei, exact ca pierderea sub 
formă de scame a unei părţi din bumbac, care nu intră în produs, 
dar care totuşi transmite asupra produsului valoarea ei. Cealaltă 
parte a capitalului latent, cum sînt clădirile, maşinile etc. ,  adică 
mijloacele de muncă a căror funcţionare este întreruptă doar de 
p auzele regulate din procesul de producţie - întreruperile nere
gulate ca urmare a restrîngerii producţiei, a crizelor etc. repre
zintă pierderi nete -, adaugă produsului valoare fără a intra în 
formarea lui ; valoarea totală pe care această parte o adaugă pro
dusului este determinată de durata ei medie de existenţă ; ea îşi 
pierde valoarea, pentru că îşi pierde valoarea de întrebuinţare 
atît în timpul cînd funcţionează, cit şi în timpul cînd nu func
ţionează. 

In sfîrşit, valoarea părţii constante a capitalului, care conti
nuă să se afle în procesul de producţie în pofida întreruperii în 
procesul de muncă, reapare în rezultatul procesului de produc· 
ţie. Prin munca însăşi, mijloacele de producţie sînt puse aici în 
condiţii în cadrul cărora ele trec de la sine printr-o serie de pro
cese naturale, în urma cărora se obţine un anumit efect util sau 
o formă modificată a valorii lor de întrebuinţare. Munca trans
mite întotdeauna valoarea mijloacelor de producţie asupra pro
dusului, în măsura în care ea le consumă pe acestea într-adevăr 
în mod util, ca mijloace de producţie. Aici nu intervine nici o 
schimbare, indiferent dacă, pentru a produce acest efect, munca 
trebuie să acţioneze în mod continuu asupra obiectului muncii cu 
ajutorul mijloacelor de muncă sau d acă trebuie să dea numai 
primul impuls, punînd mijloacele de producţie în nişte condiţii 
datorită cărora, fără altă intervenţie a muncii, mijloacele de pro
ducţie suferă de la sine modificarea dorită în urma unor procese 
naturale. 

Oricare ar fi cauza excedentului timpului de producţie asu
pra timpului de muncă - fie că anumite mijloace de producţie 
formează numai capital productiv latent, deci se mai află înr-o 
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fază preliminară procesul de producţie efectiv, fie că funcţionarea 
lor proprie este întreruptă în cadrul procesului de producţie prin 
pauzele acestuia, fie că, în sfîrşit, procesul de producţie insuşi de
termină întreruperi ale procesului de muncă -, în nici unul din
tre aceste cazuri mijloacele de producţie nu funcţionează ca ab
sorbante de muncă. Dacă ele nu absorb muncă, nu absorb nici 
supramuncă. O valorificare a capitalului productiv nu are deci loc 
atîta timp cit el se află în acea perioadă de producţie care întrece 
timpul de muncă, oricit de inseparabilă ar fi efectuarea procesu
lui de valorificare de aceste pauze ale lui. Este clar că, cu cit 
timpul de producţie şi  timpul âe muncă coincid mai mult, cu atî t 
mai mare este productivitatea şi valorificarea unui capital pro
ductiv dat într-un interval de timp dat. De aici tendinţa produc
ţiei capitaliste de a reduce cu cit mai mult posibil excedentul 
timpului de producţie asupra Limpului de muncă. Dar, deşi timpul 
de producţie al capitalului se poate abate de la timpul său de 
muncă, cel dintîi îl cuprinde intotdeauna pe cel de-al doilea şi 
excedentul însuşi este condiţia procesului de producţie. Aşadar, 
timpul de producţie este întotdeauna timpul în cursul căruia capi
talul produce valori de întrebuinţare şi se valorifică el insuşi. 
deci timpul în cursul căruia funcţionează în calitate de capital 
productiv, cu toate că timpul de producţie cuprinde şi un timp în 
cursul căruia capitalul sau este latent, sau produce fără a se va
orifica. 

In sfera circulaţiei, capitalui se află în calitate de capital-marfă şi oapital bănesc. Cele două procese de circulaţie ale sale constau 
în faptul că el trece din forma marfă în forma bani şi din forma 
bani în forma marfă. Imprejurarea că transformarea mărfii în bani 
este aici în acelaşi timp realizarea plusvalorii încorporate în marfă 
şi că transformarea banilor în marfă este în acelaşi timp transfor
marea sau retransformarea valorii-capital în forma elementelor 
sale de producţie nu modifică de loc faptul că aceste procese, ca  
procese de circulaţie, sînt procese ale metamorfozei simple a 
măifurilor. 

Timpul de circulaţie şi timpul de producţie se exclud reciproc. 
ln cursul timpului său de circulaţie, capitalul nu funcţionează în 
calitate de capital productiv şi de aceea nu produce nici marfă, 
nici plusvaloare. Dacă privim circuitul în forma cea mai simplă, 
anume aceea în care întreaga valoare-capital trece în fiecare caz 
dintr-o singură dată dintr-o fază în cealaltă, este evident că pro
cesul de producţie, deci şi  autovalorificarea capitalului, sînt în
trerupte atîta timp cit durează timpul de circulaţie a valorii-capital 
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şi că reînnoirea procesului de producţie va fi mai rapidă sau mai 
lentă în funcţie de durata acestui timp de circulaţie. Dacă, dim
potrivă, diferitele părţi ale capitalului efectuează circuitul una 
după alta, astfel că circuitul înl regii valori-capital se efectuează în 
mod succesiv în circuitul diferitelor sale porţiuni, este clar că, 
cu cit este mai lung timpul în care părţile sale se află în mod 
continuu în sfera circulaţiei, cu atît mai mică trebuie să fie ace� 
parte a sa care funcţionează în permanenţă în sfera producţiei. 
Extinderea şi reducerea timpului de circulaţie acţionează deci ca 
o limită negativă asupra reducerii sau extinderii timpului de pro
ducţie sau a proporţiei in care un capital de o anumită mărime 
funcţionează în calitate de capital productiv. Cu cit mai mult 
metamorfozele circulaţiei capitalului sînt numai ideale, cu alte 
cuvinte cu cit mai mult timpul de circulaţie devine egal cu zero 
sau se apropie de zero, cu atit capitalul funcţionează mai mult, 
cu atît productivitatea şi autovalorifiaarea sa devine mai mare. 
Dacă, de pildă, un capitalist lucrează după comandă, astfel că pri
meşte plata la furnizarea produsului, şi dacă plata se face cu pro
priile sale mijloace de producţie, atunci timpul de circulaţie se 
apropie de zero. 

ln general, timpul de circulaţie a capitalului limitează, aşadar, 
timpul său de producţie şi deci procesul său de valorificare, şi 
anume îl limitează proporţional cu propria sa durată. Or, aceasta 
poate să crească sau să scadă în mod foarte diferit şi deci să 
limiteze într-un grad foarte diferit timpul de producţie a capitalu
lui. Dar economia politică vede numai fenomenul exterior, anume 
efectul timpului de circulaţie asupra procesului de valorificare a 
capitalului în general. Ea consideră acest efect negativ drept un 
efect pozitiv, pentru că urmările lui sînt pozitive. Ea se crampo
nează cu atît mai mult de aceâstă aparenţă, cu cit aceasta pare 
să aducă dovada că capitalul posedă un izvor mistic al autovalori
ficării, care este independent de procesul său de producţie şi deci 
de exploatarea muncii şi care îi vine din sfera circulaţiei. Vom 
vedea mai tîrziu cum însăşi economia politică  ştiinţifică se lasă 
înşelată de această aparenţă. Cum se va vedea de asemenea mai 
tîrziu, această aparenţă este întărită de diferite fenomene : 1) Modul 
capitalist de a calcula profitul, în care cauza negativă figurează 
ca o cauză pozitivă, întrucit pentru capitaluri din diferite sfere 
de investiţie, în care numai timpul de circulaţie diferă, un timp 
de circulaţie mai lung acţionează ca o cauză de creştere a preţuri
lor, pe scurt ca una dintre cauzele egalizării profiturilor. 2) Timpul 
de circulaţie formează numai un moment al timpului de rotaţie ; 
acesta din urmă însă cuprinde timpul de producţie, respectiv timpul 
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de reproducţie. Ceea ce se datoreşte acestuia din urmă pare că se 
datoreşte timpului de circulaţie. 3) Transformarea mărfurilor în 
capital variabil (salariu) este condiţionată de transformarea lor 
prealabilă în bani. Aşadar, în cazul acumulării de capital, transfor
marea în capital variabil adiţional se produce în sfe1a circulaţiei 
sau în decursul timpului de circulaţie. De aceea acumularea rezul
tată în modul acesta pare că se datoreşte acestui din urmă fapt. 

In sfera circulaţiei, capitalul parcurge - indiferent dacă într-o 
direcţie sau în cealaltă - cele două faze opuse, M - B şi B - M. 
Timpul său de circulaţie se împarte şi el în două părţi : timpul 
care îi este necesar pentru a se t1ansforma din marfă în bani şi 
timpul care îi este necesar pentru a se transforma din bani în marfă. 
Ştim deja din analiza circulaţiei simple a mărfurilor („Capitalul " ,  
cartea I ,  cap. III) că M - B ,  vînzarea, este partea cea mai dificilă 
a metmorfozei mărfii, cuprinzînd din această cauză, în împrejurări 
obişnuite, partea mai mare a timpului de circulaţie. Ca bani, 
valoarea se află în forma sa mereu transformabilă. Ca marfă, 
valoarea trebuie să obţină mai întîi, prin transformare în bani, 
această formă în care poate fi nemijlocit schimbată şi în care 
este întotdeauna gata să intre imediat în acţiune. Dar la procesul 
de circulaţie a capitalului in faza B - M este vorba de transfor
marea capitalului bănesc în mărfuri care formează elemente deter
minate ale capitalului productiv într-o întreprindere dată. Se poate 
ca mijloacele de producţie să nu se afle pe piaţă, urmînd să fie 
abia produse sau procurate de pe pieţe îndepărtate, sau pot exista 
deficienţe în sosirea lor normală sau modificări de preţuri etc. ,  
pe scurt o mulţime de împrejurări care nu pot f i  observate în 
simpla schimbare a formei B - M, dar care fac ca pentru această 
parte a fazei de circulaţie să fie nevoie ba de un timp mai înde
lungat, ba de unul mai puţin îndelungat. Aşa cum M - B şi B - M 
sînt despărţite în timp, ele pot fi despărţite şi în spaţiu ; piaţa 
de cumpărare şi piaţa de vinza1 e pot fi pieţe despărţite în spaţiu. 
In cazul �abricilor, de pildă, cumpărătorii şi vînzătorii sînt chiar 
de multe ori persoane diferite. In producţia de mărfuri, circulaţia 
este tot atît de necesară ca şi producţia însăşi, prin urmare agenţii 
circulaţiei sînt tot atît de necesari ca şi agenţii producţiei. Pro
cesul de reproducţie cuprinde ambele funcţii ale capitalului, deci 
şi necesitatea ca aceste funcţii să fie reprezentate fie de capita
listul însuşi, fie de muncitori salariaţi, agenţi ai capitalistului. 
Acesta însă nu este un motiv să se confunde agenţii circulaţiei cu 
agenţii producţiei, după cum nu este un motiv să se confunde 
funcţiile capitalului-marfă şi ale capitalului bănesc cu cele ale 
capitalului productiv. Agenţii circulaţiei trebuie plătiţi de agenţii 
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producţiei. Dacă însă capitaliştii care cumpără şi vînd unii altora 
nu creează prin acest act nici produse şi nici valoare, lucrurile nu 
se schimbă atunci cînd volumul întreprinderii lor le dă posibilitatea 
şi îi sileşte să treacă asupra altora aceste funcţii de cumpărare-vîn
zare. In unele întreprinderi, cumpărătorii şi vînzătorii primesc tan
tieme, cote-părţi din profit. Fraza cum că ei sînt plătiţi de con
sumatori nu explică nimic. Consumatorii nu pot să plătească decît 
în măsura în care ei înşişi îşi produc, ca agenţi ai producţiei, un 
echivalent în mărfuri sau achiziţionează un asemenea echivalent 
de la agenţii producţiei fie pe baza unor titluri juridice (ca asociaţi 
ai lor etc.), fie prin servicii personale. 

Intre M - B şi B - M există o deosebire care nu are nimic 
comun cu deosebirea dintre forma-marfă şi forma-bani, ci rezultă 
din caracterul capitalist al producţiei. In sine, atît M - B, cit 
şi B - M sînt simple transformări dintr-o formă în alta ale unei 
valori date. Dar M' - B' este in acelaşi timp realizarea plus
valorii cuprinse în M'. Nu acesta este cazul cu B - M. Din această 
cauză, vînzarea este mai importantă decît cumpărarea. In împreju
rări normale, B - M este un act. necesar pentru valorificarea valorii 
exprimate în B, dar nu este realizare de plusvaloare ; el este un 
prolog la producerea ei şi nu un epilog. 

Circulaţiei capitalului-marfo, M' - B', îi sînt puse anumite 
limite de însăşi forma de existenţă a mărfurilor, de existenţa lor 
ca valori de întrebuinţare. Prin natura lor, mărfurile sînt perisabile. 
Prin urmare, dacă într-un anumit interval de timp ele nu intră 
potrivit destinaţiei lor în consumul productiv sau în cel individual, 
dacă, cu alte cuvinte, nu sînt vindute într-un timp determinat, 
ele se alterează şi pierd, o dată cu valoarea lor de întrebuinţare, 
şi facultatea de a fi purtătoare ale valorii de schimb. Valoarea-ca
pital pe care ele o conţin, respectiv plusvaloarea cu care această 
valoare a crescut, se pierde. Valorile de întrebuinţare nu rămîn 
purtătoare ale valorii-capital, care se perpetuează şi se valorifică, 
decît în măsura în care sînt mereu reînnoite şi reproduse, în
locuite prin noi valori de întrebuinţare de acelaşi sau de alt gen. 
Dar vînzarea lor sub formă de marfă finită, deci intrarea lor în 
consumul productiv sau în cel individual mijlocită prin această 
vînzare, este o condiţie a reproducţiei lor, condiţie care reapare 
mereu. In cadrul unui timp determinat, ele trebuie să-şi schimbe 
vechea lor formă de întrebuinţare pentru a-şi continua existenţa 
sub o formă de întrebuinţare nouă. Valoarea de schimb se con
servă numai prin această reinnoire continuă a corpului-marfă al 
ei. Valorile de întrebuinţare ale diferitelor mărfuri se alterează mai 
repede sau mai încet ; între prnducţia şi consumul lor poate deci 
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să treacă un interval de timp mai lung sau mai scurt ; prin ur
mare, ele pot sta un timp mai mult sau mai puţin îndelungat în 
faza de circulaţie M - B, sub formă de capital-marfă, fără să se 
strice ; ele pot deci suporta în calitate de mărfuri un timp de 
circulaţie mai scurt sau mai lung. Limita pe care alterarea corpului 
mărfii o impune timpului de circulaţie al capitalului-marfă este 
limita absolută a acestei părţi a timpului de circulaţie, adică a 
timpului de circulaţie în decursul căruia capitalul-marfă poate 
exista ca atare. Cu cit mai perisabilă este o marfă, cu cit trebui
consumată şi deci vindută mai repede după producerea ei, cu atil 
mai mică este distanţa pe care o poate parcurge ea de la locul ei 
de producţie, cu atît mai restrînsă este sfera ei de circulaţie în 
spaţiu, cu atît mai locală este piaţa ei de desfacere. Cu cit mai 
perisabilă este deci o marfă, cu cit mai restrînsă este, din cauza 
proprietăţilor ei fizice, limita absolută a timpului ei de circulaţie 
ca marfă, cu atît mai puţin adecvată este ea ca obiect al pro
ducţiei capitaliste. Ea poate intra în sfera producţiei capitaliste 
numai în locuri foarte populate sau în măsura în care distanţele 
locale se scurtează datorită dezvoltării mijloacelor de transport. 
Dar concentrarea producţiei unui articol în mîini puţine şi într-un 
loc foarte populat poate să creeze o piaţă relativ mare chiar pentru 
aceste articole, ca, de pildă, în cazul marilor fabrici de bere� 
al întreprinderilor de produse lactate etc. 



C a p i t o l u l  ş a s e  

Cheltuielile de circulaţie 

I. Cheltuieli de circulaţie propriu-zise 

1 .  Timp de cumpărare şi de vînare 
Transformările formei capitalului din marfă în bani şi din 

b ani în marfă sînt în acelaşi timp tranzacţii comerciale ale capita
listului, acte de cumpărare şi de vînzare. Timpul în care se efec
tuează aceste transformări ale ormei capitalului constituie in mod 
subiectiv, din punctul de vedere al capitalistului, timpul de vînzare 
�i de cumpărare, adică timpul in cursul căruia capitalistul funcţio
nează pe piaţă ca vînzător şi ca cumpărător. Aşa cum timpul de 
circulaţie a capitalului formează o parte necesară din timpul său 
de reproducţie, tot astfel timpul în cursul căruia capitalistul cum
pără şi vinde, în cursul căruia răscoleşte piaţa, formează o parte 
necesară din timpul său de funcţionare în calitate de capitalist, 
adică în calitate de capital personificat. Acesta formează o parte 
din timpul pe care el îl consacră afacer ilor sale. 

{ Intrucit am pornit de la pr emisa că mărfurile se cumpără şi 
se vînd la valorile lor, în acesle acte este vorba numai de trans
formarea aceleiaşi valori dintr-o formă într-alta - din forma-marfă 
în forma-bani şi din forma-bani în forma-marfă -, de o schimbare 
a stării lor. Dacă mărfurile se vînd la valorile lor, mărimea valorii 
rămîne neschimbată atît în mina cumpărătorului, cit şi în mina 
vînzătorului ; nu s-a modificat decit forma ei de existenţă. Dacă 
mărfurile nu se vînd la valorile lor, suma valorilor transformat� 
rămîne neschimbată : ceea ce intr-o parte este plus este în cealaltă 
parte minus. 

Dr metamorfozele M - B şi B - M sînt tranzacţii comerciale 
care au loc între cumpărător şi vinzător ; aceştia au nevoie de 
timp pentru a cădea de acord, cu atît mai mult cu cit aici se dd 
o luptă în care fiecare parte caută să obţină un avantaj în dauna 
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celeilalte şi cu cit cei care se opun unii altora sînt oameni de 
afaceri : „When Greek meets Greek then comes the tug of war" *· 
Schimbarea de stare costă timp şi forţă de muncă, dar nu pentru 
a se crea valoare, ci pentru transformarea valorii dintr-o formă 
într-alta. Incercările reciproce de a-şi însuşi cu acest prilej o 
cantitate excedentară de valoare nu schimbă cu nimic lucrurile. 
Această muncă, exagerată prin intenţiile răuvoitoare ale ambelor 
părţi, nu creează valoare, aşa cum munca cheltuită pentru ducerea 
unui proces judiciar nu sporeşte valoarea obiectului În litigiu. 
Cu munca aceasta, care este un moment necesar al procesului de 
producţie capitalist în totalitatea sa, adică atunci cînd acest pro
ces cuprinde şi circulaţia sau este cuprins de ea, lucrurile se petrec 
la fel ca, de pildă, cu munca cheltuită la arderea unei substanţe 
folosite pentru producerea de căldură. Această muncă nu produce 
căldură, cu toate că este un moment necesar în procesul de ardere. 
Pentru a fotrebuinţa, de pildă, cărbunele drept combustibil, eu tre
buie să-l combin cu oxigen şi să-l trec astfel din stare solidă în 
stare gazoasă (căci [n oxidul de carbon, rezultatul arderii, cărbunele 
se află 1n stare gazoasă) , deci să provoc o modificare a formei fizice 
a existenţei lui sau a stării lui fizice. Disocierea moleculelor d: 
carbon legate într-un tot sohd şi descompunerea moleculei de 
carbon în atomii ei trebuie să preceadă combinarea nouă, şi acest 
lucru cere o anumită cheltuire de energie, care deci nu se trans
formă în căldură, ci se scade din ea. Dacă, prin urmare, posesorii 
de mărfuri nu sînt capitalişti, ci producători nemijlociţi indepen
denţi, timpul cheltuit de ei pentru cumpărare şi vînzare se scade 
din timpul lor de muncă ; iată de ce au căutat ei întotdeauna (în 
antichitate, ca  şi  în evul mediu) să facă aceste operaţii în zilele 
de sărbătoare. 

Proporţiile pe care le a tinge circulaţia mărfurilor în mina 
capitaliştilor nu pot transforma, fireşte, munca aceasta care nu 
creează valoare, ci doar mijloceşte schimb area formei valorii in 
muncă ce creează valoare. Tot atît de puţin poate fi săvîrşit 
miracolul acestei transsubstanţieri printr-o transmitere, adică prin 
aceea că, în loc să efectueze ei îşişi acea „muncă de ardere" ,  
capitaliştii o transformă î n  ocupaţia exclusivă a unor terţe persoane, 
plătite de ei. Se înţelege că aceste terţe persoane nu le vor pune 
la dispoziţie forţa lor de muncă de dragul beaux yeux ** ai aces
tora. Oricum, celui care încasează rentele unui proprietar funciar 
s!u omului de serviciu al unei bănci le este absolut indiferent că 

* - „Cind un grec intilneşte un �lt grec, se dă o luptă aprigă" ,  parafrazare a 
unei expresii dintr-o tragedie a dramaturgului englez Nathanael Lee Intitulată „Rival 
Queens• („Reginele rivale, sau moartea lui Alexandru cel Mare").  - Nota trad. 

** - ochilor frumoşi. - Nota trad. 



Capitolul 6. Cheltuielile de circulaţie 139 

munca lor nu face să crească mei cu o para atît mărimea valorii 
rentei, cit şi mărimea valorii lingourilor de aur duse cu sacul la 
altă bancă } 10) . 

Pentru capitalist, care pune pe alţii să muncească pentru el, 
cumpărarea şi vînzarea devin o funcţie principală. Intrucît el îşi 
însuşeşte produsul muncii multora, şi-l însuşeşte pe o scară socială 
mai largă, el trebuie să-l şi vindă pe aceeaşi scară, iar apoi să-l 
transforme din nou din bani în elemente ale producţiei. Ca şi 
mai înainte, în timpul cumpă1 ării şi al vînzării nu se creează 
valoare. Aici se creează o iluzie datorită funcţiei capitalului co
mercial. Dar, chiar dacă nu n� ocupăm aici mai îndeaproape de 
această problemă, un lucru este clar de la bun început : dacă în 
urma diviziunii muncii o funcţiune neproductivă în sine, dar care 
constituie un moment necesar al reproducţiei, este transformată 
dintr-o funcţie secundară a multora într-o funcţie exclusivă a 
cîtorva, în ocupaţie specială a lor, caracterul funcţiei însăşi nu se 
transformă. Un comerciant (considerat aici ca simplu agent al 
transformării formei mărfurilor, ca simplu cumpărător şi vînzător) 
poate reduce prin operaţiile sale timpul de cumpărare şi de vînzare 
pentru mulţi producători. El trebuie privit în acest caz ca o maşină 
care reduce cheltuirea inutilă de forţă sau ajută Ia eliberarea timpu
lui pentru producţie 11) .  

Pentru a simplifica problema (întrucît abia mai tîrziu îl vom 
examina pe comerciant în calitate de capitalist şi capitalul comer
cial) să presupunem că acest agent însărcinat cu cumpărarea şi 
vînzarea este un om care işi vinde munca. El îşi cheltuieşte forţa 
de muncă şi timpul de muncă in aceste operaţii M - B şi B - M. 

10) Pasajul inclus intre acolade este luat dintr-o notă de Ia sfîrşitul manu
scrisului VIII. 11) „Cheltuielile comerciale, deşi necesdre, trebuie privite ca o cheltuială 
nerentabilă". (Quesnay. „Analyse du Tableau �conomique" , în ediţia Daire, „Phy
siocrates",  Ie partie, Paris, 1846, p. 71. )  - După Quesnay, „profitul " pe care îl 
aduce concurenţa dintre comercianţi prin faptul că-i sileşte „să-şi reducă cîştigul 
sau beneficiul. . .  nu este, strict vorbind, decît o reducere a pierderii pentru vînză
torul din prima mină şi pentru cumpărătorul-consumator. Or, o reducere a pier
derii pe seama cheltuielilor comerciale nu este un produs real, adică o sporire 
a avuţiei obţinute prin comerţ, indiferent dacă îl considerăm pe acesta în sine ca 
un simplu schimb, independent de cheltuielile de transport sau în legătură cu 
cheltuielile de transport" (p. 1 4-146) . „Cheltuielile comerciale sînt suportate în
totdeauna de vînzătorii produselor, care ar obţine preţul integral pe care îl plătesc 
cumpărătorii dacă nu ar exista nici un fel de cheltuieli intermediare" (p. 1 63) . „Les 
proprietaires (proprietarii funciari] şi producteurs (producătorii] sînt «salariants» 
{plătitori de salarii] . iar comercianţii sînt .salaries» [salariaţi] " (p. 1 64, Quesnay. 
„Dialogues sur le Commerce et sur Ies Travaux des Artisans" ,  în ediţia Daire, 
„Physiocrates",  Ie partie, Paris, 1846). 
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Prin urmare, el trăieşte din acestea, aşa cum altul trăieşte, de pildă, 
din tors sau din prepararea de pilule. El îndeplineşte o foncţie 
necesară, pentru că însuşi procesul de reproducţie cuprinde în sine 
şi funcţii neproductive. El munceşte ca oricare altul, dar conţinutul 
muncii sale nu creează nici valoare, nici produs. El însuşi face 
parte din aşa-numitele faux frais * ale producţiei. Utili tatea lui nu 
constă în faptu! că transformă o funcţie neproductivă într-una pro
ductivă sau o muncă neproductivă într-una productivă. Ar fi un 
miracol dacă o asemenea transformare ar putea fi efectuată prin
tr-o asemenea transmitere a unei funcţii de la o persoană la alta. 
Utilitatea lui constă, dimpotrivă, în faptul că, datorită activităţii 
lui, o parte mai neînsemnată din forţa de muncă şi din timpul de 
muncă al societăţii este cheltuită pentru această funcţie nepro
ductivă. Mai mult. Să presupunem că este simplu muncitor salariat, 
dacă vreţi chiar unul mai bine plătit. Oricare ar fi retribuţia sa, 
în calitate de muncitor salariat o parte din timpul său el munceşte 
degeaba. El obţine, poate, zilnic o valoare nou creată în opt ore de 
muncă şi funcţionează timp de zece ore. Cele două ore de supra
muncă pe care le prestează nu produc valoare, aşa cum nu produc 
nici cele opt ore de muncă necesară ale sale, deşi, datorită aces
tora din urmă, i se transmi te o parte din produsul social. In primul 
rînd, ca şi mai înainte - privind lucrurile din punct de vedere 
social -, timp de zece ore forţa de muncă este utilizată în această 
simplă funcţie de circulaţie. Ea nu este utilizată pentru altceva, 
nu este utilizată pentru muncă productivă. In al doilea rînd însă, 
sodetttea nu plăte?te aceste .louă ore de supramuncă, cu toate 
că ele sînt cheltuite de individul care le prestează. Prin aceasta 
societatea nu-şi însuşeşte vreun produs suplimentar sau vreo va
loare suplimentară. Dar cheltuielile de circulaţie, pe care le repre
zintă individul respectiv, se reduc cu o cincime, de la zece ore 
la opt. Societatea nu plăteşte nici un echivalent pentru o cincime 
din acest timp de circulaţie activ, al cărui agent este individul 
respectiv. Dacă însă acela care îl utilizează pe acest agent este 
capitalistul, atunci cele două ore neplătite reduc cheltuielile de 
circulaţie ale capitalului acestuia, cheltuieli care se scad din în
casările sale. Pentru el este vorba de un cîştig pozitiv, deoarece 
limita negativă a valorificării capitalului său se reduce. Atîta 
timp cît micii producători de mărfuri independenţi cheltuiesc pen
tru cumpărare şi vînzare o parte din propriul lor timp, acesta se
prezintă sau ca un timp cheltuit în intervalul activităţii lor pro
ductive, sau ca un scăzămînt din timpul lor de producţie. 

* - cheltuieli neproductive. - Nota trad. 



Capitolul 6. Cheltuielile de circulaţie 141 

In orice împrejurări, timpul cheltuit pentru cumpărare şi vîn
zare reprezintă cheltuieli de circulaţie, care nu adaugă nimic 
valorilor care trec prin procesul de transformare. Sînt cheltuielile 
necesare pentru transformarea valorilor din forma marfă în formd 
bani. In măsura în care prodlcătorul de mărfuri capitalist apare 
ca agent al circulaţiei, el nu se deosebeşte de producătorul de 
mărfuri nemijlocit deoît prin faptul că vinde şi cumpără pe scară 
mai mare şi că  de aceea funcţionează în măsură mai mare ca 
agent al circulaţiei. Dar a tunci cînd proporţiile întreprinderii sale 
îl silesc sau îi dau posibilitatea să cumpere (să angajeze) ca mun
citori salariaţi agenţi speciali pentru circulaţie, esenţa fenomenului 
nu se modifică cu nimic. In procesul de circulaţie (în măsura în 
care acesta este o simplă schimbare de formă) trebuie să se chel
tuiască într-un anumit grad forţă de muncă şi timp de muncă. 
Dar acest fapt apare acum ca o cheltuire suplimentară de capital : 
o parte a capitalului variabil h ebuie cheltuită pentru cumpărarea 
acestor forte de muncă ce funrţionează numai în sfera circulaţiei .  
Această avansare de capital nu creează nici  produs, nici  valoare. 
Ea reduce pro tanto * proporţia în care capitalul avansat func
ţionează în mod productiv. Este ca şi cum o parte a produsului 
s-ar transforma într-0 maşină care cumpără şi vinle restul pro
dusului. Această maşină provoacă un scăzămînt din produs. En 
nu participă la procesul de producţie, cu toate că  poate să reducă 
forţa de muncă etc. chel tuită în sfera circulaţiei. Ea constituie 
numai o parte a cheltuielilor de c irculaţie. 

2. Contabilitate 

Pe lingă cumpărarea şi vînzarea efectivă se mai cheltuieşte 
timp de muncă şi cu ţinerea contabilităţii, care în plus presupune 
şi cheltuirea de muncă materializată, tocuri, cerneală, hîrlie, masă 
de scris, cheltuieli de birou. Pi in urmare, la îndeplinirea acestei 
funcţii se cheltuieşte, pe de o parte, forţă de muncă şi, pe de 
altă parte, mij loace de muncă. Aici lucrurile stau absolut la fel 
ca cu timpul de cumpărare şi de vînzare. 

Ca unitate în cadrul circuitelor sale, ca valoare aflată în 
mişcare fie în cadrul sferei producţiei, fie în cadrul celor două 
faze ale sferei circulaţiei, capii al ul nu există decît în mod ideal 
sub forma banilor de calcul, în primul rînd în capul producătorului 
de mărfuri, respectiv al producătorului de mărfuri capitalist. Cu 

* - corespunzător. - Nota trad. 
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ajutorul contabilităţii ,  în care intră şi stabilirea sau calcularea 
preţurilor mărfurilor, această mişcare este fixată şi controlată. 
Mişcarea producţiei şi în special procesul de valorificare - mărfu
rile figurînd aici numai ca purtătoare de valoare, ca denumiri ale 
unor lucruri a căror existenţă ideală ca valori este fixată în banii 
de calcul - capătă astfel o reflectare simbolică în imaginaţie. 
Atîta timp cit producătorul de mărfuri individual ţine contabilita
tea numai în mintea sa (ca, de pildă, ţăranul ; abia agricultura 
capitalistă îl produce pe fermierul care ţine contabilitate) sau ţine 
numai, printre altele, in afara timpului său de producţie, un 
registru de cheltuieli, venituri, termene de plată etc., este evident 
că această funcţie a sa împreună cu mijloacele de muncă între
buinţate eventual în acest scop, ca hîrtie etc., reprezintă o chel
tuire suplimentară de timp de muncă şi de mijloace de muncă, 
care, ce e drept, sînt necesare, dar constituie un scăzămînt atît 
din timpul pe care îl poate folosi în mod productiv, cit şi din 
mijloacele de muncă care funcţionează în procesul de producţie 
efectiv şi participă la formarea produsului şi a valorii 12) . Natura 
acestei funcţii însăşi nu se schimbă nici prin proporţiile pe care 
le ia datorită faptului c. este concentrată în mina producătorului 
de mărfuri capitalist şi că, în loc de funcţie a unui mare număr 
de mici producători de mărfuri, ea apare ca funcţie a unui capita
list, ca o funcţie din cadrul unui proces de producţie desfăşurat pe 
scară largă, nici prin separarea ei de funcţiile productive, al căror 
accesoriu era, şi nici prin transformarea ei într-o funcţie indepen
dentă a unor agenţi speciali, cărora le-a fost încredinţată în mod 
exclusiv. 

Diviziunea muncii, faptul că o funcţie devine independentă, 
nu face din ea o funcţie creatoare de produs şi de valoare dacă 
ea ca atare nu a avut această proprietate, adică încă înainte de a 
deveni independentă. Un capitalist care îşi im· esteşte capitalul 

") ln evul mediu, contabilitatea pentru agricultură se ţine,\ numai în 
mănăstiri. S-a văzut însă („Capitalul • ,  cartea I, p. 343 '°) c6 încă în vechile 
obşti hinduse figurează un contabil pentru agricultură. Contabilitatea s-a se
parat aici ca o funcţie exclusivă a unui funcţionar al obştii. Prin această 
diviziune a muncii se economiseşte timp, muncă şi cbelluieli, dar producţia 
şi contabilitatea asupra mersului producţiei rămîn lucruri tot atît de diferite 
ca şi încărcătura unui vapor şi conosamentul respectiv. În persoana contabi
lului, o parte din forţa de muncă a obştii este sustra.•i producţiei, iar chel
tuielile implicate de activitatea acestuia nu sînt înlocuite prin propria lui 
muncă, ci printr-un scăzămînt din produsul obştii. Ceea ce se întîmplă cu 
contabilul obştii hinduse se intîmplă, mutatis mutandis [cu modificările ne
cesare], şi cu contabilul capitalistului. (Din manuscrisul II.) 
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din nou trebuie să folosească o parte pentru angajarea unui con
tabil etc. şi pentru achiziţionarea mijloacelor necesare ţinerii con
tabilităţii. Dacă capitalul acestui capitalist funcţionează deja şi 
se află în procesul său continuu de reproducţie, atunci, transfor
mînd o parte a produsului-marfă în bani, el trebuie să cheltuiască 
în permanenţă această parte pentru a angaja un contabil, funcţio
nari comerciali etc. Această parte a capitalului este sustrasă pro
cesului de producţie şi face parte din cheltuielile de circulaţie, 
care se scad din venitul total. (Acelaşi lucru este valabil şi pentru 
forţa de muncă folosită exclusiv pentru această funcţie.) 

Există însă o anumită deosebire între cheltuielile pe care la 
reclamă ţinerea contabilităţii, respectiv între cheltuirea neproduc
tivă de timp de muncă, pe de o parte, şi cheltuirea de timp de 
muncă pur şi simplu pentru vînzare şi cumpărare, pe de altă 
p arte. Acestea din urmă rezultă numai din forma socială determi
nată a procesului de producţie, din faptul că el este un proces 
de producţie de mărfuri. Contabilitatea, în calitate de mijloc de 
control şi de sintetizare ideală a procesului, devine cu atît mai 
necesară, cu cit procesul de producţie se efectuează mai mult pe 
scară socială  şi îşi pierde caracterul pur individual ; prin urmare, 
ea este mai necesară în producţia capitalistă decît în producţia 
meşteşugărească sau ţărănească fărîmiţată, este mai necesară în 
producţia socializată decît în producţia capitalistă. Cheltuielile pe 
care le reclamă contabilitatea Se reduc însă o dată cu concentrarea 
producţiei, şi se reduc cu atît mai mult cu cit ea se transformă 
mai mult în contabilitate socială. 

Aici este vorba numai de caracterul general al cheltuielilor 
de circulaţie care rezultă din simpla metamorfoză a formelor. Este 
inutil să ne ocupăm aici de toate formele de detaliu ale acestor 
cheltuieli. Dar cum aceste forme de cheltuieli, care ţin de simpla 
transformare a formei valorii ş. care decurg deci din forma socială 
determinată a procesului de producţie, cum aceste forme, care la 
p roducătorul de mărfuri individual nu sînt decît momente trecă
toare, abia perceptibile şi merg p aralel cu funcţiile productive 
ale lui sau se împletesc cu ele, deci cum pot  ele să sară în ochi 
ca cheltuieli masive de circulaţie, acest lucru se vede la simpla 
operaţie de încasare şi de plată de bani, atunci cînd această ope
raţie se separă şi Se concentrează pe scară largă ca funcţie ex
clusivă a băncilor etc. sau a casierului [n intreprinderile indivi
duale. Ceea ce trebuie însă reţinut este faptul că, schimbîndu-şi 
forma, aceste cheltuieli de circulaţie nu-şi schimbă caracterul. 
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3. Bani 

Indiferent dacă un produs este produs ca marfă sau nu, el 
este întotdeauna o formă materială a avuţiei, o valoare de între
buinţare, destinată să intre în consumul individual sau în cel 
productiv. Ca marfă, valoarea lui există în mod ideal în preţ, care 
nu modifică nimic în forma lui de întrebuinţare efectivă. Dar 
faptul că  anumite mărfuri, ca aurul şi argintul, funcţionează ca 
bani şi se află ca atare exclusiv în procesul de circulaţie (ca 
tezaur, ca rezervă etc . ,  ele rămîn de asemenea, deşi latent, în sfera 
circulaţiei) este în întregime un produs al formei sociale determi
nate a procesului de producţie, şi anume a procesului de producţie 
de mărfuri. lntrucît, pe baza producţiei capitaliste, marfa devine 
forma generală a produsului, iar masa cea mai mare a produsului 
este produsă ca marfă şi de aceea trebuie să îmbrace forma-bani, 
deci masa de mărfuri, partea avuţiei sociale care funcţionează ca 
marfă creşte în permanenţă, cantitatea de aur şi de argint care 
funcţionează ca mijloc de circulaţie, ca mijloc de plată, ca 
rezervă etc. creşte şi ea. Aceste mărfuri care funcţionează ca bani 
nu intră nici în consumul individual, nici în cel productiv. Ele sînt 
muncă socială, fixată într-o fo1mă în care ea serveşte ca simplă 
maşină de circulaţie. ln afară de faptul că o parte a avuţiei sociale 
este fixată în această formă neproductivă, uzura banilor necesită 
înlocuirea lor permanentă, adică transformarea unei cantităţi mai 
mari de munc. social ă, sub iormă de produs, în mai mult aur şi 
argint. La naţiunile dezvoltate din punct de vedere capitalist, 
aceste cheltuieli de înlocuire sine considerabile, pentru că în general 
partea de avuţie fixată sub formă de bani este considerabilă. Aurul 
şi argintul, ca mărfuri-bani, reprezintă pentru societate cheltuieli 
de circulaţie care decurg numai din forma socială a producţiei. 
Ele sînt faux frais * ale producţiei de mărfuri în general, cheltuieli 
care cresc o dată cu dezvoltarea producţiei de mărfuri, şi în special 
a producţiei capitaliste. Este o parte a avuţiei sociale care trebuie 
adusă ca jerfă procesului de circulaţie 13) . 

1') „Banii care circulă într-o ţară sint o anumită parle a capitalului ace
lei ţări, sustrasă cu totul scopurilor productive, pentru a înlesni sau a mări 
productivitatea părţii rămase ; de aceea o anumită sumă din avuţie este tot 
atît de necesară pentru a fac� din aur un nujloc de circulaţie, pe cit este de 
necesară pentru confecţionarea unei maşmi care să uşureze oricare altă parte 
a producţiei". („Economist• ", voi. V, p. 520.) 

* - cheltuieli neproductive. - Nota lrad 
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II. Cheltuieli de păstrare 

Cheltuielile de circulaţie, care rezultă din simpla schimbare 
a formei valorii, din circulaţia considerată în mod ideal, nu intră 
în valoarea mărfurilor. Părţile de capital cheltuite în acest scop 
formează simple scăzăminte din capitalul cheltuit în mod pro
ductiv, în măsura în care îl avem în vedere pe capitalist. De altd 
natură sînt cheltuielile de circulaţie pe care le vom analiza acum. 
Ele pot rezulta din procese de producţie care nu pot fi continuate 
lecit în circulaţie şi al căror caracter productiv este, prin urmare, 
doar mascat de fonna de circulaţie. Pe de altă parte, privite din 
punct de vedere social, ele pot fi simple cheltuieli, cheltuire ne
productivă fie de muncă vie, fie de muncă materializ.tă, şi totuşi, 
tocmai prin acest fapt, ele pot acţiona în sensul creării de valoare 
pentru capitalistul individual, ul formării unui adaos la preţul de 
iînzare al mărfii lui. Faptul acesta rezultă chiar de acolo că, în 
diferite sfere de producţie şi uneori chiar pentru diferite capita
luri individuale din cadrul aceleiaşi sfere de producţie, aceste 
cheltuieli diferă. Constituind un adaos la preţul mărfii, ele sînt 
repartizate proporţional cu partea care revine fiecărui capitalist 
individual. Dar orice muncă ce adaugă valoare poate adăuga şi 
plusvaloare şi, pe baza producţiei capitaliste, va adăuga întotdeauna 
plusvaloare, întrucît valoarea pe care ea o creează depinde de 
propria ei mărime, iar plusvaloarea pe care o creează depinde de 
proporţia în care capitalis tul plăteşte această muncă. Prin urmare, 
cheltuielile care scumpesc marta fără să adauge nimic la valoarea 
·ei de întrebuinţare, care deci pentru societate reprezintă faux frais 
ale producţiei, pentru capitalistul individual pot constitui un izvor 
le îmbogăţire. Pe de altă parte, lintrucît adaosul cu care aceste 
cheltuieli de circulaţie sporesc preţul mărfii nu face decit să le 
repartizeze în mod uniform, ele nu-şi pierd caracterul de cheltuieli 
neproductive. Astfel societăţile de asigurare repartizează pierderile 
capitaliştilor individuali asupra întregii clase a capitaliştilor. Acest 
fapt nu împiedică însă ca pierderile astfel egalate să continue a 
fi pierderi dacă avem în vedere capitalul social total. 

1. Formarea de stocuri în general 

ln timpul existenţei sale sub formă de capital-marfă sau atîta 
timp cit se află pe piaţă, adică atîta timp cit se află în intervalul 

1 0  
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dintre procesul de producţie, din care iese, şi procesul de consum, 
în care intră, produsul formează un stoc de marfă. Ca marfă pe 
piaţă şi deci sub formă de stoc, capitalul-marfă apare de două ori 
în fiecare circuit : o dată ca produs-marfă al însuşi capitalului 
aflat în mişcare şi al cărui circuit se analizează, iar a doua oară, 
dimpotrivă, ca produs-marfă al altui capital, produs care trebuie 
să se afle pe piaţă pentru a putea fi cumpărat şi transformat în 
capital productiv. E posibil, fireşte, ca acest din urmă capital-marfă 
să fie produs numai la comandă. Atunci are loc o întrerupere pe 
tot intervalul cit este produs. Desfăşurarea procesului de producţie 
şi  de reproducţie cere însă ca pe piaţă să se afle în permanenţă 
o anumită masă de mărfuri (mijloace de producţie), care deci să 
formeze un stoc. Tot asifel capitalul productiv cuprinde şi cum
părarea de forţă de muncă, iar forma-bani nu este aici decit forma 
valorii mijloacelor de subzistenţă pe care muncitorul trebuie să le 
găsească în cea mai mare parte pe piaţă. ln continuarea acestui 
paragraf ne vom ocupa mai amănunţit de această problemă. Dar 
chiar aici lucrurile sînt deja lămurite. Dacă le privim din punctul 
de vedere al valorii-capital in mişcare care s-a transformat în 
produs-marfă, iar acum trebuie vîndută, cu alte cuvinte netrans
formată în bani, care funcţionează, aşadar, în momentul de faţă 
pe piaţă în calitate de capital-marfă, atunci faptul că acest capital
marfă se află în stare de stoc reprezintă o oprire inoportună, 
forţată pe piaţă. Cu cit vînzarea se efectuează mai repede, cu atît 
procesul de reproducţie se desfăşoară mai repede. Oprirea în 
transformarea formei M' - B' împiedică schimbul efectiv de 
substanţe care trebuie să aibă loc în circuitul capitalului, aşa cum 
împiedică şi funcţionarea ulterioară a acestuia în calitate de capital 
productiv. Pe de altă parte, pentru B - M existenţa continuă a 
mărfii pe piaţă, adică stocul de mărfuri, apare ca o condiţie fără 
de care nu se poate desfşura nici procesul de reproducţie, nici 
investirea de capital nou sau suplimentar. 

Oprirea capitalului-marfă ca stoc de mărfuri pe piaţă necesită 
diverse clădiri, magazine, magazii, depozite, deci cheltuire de ca
pital constant, de asemenea şi plătirea forţei de muncă folosită la 
înmagazinarea mărfurilor în depozite. !n afară de aceasta, măr
furile se alterează şi sînt supuse unor acţiuni dăunătoare ale 
agenţilor naturali. Pentru a se preveni acest lucru trebuie cheltuit 
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un capital suplimentar, parte in mijloace de muncă, sub formă 
obiectuală, parte în forţă de muncă 14) . 

Aşadar, existenţa capitalului sub forma sa de capital-marfă şi ,  
prin urmare, ca stoc de mărfuri provoacă cheltuieli, care, prin 
faptul că nu fac parte din sfera producţiei, sînt considerate chel
tuieli de circulaţie. Aceste cheltuieli de circulaţie se deosebesc 
le cele arătate la punctul I prin faptul că intră într-o anumită 
măsură în valoarea mărfurilor, că deci scumpesc marfa. In orice 
împrejurare, capitalul şi  forţa de muncă care servesc la între
ţinerea şi la păstrarea stocului de mărfuri sînt sustrase procesului 
de producţie direct. Pe de altă parte, capitalurile folosite aici, 
inclusiv forţa de muncă considerată ca parte componentă a capita
lului, trebuie înlocuite din produsul social. Cheltuirea lor acţio
nează deci la fel ca o reducere a forţei productive a muncii, astfel 
că pentru a obţine un anumit efect util este nevoie de o cantitate 
mai mare de capital şi de muncă. Acestea sînt cheltuieli nepro
ductive [Unkosten]. 

In măsura în care cheltuielile de circulaţie necesitate de for
marea stocului de mărfuri provin numai din durata cerută de 
transformarea unor valori existente din forma marfă în forma 
bani, prin urmare numai din forma socială determinată a procesu
lui de producţie (numai din faptul că produsul este creat ca marfă 
şi de aceea trebuie să fie supus şi transformării în bani) , ele sînt, 
in ceea ce priveşte cracterul, absolut identice cu cheltuieHle de 
circulaţie enumerate la punctul I. Pe de altă parte, valoarea 
mărfurilor este aici conservată, respectiv sporită, numai pentru 
că valoarea de întrebuinţare, produsul însuşi, este pus în anumite 
condiţii materiale care provoacă o cheltuială de capital şi este 
supus unor operaţii care fac ca asupra valorilor de întrebuinţare 
să acţioneze o muncă adiţională. Dimpotrivă, calcularea valorilor
marfă, ţinerea contabilităţii acestui proces, operaţiile de cumpă
rare şi vînzare nu acţionează asupra valorii de întrebuinţare în 
care există valoarea-marfă. Aceste operaţii nu au de-a face decît 
cu forma acestei valori-marfă. Deci, cu toate că în cazul arătat 

14) In 1 841 Corbet a calculat cheltuielile făcute cu înmagazinarea griului 
pentru o perioadă de 9 luni : 1/z•/1 din cheltuieli reprezintă pierderi din can
titat�, 3°/o - dobîndă la preţul griului, 2°/o - chirie pentru depozitare, 
1°/o - vînturat şi cărăuşie, 1/2•/o - muncă de descărcare, total 7°/1, sau, Ia un 
preţ al griului de 50 şilingi, 3 şilingi şi 6 pence de fiecare cuarter. (Th. Cor
bet. „An lnquiry into the Causes and Modes of the Wealth of lndividuals 
etc.•, London, 1 841  (p. 1 40).) Potrivit declaraţiilor date de nişte negustori din 
Liverpool în faţa comisiei căilor ferate, cheltuielile neproductive (nete) făcute 
u înmagazinarea cerealelor s-au cifrat în 1 865 Ia 2 pence de cuarter, sau 
9-1 0  pence de tonă pe lună. („Roya! Commission on Railways•, 1 867, Evi
lence, p. 19 ,  nr. 331 .) 

10• 
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mai sus * aceste cheltuieli neproductive în vederea creării de 
stocuri (care aici este silită) rezultă numai dintr-o oprire în transfor
marea formei şi din necesitatea acesteia, ele se deosebesc totuşi de 
cheltuielile neproductive de la punctul I prin faptul că obiectul 
lor nu este transformarea formei valorii, ci conservarea valorii, 
care există în marfă ca produs, ca valoare de întrebuinţare, şi 
care de aceea nu poate fi conservată decît prin conservarea pro
dusului, a valorii de întrebuinţare însăşi. Aici valoarea de între
buinţare nu este nici mărită, nici sporită ; dimpotrivă, ea se 
micşorează. Dar micşorarea ei este limitată şi valoarea de între� 
buinţare este conservată. Nici valoarea avansată care există în 
marfă nu este sporită aici. Dar la ea se adaugă muncă nouă, mate
rializată şi vie. 

In continuare trebuie să cercetăm în ce măsură aceste chel
tuieli neproductive rezultă din caracterul specific al producţiei de 
mărfuri în general şi al producţiei de mărfuri în forma ei gene
rală, absolută, adică al producţiei capitaliste de mărfuri ; în ce· 
măsură, pe de altă parte, ele sînt comune oricărei producţii 
sociale, luînd aici, în Cddrul producţiei capitaliste, numai o în-· 
făţişare deosebită, o formă de manifestare deosebită. 

A. Smith a emis ideea formidabilă că crearea de stocuri este· 
un fenomen propriu producţiei capitaliste 15) . Economişti mai re
cenţi, de pildă Lalor, susţin, dimpotrivă, că crearea de stocuri se· 
reduce o dată cu dezvoltarea producţiei capitaliste. Sismondi con
sideră chiar acest fapt ca una dintrn laturile negative ale pro
ducţiei capitaliste 36• 

In realitate stocul există sub trei forme : sub foma capitalu
lui productiv, sub forma fondului de consum individual şi sub 
forma stocului de mărfuri sau a capitalului-marfă. Stocul scad
în mod relativ într-una din forme dacă sporeşte în cealaltă, deşi 
mărimea lui absolută poate creşte concomitent sub toate cele 
trei forme. 

Este clar de la bun începuL că acolo unde producţia este in
dreptată nemijlocit spre satisfacerea propriilor nevoi şi unde se
produce doar în mică măsură pentru schimb sau vînzare, prin 
urmare unde produsul social nu ia de loc sau numai în mică mă
sură forma de marfă, stocul sub formă de marfă, adică stocul d
mărfuri, nu formează decît o parte infimă şi imperceptibilă a 
avuţiei. În ceea ce priveşte fondul de consum, acesta este relativ 

") Book II. Introduction '"· 

* Marx se referă aici la calculele lui Cl)rbet citlte mai înainte la nota 14. -Nola red. 
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mare a1c1, m special fondul de mijloace de subzistenţă propriu-zise. 
Ajunge să amintim de economia ţărănească patriarhală. O parte 
covîrşitoare a produsului se lransformă aici nemijlocit, fără a 
constitui un stoc de mărfuri - tocmai pentru că rămîne în mîna 
posesorului ei -, într-o rezervă de mijloace de producţie sau 
mijloace de subzistenţă. Ea nu ia forma stocului de mărfuri, şi 
tocmai de aceea, după p ărerea lui A. Smith, în societăţile în
temeiate pe acest mod de producţie nu există nici un fel de stoc. 
A. Smith confundă forma de stoc cu stocul însuşi şi  crede că pînă 
acum societatea a trăit de azi pe mîine sau şi-a pus nădejdea în 
ceea ce îi va aduce ziua de mîine 16) . Este o confuzie puerilă. 

Un stoc sub formă de capital productiv există sub forma de 
mijloace de producţie care se şi află în procesul de producţie 
sau, cel puţin, în mîna producălorului, adică în mod latent în pro
c esul de producţie. Am văzut mai înainte că o dată cu dezvoltarea 
productivităţii muncii, prin urmare o dată cu dezvoltarea modului 
de p1 oducţie capitalist - care dezvoltă forţa productivă socială 
a muncii mai mult decît toate modurile de producţie anterioare -, 
masa mijloacelor de producţie (clădiri, maşini etc. ) ,  intrate o dată 
pentru totdeauna sub forma mijloacelor de muncă în procesul d
producţie şi funcţionînd mereu şi în mod repetat în acest proces 
în cursul unor perioade mai lungi sau mai scurte, creşte în per
manenţă ; de asemenea am văzut că această creştere a masei 
mijloacelor de producţie este în acelaşi timp atît premisă, cît şi 
efect al dezvoltării forţei productive sociale a muncii. Creşterea 
nu numai absolută, dar şi relativă a avuţiei în această formă 
(cf. „Capitalul" ,  cartea I, cap. XXIII, 237) caracterizează în primul 
rînd modul de producţie capitalist. Formele materiale de existenţă 
ale capitalului constant, adică mijloacele de producţie, constau 

16) In loc ca, aşa cum crede A. Smith, formarea de stocuri să rezulte
abia din transformarea produsului în marfă şi a stocului destinat consumului 
în stoc de mărfuri, această schimbare a formei, dimpotrivă, provoacă în 
timpul trecerii de la producţia pentru consumul propriu la producţia de măr
furi crizele cele mai violente în economia producătorilor. Aşa, de pildă, în 
India s-a păstrat pină în ultimul timp „obiceiul de a stoca în mase mari ce
realele pentru care în anii de abundenţă nu se putea obţine decît un preţ 
mic". („Return. Bengal and Orissa Famine. H. of C. 1 867" ,  I ,  p. 230, 231 ,  
nr. 74.) Cererea de bumbac, de iută etc., crescută brusc în urma războiulur 
civil din America, a provocat în multe părţi ale Indiei o mare reducere a 
culturii orezului, o urcare a preţurilor la orez şi vînzarea vechilor stocuri de 
orez ale produc.torilor. In 1 86-.1 866 la aceasta s-a mai adăugat un export 
de orez fără precedent în Australia, Madagascar etc. De aici caracterul acut 
al foametei din 1866, care numai în districtul Orissa a costat viaţa a un mi
lion de oameni (!. c., p. 1 74, 1 75, 213 ,  2 1 4  şi III : „Papers relating to the 
Famine in Behar", p .  32, 33, unde printre cauzele fo1metei se subliniaâi 
„drain of old stock" [epuizarea vechilor stocuri]. (Din manuscrisul II.) 
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însă nu numai din asemenea mijloace de muncă, ci şi din material 
de muncă, aflat pe cele mai diferite trepte ale prelucrării sale, şi 
din materiale auxiliare. O dată cu extinderea proporţiilor produc
ţiei şi cu creşterea forţei productive a muncii prin cooperaţie, divi· 
ziunea muncii, maşinism etc. "reşte masa de materii prime, de 
materiale auxiliare etc. care intră în procesul zilnic de reproducţie. 
Aceste elemente trebuie să se afle pregătite la locul de producţie. 
Volumul acestui stoc existent sub formă de capital productiv creşte, 
aşadar, în mod absolut. Pentru ca procesul de producţie să se 
desfăşoare în mod neîntrerupt, indiferent dacă acest stoc poate 
fi reînnoit zilnic sau numai la termene anumite, trebuie ca întot
deauna la locul de producţie să se afle o cantitate de materii 
prime etc. mai mare decît aceea care se consumă, de pildă, zilnic 
sau săptmînal. Continuitatea procesului cere ca existenţa condi
ţiilor necesare lui să nu depindă nici de intreruperi posibile în 
cumpărările zilnice, nici de faptul că produsul-marfă se vinde 
zilnic sau săptămînal şi de aceea nu poate fi retransformat în 
elementele sale de producţie decît în mod neregulat. Dar capitalul 
productiv poate, evident, să fie latent sau să formeze stocuri în 
proporţii foarte diferite. Este, de pildă, o mare deosebire dacă 
fabricantul de fire trebuie să aibă pregătit un stoc de bumbac 
sau de cărbune pentru trei luni sau pentru o lună. Este astfel evi
dent că acest stoc poate să scadă în mod relativ, deşi crşte în 
mod absolut. 

Faptul acesta depinde de diferite condiţii. care, în esenţă, se 
reduc toate la rap1ditatea, regularitatea şi siguranţa mai mare cu 
care poate fi obţinută întotdeauna masa de materii prime necesară 
pentru ca niciodată să nu aibă loc o întrerupere a procesului de 
producţie. Cu cît aceste condi�ii sînt mai puţin respectate, cu cît 
siguranţa, regularitatea şi rapiditatea aprovizionării sînt deci mai 
reduse, cu atît mai considerabilă trebuie să fie partea latentă a 
capitalului iproductiv, adică stocul de materii prime etc. care se 
află în mîna producătorului şi care mai aşteaptă să fie prelucrat. 
Aceste condiţii, deci şi volumul stocului în această formă, sînt 
invers proporţionale cu gradul de dezvoltare a producţiei capita
liste şi deci cu gradul de dezvoltare a forţei productive a muncii 
sociale. 

Totuşi, ceea ce apare aici ca o reducere a stocului (de pildă 
la Lalor) nu este, în parte, decît o reducere a stocului în forma 
de capital-marfă sau a stocului de marfă propriu-zis, deci o simplă 
schimbare de formă a aceluiaşi stoc . Dacă, de pildă, cantitatea de 
cărbune care se produce zilnic în ţară este mare, !deci volumul şi 
intensitatea producţiei de cărbune sînt mari, <fabricantul de fire nu 
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are nevoie de o rezervă mare de cărbune pentru a asigura con
tinuitatea producţiei sale. Reînnoirea permanentă şi sigură a apro
vizionării cu cărbune face ca acest lucru să fie de prisos. In al doi
lea rînd, viteza cu care produsul unui proces poate trece ca 
mijloc de producţie în alt proces depinde de dezvoltarea mijloace
lor de transport şi  de comµnicâţie. Ieftinătatea transportului joacă 
aici un mare rol. Transportul mereu reînnoit, de pildă al cărbunelui 
de la mină la filatură, ar fi mai scump decît aprovizionarea cu o 
cantitate mai mare de cărbune pentru un timp mai îndelungat în 
condiţiile unui transport relativ mai ieftin. Ambele aceste împre
jurări analizate pînă acum rezultă din însuşi procesul de pro
ducţie. In al treilea rînd, o anumită influenţă exercită şi dezvol
tarea sistemului de credit. Cu cît fabricantul de fire depinde mai 
puţin, în ceea ce priveşte reînnoirea stocurilor sale de bumbac, 
de cărbune etc. ,  de vînzarea imediată a firelor sale - şi cu cît 
este mai dezvoltat sistemul de credit, cu atit mai redusă este 
această dependenţă directă -, cu atît mai mică poate fi mărimea 
relativă a acestor stocuri pentru a asigura continuitatea produc
ţiei de fire pe o scară dată şi independent de hazardul vînzări: 
firelor. ln al patrulea rînd însă, multe feluri de materii prime, 
semifabricate etc. au nevoie pentru producţia lor de perioade de 
timp mai îndelungate. Acest lucru este valabil în special pentru 
toate materiile prime pe care le furnizează agricultura. Prin ur
mare, ca să nu aibă loc nici o întrerupere a procesului de pro
ducţie, trebuie să existe un anumit stoc din aceste materii prime 
pentru întregul interval de timp în care produsul nou nu-l poate 
înlocui pe cel vechi. Dacă acest stoc aflat în posesiunea capita
listului industrial se reduce, aceasta dovedeşte numai că el creşte 
sub formă de stoc de mărfuri aflat în posesiunea comerciantului. 
Dezvoltarea mijloacelor de transport, de pildă, permite transpor
tarea rapidă a bumbaculm aflat în portul Liverpool, unde a fost 
adus, spre Manchester, astfel că fabricantul îşi poate reînnoi 
stocul său de bumbac în părţi relativ mici, după nevoie. Dar, în 
acest caz, mase cu atît mai mari din acelaşi bumbac se află, ca 
stoc de mărfuri, în posesiunea comercianţilor din Liverpool. Prin 
urmare, aici nu este vorba decît de o simplă schimbare de formă 
a stocului, lucru pe care Lalor şi alţii l-au scăpat din vedere. Şi 
dacă analizăm capitalul social, aceeaşi masă de produs continuă 
să se afle aici sub formă de stoc. O dată cu dezvoltarea mijloacelor 
de transport, pentru o ţară dată scade cantitatea masei necesare 
care trebuie să fie gata pregătită, de pildă, pe un an. Dacă între 
America şi Anglia circulă multe vapoare şi vase cu pînze, posibili-
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tăţile de a se reînnoi stocul de bumbac se înmulţesc pentru 
Anglia, aşa că masa stocului de bumbac care trebuie să se afle în 
medie în Anglia scade. ln acelaşi sens acţionează şi dezvoltarea 
pieţei mondiale şi deci înmulţirea surselor de aprov1z10nare cu 
acel;;i articol. Articolul este adus pe rînd din diferite ţări şi la 
. termene diferite. 

2. Stoc de măfuri propriu-zis 

Am văzut că pe baza producţiei capitaliste marfa devine forma 
·generală a produsului, şi aceasta cu atit mai mult, cu cit această 
producţie se dezvoltă mai intens atit ca volum, cit şi în adîncime. 
Aşadar, chiar dacă volumul producţiei este acelaşi, o parte a 
produsului existentă sub formă de marfă devine mult mai mare 
decit a fost fie în condiţiile modurilor de producţie anterioare, 
fie ale modului de producţie capitalist pe o treaptă mai puţin 
dezvoltată. Dar orice marfă - deci şi orice capital-marfă, care 
nu este decit marfă, dar marfă ca formă de existenţă a valorii
c apital -, în măsura în care nu trece în mod direct din sfera ei 
de producţie în sfera consumului productiv sau individual, adică 
orice marfă în intervalul cit se atlă pe piaţă, constituie un ele
ment al stocului de mărfuri. De aceea o dată cu producţia capia
listă, volumul p roducţiei răminind neschimbat, creşte în sine şi 
stocul de mărfuri (adică această autonomizare şi fixare a formei
marfă a produsului) .  S-a văzut că aceasta nu este decit o modifi
care a formei stocului, cu alte cuvinte că într-o parte stocul creşte 
sub formă de marfă pentru că în altă parte scade sub formă de 
stoc destinat direct producţiei sau consumului. S-a modificat nu
mai forma socială a stocului. Dacă în acelaşi timp creşte nu 
numai mărimea relativă a stocului de mărfuri în raport cu pro
dusul social total, ci şi mărimea lui absolută, acest lucru se 
întîmplă pentru că o dală cu dezvoltarea producţiei capitaliste 
creşte şi masa produsului total. 

O dată cu dezvoltarea producţiei capitaliste, scara producţiei 
este determinată în măsură tot mai mică de cererea nemijlocită de 
produse şi în măsură tot mai mare de volumul capitalului de care 
dispune capitalistul individual, de tendinţa de valorificare a capi
talului acestuia şi de necesitatea continuităţii şi a extinderii p ro
cesului său de producţie. Astfel, în fiecare ramură de producţi! 
în parte creşte în mod necesar masa de produse care se află pe 
piaţă ca marfă sau caută desfacere. Creşte masa de capital fixată, 
pentru un timp mai mult sau mai puţin îndelungat, sub formă de 
c apital-marfă. Creşte de aceea stocul de mărfun. 
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In sfîrşit, cea mai mare parte a societăţii se transformă în 
muncitori salariaţi, în oameni care trăiesc de azi pe miine, 1ş1 
primesc salariul săptămînal şi il cheltuiesc zilnic, care, prin urmare, 
trebuie să-şi găsească mijloacele de subzistenţă sub formă de 
stoc. Oricît de fluide ar fi elementele acestui stoc, o parte dintre 
ele trebuie totuşi să stagneze în permanenţă pentru ca stocul să 
se poată afla în mişcare continuă. 

Toate aceste momente rezul tă din forma producţiei şi din trans
formarea formei pe care o implică aceasta, transformare prin care 
produsul trebuie să treacă în cursul procesului de circulaţie. 

Oricare ar fi forma socială a stocului de produse, păstrarea lui 
necesită cheltuieli : clădiri, recipiente etc. în care se păstrează 
produsele ; apoi, în funcţie de natura produsului, ea necesită, în 
c antitate mai mare sau mai mică, muncă şi mijloace de producţie · 
care trebuie cheltuite pentru prevenirea unor influenţe vătămă
toare. Cu cit concentrarea socială a stocurilor este mai mare, cu 
atît cheltuielile acestea sînt relativ mai mici. Aceste cheltuieli 
constituie întotdeauna o parte a muncii sociale, fie în formă materia-
lizată, fie în formă vie - deci, în forma capitalistă, ele repre
zintă cheltuire de capital -, care nu participă la formarea pro
priu-zisă a produsului şi de aceea reprezintă un scăzămînt din pro
dus. Ele sînt necesare, sînt cheltuieli neproductive ale avuţiei 
sociale. Sînt cheltuielile de Îllreţinere ale produsului social, in-
diferent dacă existenţa acestuia ca element al stocului de mărfui 
rezultă numai din forma socială a producţiei, deci din formamarf: 
şi din transformările necesare ale acesteia, sau dacă considerăm 
stocul de mărfuri numai ca o formă specială a stocului de produse, 
propriu tuturor orînduirilot sociale, chiar dacă nu sub forma stocu-
lui de mărfuri, formă a stocului de produse proprie procesului de
circulaţie. 

Se pune acum întrebarea în ce măsură intră aceste cheltuielf 
în valoarea mărfurilor ? 

Dacă capitalistul a transformat capitalul său, avansat pentr> 
mijloace de producţie şi forţă de muncă, în produs, într-o masă 
de mărfuri finite destinate iînzării, iar aceasta rămîne nevîndută 
în depozite, atunci nu numai procesul de valorificare a capitalului 
său stagnează. Cheltuielile pentru clădiri, muncă suplimentară etc_ 
pe care le necesită întreţinerea acestui stoc constituie o pierdere
pozitivă. Cumpărătorul care s-ar ivi în cele din urmă şi-ar bate
jc de capitalist dacă acesta i-ar spune : marfa mea nu a putut fi 
vîndută timp de şase luni şi păstrarea ei în decursul acestor şase
luni nu numai că mi-a imobilizat atîta şi atîta capital, dar mi-i 
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cauzat şi cheltuieli neproductive. Tant pis pour vous *, va spune 
cumpărătorul. Alături de d-ta se află un alt vînzător a cărui marfă 
a fost terminală abia alaltăieri. Marfa d-tale a stat în depozil 
atîta vreme şi calitatea ei, de bună seamă, a suferit mai mult sau 
mai puţin din această cauză. Aşa că d-ta trebuie să vinzi mai 
ieftin decît concurentul d-tale. Problema dacă producătorul de 
mărfuri este producătorul efectiv al mărfii sale sau producătorul ei 
capitalist, adică, de fapt, numai reprezentantul producătorilor ei 
efectivi, nu schimbă întru nimic condiţiile de existenţă ale mărfii. 
El trebuie să-şi transforme lucrnl în bani. Cheltuielile neproduc
tive provocate de fixarea acestui lucru sub formă de marfă fac 
parte din riscul său personal, care nu-l priveşte pe cumpărătorul 
mărfii. Acesta nu-i plăteşte timpul de circulaţie a mărfii lui. Chiar 
atunci cînd capitalistul îşi ţine în mod intenţionat marfa în afara 
pieţei, în timpuri de revoluţie reală sau prezumtivă în valoare, 
problema dacă el îşi realizează cheltuielile neproductive suplimen
tare depinde de faptul dacă această revoluţie în valoare are loc, 
de faptul dacă calculele sale specul ative au fost juste sau nu. 
Dar revoluţia în valoare nu este o consecinţă a cheltuielilor lui 
neproductive. Aşadar, în măsura în care stocarea înseamnă o 
stagnare a circulaţiei, cheltuielile provocate de acest fapt nu 
adaugă mărfii nici o valoare. Pe de altă parte, nu poate exista 
nici un stoc fără rămînerea capitalului în sfera circulaţiei, fără ca 
acesta să se afle, o vreme mai mult sau mai puţin îndelungată, în 
frma sa de marfă ; prin urmare, nu există stoc fără o stagnare a 
circulaţiei, aşa cum banii nu pot circula fără să se i format o 
rezervă de bani. Fără stoc de mărfuri nu este posibilă, aşadar, 
circulaţia mărfurilor. Dacă această necesitate nu-i apare capita
listului în M' - B', ea îi apare în B - M ;  dacă nu apare pentru 
capitalulllarfă al capitalistului respectiv, ea apare pentru capi
talul-marfă al altor capitalişti care produc mijloace de producţie 
pentru el şi mijloace de subzistenţă pentru muncitorii săi. 

S-ar părea că esenţa lucrurilor nu poate fi modificată cu nimic 
de faptul dacă stocarea este voluntară sau involuntară, adică dacă 
producătorul de mărfuri păstrează intenţionat mărfurile în stoc sau 
dacă mărfurile sale formează un stoc din cauza rezistenţei pe care 
condiţiile procesului de circulaţie însuşi o opun vînzării lor. Dar 
pentru rezolvarea acestei probleme este util să ştim ce deosebeşte 
stocarea voluntară de cea involuntară. Formarea involuntară a 
stocului rezultă dintr-o stagnare a circulaţiei sau este identică cu 

* - Cu atit mi rău pentu d-ta. - Nola lrad. 
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o stagnare a circulaţiei care intervine independent de prev1zmnea 
producătorului de mărfuri şi în pofida voinţei lui .  Ce caracterizeaz. 
stocarea voluntară ? In ambele cazuri, vînzătorul caută să scape 
cit mai repede de marfa sa. El oferă întotdeauna spre vînzare 
produsul său în calitate de marfă. Dacă el l-ar sustrage vînzării, 
atunci produsul ar forma numai un element virtual ( ovv&µ: L) al 
stocului de mărfuri, şi nu unul efectiv (lv:pydx) . Acum, ca şi 
mai înainte, marfa ca atare nu este pentru el decît n purtător al 
valorii ei de schimb, şi în această calitate ea nu poate acţiona 
decît prin şi după lepădarea formei sale de marfă, numai după ce 
a îmbrăcat forma bani. 

Stocul de mărfuri trebuie să aibă un anumit volum pentru 
a corespunde volumului cererii în cursul unei perioade date. In 
această privinţă se scontează pe o extindere continuă a cercului 
cumpărătorilor. Ca să ajungă, de pildă, pentru o zi, o parte din 
mărfurile care se află pe piaţă trebuie să rămînă în permanenţă 
sub formă de marfă, în timp ce cealaltă parte se scurge, se 
transformă în bani. Partea care stagnează în timp ce cealaltă se 
scurge scade în mod continuu, aşa cum scade însuşi volumul 
stocului pînă cînd, în cele din urmă, este vîndut în întregime. 
Stagnarea mărfii este deci calculată aici ca o condiţie necesară a 
vînzării mărfii. Mai departe volumul stocului trebuie să fie mai 
mare decît vînzarea medie sau decît volumul cererii medii. Alt
minteri, ceea ce ar depăşi cererea peste acest volum mediu nu 
ar putea să fie satisfăcut. Pe de altă parte, stocul trebuie mereu 
reînnoit, pentru că se epuizează mereu. Această reînnoire nu 
poate fi realizată, în ultimă instanţă, decît prin intermediul pro
ducţiei, printr-o aprovizionare cu mărfuri. Dacă aceste mărfuri 
vin din străinătate sau nu, aceăsta nu modifică cu nimic lucrurile. 
Reînnoirea depinde de perioadele de care au nevoie mărfurile 
pentru reproducerea lor. In decursul acestei perioade, stocul de 
mărfuri trebuie să fie suficient. Faptul că el nu rămîne în mina 
producătorului iniţial, ci trece prin diferite depozitări de la an
grosist pînă la vînzătorul cu amănuntul, nu schimbă decît apa
renţa, nu însă fondul lucrurilor. Privită din punct de vedere so
cial, în ambele cazuri o parte a capitalului continuă să se afle 
sub formă de stoc de mărfuri atîta timp cit marfa nu a intrat în 
sfera consumului individual sau productiv. Producătorul însuşi 
caută să aibă în depozit o rezervă corespunzătoare cu cererea 
medie a mărfii sale, pentru a nu depinde direct de producţie şi 
pentru a-şi asigura un cerc stabil de clienţi. Corespunzător cu 
perioadele de producţie se stabilesc termene de cumpărare, iar 
marfa este stocată o perioadă mai mult sau mai puţin îndelungată 
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pma cînd poate fi înlocuit. prin exemplare noi din acelaşi sort. 
Numai prin această stocare esle asigurat caracterul permanent şi 
continuu al procesului de circulaţie şi deci al procesului de repro
ducţie, care include în sine procesul de circulaţie. 

Trebuie să ne amintim că M' - B' poate fi încheiat pentru 
producătorul lui M, cu toate că M se mai află încă pe piaţ.ă. 
Dacă producătorul însuşi ar v1ea să-şi ţină în depozit propria 
marfă pînă cînd aceasta ar fi vîndută consumatorului final, el ar 
trebui să pună în mişcare un capital dublu : unul în calitate de 
producător al mărfii, celălalt în calitate de negustor. Pentru marfa 
însăşi, indiferent dacă e considerată ca marfă individuală sau ca 
parte componentă a capitalului social, lucrurile nu se schimbă cu 

-nimic dacă cheltuielile de stocare cad asupra producătorului ei 
sau asupra unui şir de comercianţi de la A la Z. 

In măsura în care stocul de mărfuri nu este nimic altceva decî t  
forma-marfă a produsului care, pe o scară dată a producţiei so
ciale, atunci c înd nu există ca stoc de mărfuri, ar exista sau ca 
-stoc productiv (fond de producţie latent) , sau ca fond de consum 
{rezervă de mijloace de consum) , în aceeaşi măsură şi cheltuielile 
pe care le necesită păstrarea s tocului, deci cheltuielile de stocare, 
adică munca materializată sau vie folosită în acest scop, sînt şi ele 
pur şi simplu cheltuieli transpuse pentru păstrarea fie a fondului 
de producţie social, fie a fondului de consum social. Sporirea 
valorii mărfii pricinuite de ele repartizează doar aceste cheltuieli 
pro rata * asupra diferitelor mărfuri, întrucît cheltuielile sînt dife
rite pentru diferitele sorturi de mărfuri. Cheltuielile de stocare 
continuă să fie scăzăminte din avuţia socială, cu toate că repre
-zintă una dintre condiţiile de existenţă a acestei avuţii .  

Numai în măsura în care stocul de mărfuri este o condiţie a 
.circulaţiei mărfurilor şi chiar o formă apărută în mod necesar 
în circulaţia m ărfurilor, deci numai în măsura în care această 
-stagnare aparentă este o formă a fluxului însJşi, aşa cum formarea 
-unei rezerve de bani este o condiţie a circulaţiei banilor, numai 
în această măsură stagnarea esle normală. Dimpotrivă, în măsura 
in care mărfurile aflate în rezervoarele circulaţiei nu fac loc 
valului de producţie care vine din urmă, rezervoarele fiind, aşadar, 
-supraîncărcate, stocul de mărfuri creşte ca urmare a stagnării cir
culaţiei, aşa cum cresc tezaurele atunci cînd stagnează circulaţia 
"banilor. Şi, în plus, este indiferent dacă această stagnare se pro
.duce în depozitele capitalistului industrial sau în cele ale comer
dantului. Stocul de mărfuri nu este în acest caz o condiţie a 

* - proporţional. - Nota trad. 
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vînzaru neîntrerupte, ci o urma1 e a faptului că mărfurile nu pot l i  
vîndute. Cheltuielile rămîn aceleaşi, dar, întrucit ele  decurg acum 
numai din formă, şi anume din necesitatea de a transforma mărfu
rile în bani şi din dificultatea efectuării acestei metamorfoze, ele 
nu intră în valoarea mărfii, ci reprezintă scăzăminte, pierderi de 
valoare în cursul realizării valorii. întrucît forma normală şi cea 
anormală a stocului nu se deo3ebesc ca aspect exterior, amîndouă 
reprezentînd stagnări ale circulaţiei, aceste fenomene pot fi luate 
unul drept altul. însuşi agenlul producţiei poate fi indus în eroare, 
cu atît mai mult cu cit pentru producător procesul de producţie u 
.capitalului său îşi poate continua cursul, deşi procesul de circu
laţie a mărfurilor sale, care au trecut în mîinile comercianţilor, 
stagnează. Dacă volumul producţiei şi volumul consumului cresc, 
atunci, celelalte condiţii rămînind neschimbate, creşte şi volumul 
Stocului de mărfuri. Reînnoire. şi absorbirea acestuia se fac în 
.acelaşi ritm, dar volumul este mai m are. Volumul stocului de măr
furi umflat în urma stagnării circulaţiei poate fi deci considerat 
.din grşeală drept un simptom al lărgirii procesului de reproducţie, 
în special atunci cînd, o dată cu dezvoltarea sistemului de credit, 
mişcarea reală poate fi mistificată. 

Cheltuielile pentru formarea stocurilor constau 1) dintr-o scă
dere cantitativă a masei produsului (ca, de pildă, la formarea sto
.cului de făină) ,  2) dintr-o alterare a calităţii produsului, 3) din 
munca materializată sau din m unca vie pe care o necesită conser
varea stocului. 

III. Cheltuieli de transport 

Nu este necesar să intrăm aici în toate detaliile cheltuielilor 
de circulaţie, ca, de pildă, ambalarea, sortarea etc. Legea generală 
este că toate cheltuielile de circulaţie care rezultă numai din trans · 
formarea formei mărfii nu-i adaugă acesteia din urmă nici o va
Joare. Sînt simple cheltuieli necesare pentru realizarea valorii sau 
pentru trecerea ei dintr-o formă într-alta. Capitalul folosit pentru 
aceste cheltuieli (inclusiv munca subordonată lui) face parte din 
faux frais ale producţiei capitaliste. lnlocuirea acestor cheltuieli 
trebuie să se facă din plusprodus şi constituie, considerînd clasa 
capitalistă în ansamblu, un scăzămînt din plusvaloare sau din plus
produs, tot aşa cum timpul cheltuit de un muncitor pentru a-şi cum
p ăra mijloacele de subzistenţă este pentru el timp pierdut. Chel
tuielile de transport j oacă însă un rol prea important pentru a nu 
le cerceta aici pe scurt. 
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In cadrul circuitului capitalului şi în procesul metamorfozei 
mărfii, metamorfoză care formează o parte a acestui circuit, se 
efectuează schimbul de substanţe ale muncii sociale. Acest schimb 
de substanţe poate determina deplasarea produselor, mişcarea lor 
reală dintr-un loc într-altul. Dar circulaţia mărfurilor poate avea 
loc fără deplasarea lor fizică, iar transportarea produselor poate 
avea loc fără o circulaţie a măi furilor şi  chiar fără un schimb ne
mijlocit de produse. O casă pe care A o vinde lui B circulă ca 
marfă, dar rămîne pe loc. Valori-marfă mobile, ca bumbacul sau 
fierul brut, rămîn în depozitele lor în timp ce parcurg zeci de 
procese de circulaţie, fiind cumpărate şi revîndute de către spe
culanţi 17) . Ceea ce se deplasează aici în mod efectiv este numai 
titlul de proprietate asupra lucrului, nu lucrul însuşi. Pe de altă 
parte, industria transporturilor a jucat un rol important, de p ildă, 
în imperiul incaşilor, cu toate că produsul social nici nu circula 
ca marfă şi  nici nu era repartizat prin intermediul trocului. 

De aceea, deşi industria transporturilor apare pe baza pro
ducţiei capitaliste drept cauză a cheltuielilor de circulaţie, tot;;� 
această formă specială de manifestare nu schimbă cu nimic lu
crurile. 

Cantitatea de produse nu sporeşte prin transportarea lor. 
Toate schimbările, provocate de transport în proprietăţile natu
rale ale produselor, nu sînt, cu unele excepţii, efecte utile proiec
tate, ci un rău inevitabil. Dar valoarea de întrebuinţare a lucru
rilor nu se realizează decît prin consumarea lor, şi această însu
şire a lor poate face necesară deplasarea lor, prin urmare poate 
face necesar şi  procesul de producţie suplimentar al industriei 
transporturilor. Capitalul productiv investit în această industrie
adaugă, aşadar, valoare produselor transportate, în parte prin 
transmiterea valorii mijloacelor de transport, în parte prin adău
gare de valoare datorită muncii de transport. Acest din urmă adaos. 
de valoare se divide, ca în general în producţia capitalistă, într-o. 
parte care înlocuieşte salariul şi in plusvaloare. 

In fiecare proces de producţie, un mare rol îl joacă depla
sarea obiectului muncii, precum şi mijloacele de muncă şi forţele· 
de muncă necesare în acest scop, de pildă bumbacul care trece· 
din secţia de cardare în secţia de filat, cărbunele care este ridi
cat din galerie la suprafaţă. Acelaşi fenomen, doar că pe o scară• 
mai mare, îl reprezintă trecerea produsului finit, ca marfă finită, 
dintr-un loc de producţie independent într-altul, situat la o anu-

17) Storch numeşte această circulaţie „circulation factice" [„circulaţie ilu
zorie•] .  
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mită depărtare de acesta. Transportul produselor dintr-un loc de 
>roducţie într-altul mai este urmat şi de transportul produselor 
finite din sfera producţiei in sfera consumului. Produsul este gata 
pentru consum abia atunci cînd a terminat această mişcare. 

După cum am arătat mai înainte, o lege generală a produc
ţiei de mărfuri este că productivitatea muncii e invers propor
ţională cu valoarea pe care o creează. Această lege este valabilă 

-pentru industria transporturilor ca şi  pentru oricare altă industrie. 
Cu cît cantitatea de muncă, trecută sau vie, pe care o necesită 
transportarea mărfii pe o distanţă dată este mai mică, cu atît este 
mai mare forţa productivă a muncii, şi invers 18) . 

Mărimea absolută a valorii adăugate de transport mărfurilor 
-este, celelalte împrejurări rămînînd neschimbate, invers propor
ţională cu forţa productivă a industriei transporturilor şi direct 
·proporţională cu distanţele care trebuie parcurse. 

Mărimea relativă a valorii pe care cheltuielile de transport 
·O adaugă preţului mărfii este, celelalte împrejurări rămînînd ne
schimbate, direct proporţională cu volumul şi cu . greutatea mărfii. 
Dar există numeroase împrejurări care modifică lucrurile. Trans
portl impune, de pildă, măsuri de precauţie mai mari sau mai 
mici, deci o cheltuire mai mare sau mai mică de muncă şi de 
mijloace de muncă, după cum articolul este relativ mai fragil, 
.mai perisabil sau în stare să facă m ai uşor explozie. In această 
·privinţă, magnaţii căilor ferate dau dovadă în inventarea de spe
cii fantastice de o mai mare genialitate dccît botaniştii sau zoolo
gii. La căile ferate engleze, de pildă, clasificarea bunurilor umple 
volume întregi şi se întemeiază, potrivit principiului general, pe 
tendinţe de a transforma multitudinea de proprietăţi naturale ale 

18) Ricardo II citează pe Sa y, care consideră ca o binecuvîntare a co
lllerţului faptul că prin cheltuielile de transport el scumpeşte produsele sau 
le măreşte valoarea. „Comerţul - spune Say - ne dă posibili tatea să obţi
mem o marfă din Jocul unde a fost produsă şi s-o transportăm în altul, unde 
urmează să fie consumată ; aceasta ne permite deci să sporim valoarea mărfii 
•CU întreaga diferenţă dintre preţul ei în primul dintre aceste locuri şi preţul 
ei în al doilea Joc" 38• La aceasta Ricardo observă : „Adevărat ; dar în ce 

·chip i se adaugă această valoare suplimentară 1 Prin adăugarea la costul de 
iproducţie mai întii a cheltuielilor de expediţie, al doilea a profitului la ca
pital avansat de negustor. Marfa este mai valoroasă doar din acele motive 
pentru care orice altă marfă devine mai valoroasă, adică deoarece se între
'buinţează mai multă muncă pentru produciia şi transportul ei înainte de a fi 
:umpărată de consumator. Acest lucru nu trebuie menţionat ca unul dintre 
avantajele comerţului" .  (Ricardo. „Principles of Pol. Econ. •, 3rd ed., London, 
"1821 ,  p. 30-31 0.) [Vezi şi David Ricardo. Opere alese, vol. I, „Despre princi
Piile economiei politice" ,  Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1959, p. 207.J 
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bunurilor în tot atîtea dezavantaje în ceea ce priveşte transportul 
şi în tot atîtea pretexte obligatorii de înşelăciune. 

„Sticla, care mai înainte valora 1 1  I. st. erate-ul • (o ladă de ambalaj de 
un anumit volum) . „nu mai valorează acum, în urma progreselor industriei şi 
a desfiinţării impozitului pe sticlă, deci! 2 I. st„ dar cheltuielile de transport 
sini tot atit de ridicate ca mai înainte şi chiar mai ridicate la transportul pe 
canale. Inainte vreme sticla şi articolele de sticlărie pentru lucrări în plumb 
erau transportate pe o distanţă de 50 de mile de Birmingham cu 10 şilingi 
tona. In prezent, sub pretextul riscului pe care î l  prezintă fragilitatea artico
lului, costul transportului s-a triplat. Şi, totuşi, dacă se sparge într-adevăr 
ceva, direcţia căilor ferate nu plăteşte nimic" 19). 

Mai departe, faptul că partea relativă a valorii pe care chel
tuielile de transport o adaugă unui articol este invers proporţională 
cu valoarea lui le oferă magnaţilor căilor ferate un motiv special 
ca  să taxeze articolul respectiv într-un raport direct proporţio
nal cu valoarea 1 ui. Plîngerile industriaşilor şi ale comercianţilor 
în legătură cu aceasta se repelă pe fiecare pagină din mărturiile 
c are se află în raportul menţionat. 

Modul de producţie capitalist reduce cheltuielile de transpon 
pentru marfa individuală atît prin dezvoltarea mijloacelor de trans
port şi de comunicaţie, cit şi prin concentrarea transportului, 
adică prin lărgirea proporţiilor lui. A cest mod de producţie spo
reşte partea de muncă socială, vie şi materializată care se chel-· 
tuieşte cu transportarea mărfurilor, şi anume o sporeşte, în pri
mul rînd, prin transformarea marii majorităţi a produselor în 
mărfuri şi, în al doilea Pînd, prin înlocuirea pieţelor locale cu 
pieţe îndepărtate. 

Circulaţia, adică deplasarea efectivă a mărfurilor în spaţiu, se 
reduce la transportarea mărfurilor. Industria transporturilor for
mează, pe de o parte, o ramură de producţie independentă şi de 
aceea o sferă specială de investiţie a capitalului productiv. Pe de 
altă parte, ea se distinge p rin faptul că apare ca o continuare a 
unui proces de producţie în cadrul procesului de circulaţie ş.  
pentru procesul de circulaţie. 

n) „Royal Commission on Railways• 1  p. 3 1 ,  nr. 630. 
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Secţiunea a doua 

ROTAŢIA CAPITALULUI 

C a p i t o l u l  ş a p t e 

Timp de rotatie şi număr de rotatii 

După cum am văzut, timpul total de circulaţie a unui capital 
dat este egal cu suma dintre timpul său de circulaţie şi timpul 
său de producţie. Acesta este intervalul de timp dintre momentul 
în care valoarea-capital a fost avansată într-o formă anumită şi 
momentul în care valoarea-capital în mişcare se întoarce în 
aceeaşi formă. 

Scopul determinant al producţiei capitaliste este întotdeauna 
valorificarea valorii avansate, indiferent dacă această valoare a 
fost avansată în forma ei independentă, adică în formă de bani, 
sau în marfă, astfel incit  form a ei valoare dobîndeşte în preţul 
mărfurilor avansate numai o independenţă ideală. In ambele ca
zuri, această valoare-capital trece în cursul circuitului ei prin di
ferite forme de existenţă. Identitatea ei cu sine însăşi se constată 
în registrele capitalistului sau în forma banilor de calcul. 

Indiferent dacă luăm foma B„.B' sau forma P„.P, ambele forme 
presupun 1 )  că valoarea avansată a funcţionat ca valoare-capital 
şi s-a valorificat ; 2) că, după efectuarea procesului, ea s-a întors 
la aceeaşi formă în care l-a început. Valorificarea valorii avan
sate B şi în acelşi timp întoarcerea capitalului la această formă 
(forma-bani) sînt absolut evidente în B„.B'. Dar acelaşi lucru se 
petrece şi în forma a doua. Căci punctul de plecare al lui P este 
existenţa elementelor producţiei, a unor mărfuri avînd o valoare 
dată. Această formă include valorificarea valorii respective (M' şi 
B') şi întoarcerea la forma iniiială, căci în al doilea P valoarea 
avansată dobîndeşte din nou forma elementelor producţiei, formă 
în care a fost avansată iniţial. 

Mai înainte am văzut că, „dacă producţia are formă capita
listă, reproducţia are şi ea aceeaşi formă. După cum în modul de 
producţie capitalist procesul muncii nu apare decît ca un mijloc 
pentru procesul de valorificare, tot astfel mc1 reproducţia nu 
apare decît ca un mijloc pentru a reproduce valoarea avansată 

1 1  - Marx-Engels - Opere, vol. 24 
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sub formă de capital, adică de valoare c are se autovalorifică" 
(„Capitalul" ,  cartea I, cap. XXI, p. 588 39) .  

Cele trei forme, I) B„.', II) P„ .P ş i  III) M'„.M', se deosebesc 
între ele precum urmează : în forma a II-a (P„ .P) , reînnoirea pro
cesului, procesul de reproducţie, este exprimată ca reală, pe cînd 
în foma I numai c a  posibilă. Dar ambele aceste forme •se deose
besc de forma a III-a prin faptul că valoarea�capital avansată - fie 
ca bani, fie ca elemente obiectuale ale producţiei - formează 
punctul de plecare şi deci punctul de întoarcere. In B„.B' întoar
cerea se expnimă în B' = B + b. Dacă procesu l  este reînnoit pe 
aceeaşi scară, punctul de plecare îl formează din nou B, iar b nu 
intră în el, ci doar ne arată că B s,a valorifiicat în calitate de ca
pital şi de aceea a generat o plusvaloare b, dar a separat-o de el. 
In fo1ma P„.P punctu1 de plecare î l  formează de asemenea laloa
rea-capiâl avansată sub forma elementelor de producţie P. Această 
formă cuprinde în ea şi valorificarea valorii avansate. Dacă are 
loc o reproducţie simplă, aceeaşi valoare-capital îşi reîncepe pro
cesul în aceeaşi formă P. Dacă are loc o acumulare, P' (oare în 
ceea •Ce privşte mărimea valorii este = B' = M') deschide acum 
procesul de valoare-capital sporită. Dar procesul reîncepe cu va· 
loarea-cipital avansată în forma iniţială, chiar dacă valoarea
capital este mai mare decît înainte . Dimpotrivă, în forma a III-a, 
valoarea-capital nu începe procesul ca valoare avansată, ci ca 
valoare dej a valorificată, c a  totalitate a avuţiei aflate sub formă 
de mărfuri, din care valoarea-capital avansată nu constituie decît 
o p arte. Ultima formă este importantă pentru secţiunea a treia, în 
care mişcarea c apitalurilor individuale este tratată în legătură cu 
mişcarea c apitalului social total. Ea nu poate fi însă folosită la 
analizarea rotaţiei capitalului, c are începe întotdeauna cu avan
sarea de valoare-capital tie sub formă de bani, fie sub formă de 
ma1fă şi care impune întotdeauna ca valoarea�capital afLată în 
circuit s. se întoarcă sub forma în c are a fost avansată. Din cir
cuitele I şi II, primul trebuie reţinut în special atunci c înd se 
cercetează influenţa rotatiei a;upra formării plusvalorii, al doilea 
atunci cînd se cercetează influenta ei asupra formării produsului. 

Economiştii, nefăcînd distincţie între diferitele forme ale c ir
cuitelor, nu le-au examinat separat nici în ceea ce priveşte rotaţia 
capitalului. De obicei se ia forma B„.B' pentru că ea î l  domină pe 
capitalistul individual şi î i  serveşte acestuia în calculele lui chiar 
şi atunci cînd banii constituie punctul de plecare numai sub forma 
banilor de calcul. Alţii pornesc de la cheltuiala făcută sub forma 
elementelor de producţie şi analizează mişcarea pînă în momentul 
reîntoarcerii, fără să se ocupe însă nici pe departe de forma în 
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care are loc această i eîntoarcere, adică dacă ea se efectuează sub 
formă de marf. sau sub formă de bani . De pildă : 

„Ciclul economic .. „ adică întregul cur• al producţiei din momentul în 
ca1 e s-a !acut cheltuiala pină cînd s-a etectuat reîntoarcerea" (Economic cycle, 
... t11e whole course of produclion, from the time that outlays are made till 
returns are received. In agriculture seedtime is it; commencement, and har
vesling ils ending" *· - S. P. Newman. „Clements of Pol. Econ . " ,  Ando'1er 
and New York, p. 8 1 ) .  

Alţii încep cu M '  (forma a III-a) 

„Lumea relaţiilor de producţie poate fi considerata ca rotindu-se într-un 
cerc, pe care îl vom numi ciclu economic şi în care ea a efectuat o mişcare 
circular. ori de cite ori întreprinderea, după efectuarea tranzacţiilor sale suc· 
cesive, ajunge din nou la punctul de la care a plecat. Drept început poate 
fi socotit punctul în care capitalistul a făcut încasă:ile prin intermediul că
rora capitalul său se reîntoarce la el ; de la  ace;! punct el porneşte din nou 
s.-şi recruteze muncitori şi să le dea , sub formă de salariu, întreţinerea sau, 
mai bine zis, puterea de a şi-o procura, să primească de la ei, uata fabricate, 
articolele pe care le comercializează, să ducă aceste articole pe piaţă şi să 
încheie acolo circuitul acestei serii de mişcări, vînzînd şi obtinînd prin suma 
rezultatd din vînzarea mărfii restituirea întregului său capital cheltuit" , 
(Th. Chalmers. „On Pol. Econ . " ,  2nd ed„ Glasgow, 1 832, p. 85.) 

După ce întreaga valoare-capi tal investită de un capitalist 
individual într-o ramură oarecare de producţie a descris circuitul 
mişcării sale, ea se găseşte din nou în forma ei iniţială şi poate 
repeta acelaşi proces. Pentru ca  valoarea să se permanentizeze şi 
să se valorifice ca valoare-capital, ea trebuie să repete acest cir
cuit. In viaţa capi talului, ci rcuitul individual nu formeaza decî t o 
fracţiune care se repetă mereu, deci o perioadă. La sfîrşitul pe
rioadei B„.B',  capitalul se află din nou sub formă de capital bă

nes�. care parcurge din nou sena de transformări ale formei în  
care  este cuprins procesul său de reproducţie, respectiv de valo
riticare. La sfîrşitul perioadei P„.P' , capitalul se află din nou î n  

forma elementelor d e  producţie, care constituie premisa reînnoirii 
circuitului său. Circuitul capitdului, determinat nu ca act izolat, 

c i  ca proces periodic,  se numeşte rotaţie a capitalului. Durata 

acestei rotaţii este dită de suma dintre timpul lui de producţie şi 
timpul lui de circulaţie. Această sumă a timpurilor formează timpul 

de rotaţie a c apitalului. Ea cuprinde deci intervalul dintre o pe
rioadă a circuitului întregii valori-capital şi cea următoare, adică 

marchează p eriodicitatea în  p rocesul vital al capitalului sau, dacă 

* - In aqriculh1rd, vremea semănatului este i r ceputul . i a r  s t r insul recoltei este 
s f i r,1tul. - Nota trad. 

1 1 * 
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vrem, timpul reînnoirii, al repetării procesului de valorificare, res
pectiv de producţie a aceleiaşi valori-capital. 

Abstracţie făcînd de întîmplările individuale care pot acce
lera sau scurta timpul de rotaţie a unui capital individual, timpul 
de rotaţie a capitalurilor variază în funcţie de diferitele sfere de 
investiţie a capitalurilor respective. 

Aşa cum pentru funcţionarea forţei de muncă unitatea natu
rală de măsură este ziua de muncă, tot astfel unitatea naturală 
de măsură pentru rotaţiile capitalului în funcţiune o formează 
anul. Baza naturală a acestei unităţi de măsură o constituie fap
tul că în zona temperată, care este patria producţiei capitaliste, 
cele mai importante produse agricole sînt produse anuale. 

Dacă însemnăm anul, ca unitate de măsură a timpului de ro
taţie, cu R, timpul de rotaţie a unui capital determinat cu r, iar 

numărul rotaţiilor lui cu n, atunci n = !_ • Prin 'mare, dacă tipul r 
de rotaţie r ar fi, de pildă, de 3 luni, atunci n = 12/3 = 4 ; capita
lul efectuează 4 rotaţii pe an sau se roteşte de 4 ori. Dacă r = 1 8  
luni, atunci n = 12/is = 2/3, sau capitalul parcurge într-un an nu
mai 2/3 din timpul său de rotape. Prin urmare, dacă timpul de ro
taţie a capitalului este de mai mulţi ani, el se calculează în mul
tiplii ai unui an. 

Pentru capitalist, timpul de rotaţie a capitalului său este timpul 
în cursul căruia el trebuie să-şi avanseze capitalul pentru a-l valo
rifica şi pentru a-l recăpăta în forma sa iniţială. 

Inainte de a analiza mai îndeaproape influenţa rotaţiei asupra 
procesului de producţie şi a procesului de valorificare, trebuie să 
examinăm două forme noi, pe care capitalul le dobîndeşte în pro· 
cesul de circulaţie şi care influenţează asupra formei rotaţiei lui. 
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C a p i t o l u l  o p t  
Capital fix şi capital circulant 

I. Deosebirile formei 

Am văzut {„Capitalul" ,  cartea I, cap. VI) că o parte a capita
lului constant păstrează, faţă de produsele la a c ăror formare par
ticipă, forma de întrebuinj.are determinată cu care intră în pro
cesul de producţie. Prin urmare, într-o perioadă mai mult sau 
mai puţin îndelungată, în procese de muncă ce se repetă mereu, 
această parte a capitalului constant îndeplineşte în permanenţă 
aceleaşi funcţii. Aşa, de pildă, este cazul cu clădirile atelierelor, 
cu maşinile etc . ,  pe scurt cu tot ceea ce  cuprindem sub denumirea 
de mijloace de mică. Această parte a c apitalului constant trans
mite valoarea ei produsului, în măsura în care ea pierde, o dată 
cu propria ei valoare de întrebuinţare, propria ei valoare de 
schimb. Această transmitere a valorii sau această trecere a va
lorii unui asemenea mijloc de producţie asupra produsului la a 
cărui formare participă este determinată printr-o medie ; ea se 
măsoară prin durata medie de funcţionare a mijlocului de pro
ducţie din momentul în care acesta intră în procesul de producţie 
şi pînă în momentul în care esle complet uzat, devine inutilizabil 
şi trebuie înlocuit printr-un exemplar nou de acelaşi gen, adică 
trebuie reprodus. 

Prin urmare, ceea ce caracterizează această parte a capitalu
lui constant - mijloacele de muncă propriu-zise - constă în ur
mătoarele : 

O parte a capitalului a fost avansată sub formă de capital 
constant, adk:ă sub formă de mijloace de producţie, care funcţio
nează acum ca factori ai procesului de muncă atîta timp cit ele 
păstrează forma de întrebuinţare independentă cu c are au intrat 
în acest proces. Produsul finit, deci şi factorii de formare a pro
dusului, în măsura în c are au fost transformaţi în produs este res
pins din procesul de producţie, pentru a trece ca marfă din sfera 
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p roducţiei în sfera circulaţiei. Mijloacele de muncă, dimpotrivă� 
o dată ce au intrat în sfera producţiei, nu o mai părăsesc nici
odată. Funcţia lor le fixează temeinic în sfera producţiei. O parte 
a valorii-capital avansate este fixată în această formă, determi
nată de funcţionarea miJloacelor de muncă în procesul de pro
ducţie. O dată cu funcţionarea, deci şi cu uzarea mijlocului de 
muncă, o parte a valorii acestuia trece asupra produsului, iar altă 
parte rămîne fixată în mijlocul de muncă şi, prin urmare, în pro
cesul de producţie. Valoarea astfel fixată scade în mod continuu, 
pînă c ind mij locul de muncă nu mai poate fi utilizat ; de aceea şi 
valoarea lui s-a repartizat, într-o perioadă mai lungă sau mai 
scurtă, asupra unei mase de produse care rezultă dintr-o serie de 
procese de muncă mereu repetate. Dar atîta timp cit mijlocul de 
muncă mai acţionează ca atare, deci a�îta t imp cit  nu trebuie în
locuit printr-un exemplar nou de acelaşi gen, în el rămîne întot
deauna fixată valoarea capitalului constant, în timp ce altă parte· 
a valorii, fixată iniţial în el, trece asupra produsului şi circulă. 
deci ca parte componentă a stocului de m.rfuri. Cu cit  mijlocul 
de muncă durează mai mult, cu cit se uzează mai încet, cu atî t 
valoarea capitalului constant rămîne mai mult timp fixată în 
această formă de întrebuinţare. Oricare ar fi însă gradul durabi
lităţii mijlocului de muncă, proporţia în care îşi transmite va
loarea este întotdeauna invers proporţională cu durata totală a 
timpului său de funcţionare. Dică din două maşini de aceeaşi va
loare una se uzează în 5 ani, iar cealaltă în 10 ani, prima trans
mite în acelaşi  interval de timp de două ori mai multă valoare 
decît cea de-a doua. 

Această parte a valorii-capital fixată în mijlocul de muncă 
circulă la fel ca oricare alta. Am văzut în general că întreag.l 
valoare-capital se află în circul a ţie continuă şi în acest sens orice 
capital este de aceea capital ci1 culant. Dar circulaţia părţii de ca

pital analizată aici este specifică. In primul rînd,  ea nu circulă 
în forma ei de întrebuinţare ; ceea ce circulă este numai valoarea 
ei, şi anume în mod treptat, fracţionai , în măsura în care ea trece 
din această parte de capital asupra produsului care circulă cu 
marfă. In timpul întregii durate de funcţionare a acestei părţi, 
fracţiune din valoarea ei rmîne întotdeauna fixată în ea, păstrîn
du-şi independenţa faţă de măl furile la a căror producere con

tribuie . Datorită acestei particularităţi, partea aceasta a capitalu

lui constant ia forma de capital fix. ln opoziţie cu ea, toate cele
lalte componente materiale ale capitalului avansat în procesul de 
producţie formează capitalul circulant sau fluid [fliisigs]. 



Cap,tolul 8. Capital fnc şi capital circulant lGî 

O parte din mijloacele de producţie - anume materialele 
auxiliare care sînt consumate de înseşi mijloacele de muncă în 
timpul 1funcţionării lor, aşa cum sînt consumaţi cărbunii de către 
maşina cu abur, sau care nu fac decît să ajute la proces, cum se 
întîmplă cu gazul de iluminat etc. - nu intră în mod material în 
produs. Numai valoarea lor formează o parte a valorii produsu
lui. In propria sa circulaţie, produsul face să circule şi valoarea 
acestor mijloace de producţie. In aceast ă  privinţă, ele nu se de
osebesc de capitalul fix. Dar, in fiecare proces de muncă în care 
intră, ele sînt consumate în intregime şi de aceea trebuie înlo
cuite în întregime cu exemplar e noi de acelaşi gen pentru fie
care nou proces de muncă. In timpul funcţionării lor, ele nu-ş 1 
păstrează forma de întrebuinţare independentă. Prin urmare, în 
timpul funcţionării lor, nici o parte a valorii-capital nu rămîne 
fixată în vechea ei formă de întrebuinţare, în forma ei naturală. 
Faptul că această parte a materialelor . auxiliare nu intră în mod 
material în produs, ci intră, numai prin valoarea ei, ca parte din 
valoare în valoarea produsulm, şi că, în legătură cu aceasta, 
funcţionarea acestor materiale este fixată în sfera producţiei, a 
făcut pe unii economişti, ca Ramsay, să le încadreze în categoria 
capitalului fix 40 (făcînd în acelaşi timp confuzie între capitalul fix 
şi capitalul constant) . 

Partea mij loacelor de producţie care intră în mod material în 
produs, adică materiile prime etc., datorită acestui fapt, dobîn
deşte, în parte, anumite forme sub care poate intra mai tîrziu ca 
articol de consum în consumul individual. Mijloacele de munc. 
propriu-zise, purtătorii materiali ai capitalului fix, sînt consumate 
numai în mod productiv şi nu pot intra în consumul individual, 
pentru că nu intră în produsul sau în valoarea de întrebuinţare 
la a cărei formare contribuie, c1, dimpotrivă, îşi păstrează faţă de 
ea forma lor independentă pîn. la uzura lor totală. Excepţie fac 
mijloacele de transport. Efectul util pe c are îl produc în cursul 
funcţionării lor productive, adică în timpul cit se află în sfera 
producţiei - deplasarea în spaţiu -, intră în acelaşi timp în con
sumul individual, de pildă în consumul călătorului. In acest caz, 
pasagerul plăteşte întrebumţarea lor, aşa cum plăteşte întrebuin
ţarea altor mijloace de consum. Am văzut 41 că, de pildă, în in
dustria chimică materia primă şi materialele auxiliare se conto
pesc unele cu altele. Acelaşi lucru se întîmplă şi cu mijloacele de 
muncă, cu materialele auxiliare şi cu materia primă. Aşa, de 
pildă, în agricultură substanţele folosite pentru ameliorarea solu
lui intră în parte în produsul vegetal ca element de formare a 
acestuia. Pe de altă parte, acţiunea lor este repartizată pe o pe-
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rioadă mai îndelungată, de piidă 4-5 ani. O parte din aceste 
substanţe intră deci în mod material în produs şi astfl îşi trece 
concomitent valoarea ei asupra produsului, în timp ce altă parte, 
rămînînd în vechea ei formă de întrebuinţare, îşi fixează în 
aceasta şi  valoarea ei. Ea continuă să existe ca mijloc de pro
ducţie şi de aceea ia forma de capital fix. Ca vită de muncă, n 
bou este capital fix. Dacă este mîncat, el nu funcţionează ca 
ijloc de muncă, prin urmare nu în calitate de capital fix. 

Ceea ce dă unei părţi a valorii-capital avansate în mijloace 
de producţie caracterul de capital fix constă exclusiv în modul 
specific în care circulă această valoare. Acest mod special de a 
circula decurge din modul special în care respectivul mijloc de 
muncă îşi trece valoarea asupra produsului sau din rolul deose
bit pe care el, ca element care formează valoare, îl joacă în cursul 
procesului de producţie. Acest mod, la rîndul său, rezultă din 
modul deosebit în care funcţionează mijlocul de muncă în prr 
cesul de muncă. 

Se ştie că una şi aceeaşi valoare de întrebuinţare, i eşind ca 
produs dintr-un proces de muncă, intră ca mijloc de producţie în 
celălalt 42 •  Numai funcţionarea unui produs în procesul de pro
ducţie ca mijloc de muncă face din el capital fix. Dimpotrivă, în 
măsura în care produsul însuşi iese dintr-un proces de producţie, 
el nu este nicidecum capital fix. Astfel, o maşină, ca produs, res
pectiv ca marfă a unui fabricant de maşini, face parte din capita
lul-marfă al acestuia. Ea devine capital fix abia în mina cumpă„ 
rătorului ei, a capitalistului care o foloseşte în mod productiv. 

Toate celelalte condiţii rămînînd neschimbate, gradul de fixi
tate al mijlocului de muncă creşte o dată cu durabilitatea lui . 
Anume de această durabilitate depinde mărimea diferenţei dintre 
valoarea-capital, fixată in mijlocul de muncă, şi partea din această 
valoare care în procesele de muncă repetate se transmite asupra 
produsului. Cu cit această tmsmitere de valoare se face mai 
lent - şi mijlocul de muncă transmite valoare la fiecare repetare 
a aceluiaşi proces de muncă -, cu atît mai mare este capitalul 
fixat, cu atît mai mare este diferenţa dintre capitalul folosit şi 
capitalul consumat în procesul de producţie. In momentul în care 
această diferenţă a dispărut, mijlocul de muncă a încetat să mai 
existe, el şi-a pierdut, o dată cu valoarea lui de întrebuinţare, şi 
valoarea. A încetat să fie purtător de valoare. Intrucit mijlocul 
de muncă, ca şi oricare alt purtător material de capital constant, 
transmite produsului valoare numai în măsura în care o dată cu va
loarea sa de Întrebuinţare îşi pierde şi valoarea, este olar c ă, cu 
cit valoarea sa de întrebuinţare se pierde mai lent, cu dt el du-
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rează mai mult în procesul de producţie, cu atît perioada 1n care 
rămîne fixată .n el valoarea capitalului constantă este mai lungă. 

Dacă un mijloc de producţie, care nu este mijloc de muncă 
în adevăratul înţeles al cuvîntului, de pildă materialele auxiliare, 
materia primă, semifabricatele etc. ,  se comportă în ceea ce pri
veşte transmiterea valorii, deci şi în ceea ce priveşte modul de 
circulaţie a valorii sale, ca mijloacele de muncă, atunci este şi 
el un purtător material, o formă de existenţă a capitalului fix. 
Aşa stau lucrurile cu acele ameliorări ale solului, deja menţionate, 
cînd în pămînt se introduc substanţe chimice a căror acţiune se 
extinde asupra mai multor perioade de producţie, adică asuprn 
mai multor ani. Aici o parte a valorii lor mai continuă să existe 
alături de produs sub forma ei independentă, adică sub formă de 
capital fix, în timp ce altă parte a valori\ a fost transmisă produ
sului şi circulă deci împreună cu el. In acest caz, în produs intră 
nu numai o parte din valoarea capitalului fix, dar şi acea valoare 
de întrebuinţare, acea substanţă în care există această p arte a 
valorii. 

Abstracţie făcînd de eroarea fundamentală - care constă în 
confundarea categoriilor capital fix şi capital circulant cu cate
goriile capital constant şi  capital variabil -, confuzia în definirea 
noţiunilor făcută pînă acum de economişti se întemeiază în primul 
rînd pe următoarele : 

Proprietăţi determinate pe care mijloacele de muncă le au 
prin forma lor naturală sînt transformate în proprietăţi nemijlo
cite ale capitalului fix, de pildă imobilitatea fizică, să zicem, a 
unei case. Este uşor apoi să demonstrezi că alte mijloace de 
muncă, care, ca atare, sînt de asemenea capital fix, au proprie
tatea opusă, de pildă mobilitatea fizică, să zicem, a unui vapor. 

Sau determinarea economică a formei care decurge din cir
culaţia valorii este confundată cu o proprietate specifică obiec
tului însuşi ; ca şi cum anumite obiecte care în sine nu sînt de 
loc capital, ci devin capital numai în condiţiile unor relaţii sociale 
determinate, ar putea fi în sine şi prin natura lor capital într-o 
formă determinată, fix sau circulant. Am văzut („Capitalul" , car
tea I, cap. V) că în orice proces de muncă, indiferent de condi
ţiile sociale în care are loc, miJloacele de producţie se împart în 
mijloace de muncă şi  obiec tul muncii. Dar, abia în cadrul modu
lui de producţie capitalist, atît mijloacele de muncă, cit şi  obiectul 
muncii se transformă în capital, şi anume în „capital productiv" ,  
aşa cum a fost definit acesta î n  secţiunea precedentă. Totodată, 
deosebirea dintre mijloacele de muncă şi obiectul muncii, deose
bire care decurge din natura procesului de muncă, se reflectă în-
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tr-o formă nouă : deosebirea dintre capi lalul fix şi capitalul cir
culant. Abia prin aceasta un lucru care funcţionează ca mijloc 
de muncă devine capital fix. Dacă, datorită proprietăţilor lui ma
teriale, poate îndeplini şi alte funcţii decît aceea de mijloc de 
muncă, atunci el este sau nu capital fix după funcţia pe care o 
îndeplineşte. Vitel e în calitate de vite de muncă sînt capital fix ; 
ca vite de îngrăşat, ele sînt materie primă care în cele din urmă 
intră în circulaţie ca  produs ; prin urmare, nu sînt capital fix, ci 
capital circulant. 

Simplul fapt că  un mijloc de producţie este mobilizat un timp 
mai îndelungat în procese de muncă repetate, dar conexe, continue 
şi formînd deci o perioadă de producţie, adică  întregul timp de pro
ducţie necesar pentru a confecţiona produsul , necesită, ca şi ca
p italul fix, o avansare de capital din partea capitalistului pe o 
perioadă mai mult sau mai puţin îndelungată, dar nu transformă 
capitalul acestuia în capi tal fix. S.mînţa, de pildă, nu este capital 
fix, c i  numai materie primă, mobilizată în procesul de producţie 
timp de aproximativ un an. Orice capital, atîta timp cit funcţionează 
drept capital productiv, este mobilizat in procesul de Jrnducţie, prin 
urmare la fel stau lucrurile şi cu toate elementele capitalului pro
ductiv, oricare ar fi forma lor naturală, funcţia şi modul de c ir
culaţie a valorilor. Dacă această mobilizare durează mai mult sau 
mai putin în funcţie de natura procesului de producţie sau de efectul 
util urmărit, nu acest fapt determină deo��birea dintre capitalul 
fix şi cel c irculant 20) . 

O parte a mij loacelor de muncă în cai e sint cuprinse condi
ţiile generale ale muncii este sau fixată într-un anumit loc, a tunci 
cînd intră ca mijloc de muncă 1n procesul de producţie, respectiv 
c înd este pregătită pentru îndeplinirea unei funcţii productive, ca, 
de pildă, maşinile, sau este produsă de Ia început sub această 
formă imobilă, legată de un anumit loc, ca,  de pildă, ameliorări ale 
solului, clădiri de fabrică, furnale, canale, căi ferate etc.  In acest 
caz, fixarea permanent ă  a mijlocului de muncă în procesul de pro
ducţie, în cadrul căruia trebuie el să funcţioneze, este determinată 
concomitent de modul lui fizic de existenţă. Pe de altă parte, un 

mijloc de muncă poate din punct de vedere fizic să-şi schimbe în 
permanenţă locul, să se mişte şi totuşi să se afle încontinuu în pro
cesul de producţie, ca, de pildă, o locomotivă, un vapor, vitele de 
muncă etc. In p rimul caz, imobilitatea nu-i dă caracterul de capi-

"l Din cauza dificultăţii pe care o prezintă d€terminarea capitalului fix 
şi a celui circulant, d-l Lorenz Stein este de părere că această deosebire se 
Iace numai in scopul de a u şura expu!erea. 
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tal fix, aşa cum, în cazul al doilea, mobilitatea nu-i ia acest c a 
racter. Dar faptul că anumite mijloace de muncă sînt fixate d e  un 
anumit loc, că şi-au înfipt rădăcinile lor în pămînt atribuie acestei 
părţi a capitalului fix un rol special în economia naţiunilor. Ele nu 
pot fi trimise 1în străinătate, nu pot circula ca mărfuri pe piaţa 
mondială. Titlurile de proprietate asupra acestui c apital fix pot fi 
transmise ; el poate fi cumpărat şi vîndut şi, în această măsură, el 
poate intra în circulaţie în mod ideal. Aceste titluri de proprietate 
pot chiar circula pe pieţe străine, de ipildă sub formă de acţiuni. Dar 
prin schimbarea persoanelor c are sînt posesorii acestui fel de c api
tal fix nu se schimbă raportul dintre partea imobilă, fixată în mod 
material, a avuţiei unei ţări şi partea mobiilă a acestei avuţii 21) . 

Din circulaţia specifică a capitalului fix rezultă o rotaţie spe
cifică. Partea de valoare pe care capitalul fix o pierde în forma 
lui naturală prin uzură circulă ca parte din valoarea produsului. 
Prin intermediul circulaţiei sale, produsul se transformă din marfă 
în bani ; prin urmare, se translormă în b ani şi acea parte din va
loarea mijlocului de muncă pusă în circulaţie de către produs, şi 
anume acea p arte din valoare care iese picătură cu picătură sub 
formă de bani din procesul de circulaţie, în aceeaşi proporţie în 
care mijlocul de muncă respectiv încetează să mai fie purtător 
de valoare în procesul de producţie. Deci valoarea acestui mijloc 
de muncă capătă acum o existenţă dublă. O p arte din ea rămîne 
legată de forma ei de intrebuinţare, adică de forma ei naturală 

care aparţine procesului de producţie, iar altă parte se detaşează 
de ea sub formă de b ani. ln cursul funcţionării mijlocului de 
muncă, partea lui de valoare care există sub formă naturală scade 
mereu, în timp ce partea lui de valoare care îmbracă forma de 
bani creşte mereu, pînă cînd mijlocul de muncă încetează să mai 
existe şi valoarea lui totală, detaşată de cadavrul lui, s-a trans
format în b ani. Aici se manifestă particularitatea din rotaţia acestui 
element al capitalului productiv. Transformarea valorii lui în bani 

merge mină în mîn. cu metamorfozarea în bani a mărfii c are este 
purtătorul acestei valori. Dar retransformarea lui din forma-bani 

în forma de întrebuinţare se detaşează de retransformarea mărfii 
în celelalte elemente de producţie ale ei şi este determinată mai 
degrabă de perioada de reproducţie a mij locului de muncă însuşi, 
adică de timpul în decursul căruia acest mijloc de muncă şi-a 
încheiat viaţa şi trebuie înlocuit printr-un alt exemplar de acela;;i 

"') Aici se termină te.tul din manuscrisul !\". U rmează textul din manu
scrisul IT. 
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gen. Dacă durata de funcţionare a unei maşini, să zicem în va
loare de 1 0  OOO 1. st., este, de pildă, de 1 0  ani, timpul de rotaţie 
a valorii avansate iniţial in această maşină este de 10 ani. Inainte 
de scurgerea acestei perioade, maşina nu trebuie reînnoită, ci 
continuă să funcţioneze sub forma ei naturală. Intre timp, va
loarea ei intră bucată cu bucata în circulaţie ca parte din valoarea 
mărfurilor la a căror producere continuă serveşte această maşină 
şi astfel valoarea ei se transformă încetul cu încetul în bani, pînă 
cînd în cele din urmă, la sfîrşitul celor 10 ani, va fi transformată 
în întregime în bani şi retransformată din bani în maşină, adică 
pînă cînd îşi va efectua rotaţia. Pînă la sosirea acestm moment 
al reproducţiei, valoarea maşinii respective este acumulată trep
tat sub forma unui fond bănesc âe rezervă. 

Celelalte elemente ale capitalului productiv constau în parte 
din elementele capitalului constant existente în materialele auxi
liare şi în materiile prime, în parte din capital variabil cheltuit 
pentm forţă de muncă. 

Analiza procesului de mun că şi a procesului de valorificare 
(„Capitalul ", cartea I,  cap. V) ne-a arătat că aceste componente 
diferite ale capitalului productiv se comportă cu totul diferit ca 
elemente de formare a produsului şi ca elemente de formare a 
valorii. Valoarea acelei părţi a capitalului constant care constă 
din materiale auxiliare şi materii prime, la fel ca valoarea acelei 
părţi a lui care constă din mijloace de muncă, apare din nou în 
valoarea produsului numai ca valoare transmisă, în timp ce forţa 
de muncă îi adaugă produsului, prin intermediul procesului de 
muncă, un echivalent al valorii sale, adică îşi reproduce valoarea 
în mod efectiv. Mai departe, o parte din materialele auxiliare, 
cărbune pentru încălzit, gaz de iluminat etc . ,  este consumat în 
procesul de muncă fără să intre în mod material în produs, în 
timp c e  altă parte din ele intră corporal în produs şi formează 
materialul substanţei acestuia. Toate aceste deosebiri nu au însă 
nici o importanţă pentru circulaţie şi deci pentru modul de rotaţie. 
!n măsura în care materialele auxiliare şi materiile prime sînt 
consumate în întregime la fo1marea unui anumit produs, ele îşi 
transmit întreaga valoare asupra produsului. De aceea această 
valoare este pusă în întregime în circulaţie de c ătre produs, se 
transformă în bani şi din bani înapoi în elementele de producţie 
ale mărfii. Rotaţia acestei părţi a valorii nu este întreruptă ca ro
taţia capitalului fix, ci parcurge neîntrerupt întregul circuit l for
melor ei, astfel că aceste elemente ale capitalului productiv sînl 
mereu reînnoite in natura. 
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In ceea ce  priveşte componenta variabilă a capitalului pro
ductiv cheltuită pentru forţa de muncă, forţa de muncă se cum
pără pentru un interval de timp determinat. Din momentul în care 
capitalistul a cumpărat-o şi a încorporat-o procesului de producţie, 
ea formează o parte componentă a capitalului acestuia, şi anume 
componenta variabilă a capita lului său. Ea acţionează zilnic în 
decursul unui anumit interval de timp, în care ea adaugă produ
sului nu numai întreaga ei valoare pe o zi, ci şi un excedent, o 
plusvaloare, pe care aici o lăsim deocamdată la o parte. După ce 
forţa de muncă a fost cumpărată şi a acţionat, de pildă, o săptă
mma, cumpărarea ei trebuie reînnoită mereu în termenele obiş-
1uite. Echivalentul valorii forţei de muncă, pe care aceasta din 
urmă îl adaugă produsului în timpul funcţionării ei şi  care se 
transformă în bani o dată cu circul aţia produsului, trebuie să fie 
retransformat în permanenţă din bani în forţă de muncă sau să 
descrie în permanenţă circuitul complet al formelor sale, adică să 
se rotească pentru ca circuitul producţiei continue să nu fie în
trerupt. 

Prin urmare, partea de valoare a capitalului productiv avan
sată pentru forţă de muncă trece în întregime asupra produsului 
(continuăm să facem aici abstracţie de plusvaloare) , descrie îm
preună cu el cele două metamorfoze care aparţin sferei circulaţiei 
şi  rămîne, datorită acestei reînnoiri continue, încorporată în per
manenţă procesului de producţie. Prin urmare, oricît de mult s-ar 
deosebi forţa de muncă în re&t, în ceea ce priveşte rolul ei în 
crearea valorii, de componentele capitalului constant care nu 
Jormează capital fix, acest mod de rotaţie a valorii îl are comun 
cu aceste componente, în opoziţie cu capitalul fix. Prin acest ca
racter al rotaţiei care le este comun, aceste componente ale ca
pitalului productiv, şi anume părţile din valoarea lui cheltuite 
pe forţă de muncă şi pe mijloace de producţie care nu formează 
capital fix, se opun capitalului fix în calitate de capital circulant 
sau iluid. 

După cum s-a văzut mai inainte 43, banii plătiţi de capitalist 
muncitorului pentru utilizarea forţei de muncă nu reprezintă de 
fapt decît  forma de echivalent general pentru mijloacele de sub
zistenţă necesare muncitorului. In această măsură, capitalul va
riabil constă, din punct de vedere material, din mijloace de sub
zistenţă. Dar aici, la cercetarea rotaţiei, ne ocupăm de formă. 
Ceea ce cumpără capitalistul nu sînt mijloacele de subzistenţă ale 
muncitorului, ci însăşi forţa lui de muncă. Ceea ce formează par
tea variabilă a capitalului său nu sînt mijloacele de subzistenţi 
ale muncitorului, ci forţa de muncă în acţiune a acestuia. In pro-
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cesul muncii, Ciipitalistul consumă în mod productiv însăşi forţa 
de muncă şi nu mij loacele de subzistenţă ale muncitorului. Mun
citorul însuşi este acela care ti ansformă banii primiţi pentru forţa 
sa de muncă în mij loace de subzisten�ă, pentru a le retransforma 
în forţă de muncă cu scopul de a se menţine în viaţă, tot aşa cum, 
de pildă, capitalistul transformă o parte din plusvaloarea cuprinsă 
�n marfa, pe care o vinde pe bani, în mij loace de subzistenţă pen
tru sine însuşi, fără ca pentru aceasta să se spună că cel care î i  
cumpara marfa i -o  plăteşte în mijloace de subzistenţă. Chiar în 
cazul că muncitorului i se plăteşte o parte a salariului său în 
mijloace de subzistenţă, adică in natura, aceasta constitu ie  astăzi 
a doua tranzacţie. Muncitorul îşi vinde forţa de muncă pentru 
un anumit preţ şi cu acest prilej se cade de acord ca el să pri
mească o parte din acest preţ în mij loace de subzistenţă. Prin 
aceasta nu se schimbă decît fo1ma plăţii şi nu faptul că ceea ce 
vinde el în realitate esle forţa sa de muncă. Avem aici o a doua 
tranzacţie, care nu se mai încheie între muncitor şi capitalist, ci 
între muncitor în calitate de cumpărător de marfă şi capitalist în 
calitate de vînzător de marfă ; dimpotrivă, în prima tranzacţie 
muncitorul este vînzătorul mârfii (a forţei sale de muncă) , iar 
capitalistul cumpărătorul ei .  Situaţia este aceeaşi ca în cazul cînd 
capitalistul ar ob ţine pentru marfa sa altă marfă, de pildă ar ob
ţine fier în schimbul unei maşmi pe care o livrează uzinei side
rurgice .  Prin urmare, nu mij loacele de subzistenţă ale muncitorului 
sînt acelea care capătă caracterul de capital circulant în opoziţie 
cu capitalul fix. De asemenea nu forţa lui de muncă, ci partea de  
valoare a capitalului productiv cheltuită pentru această forţă de 
muncă este aceea care, prin forma rotaţiei sale, capătă acest ca
racter, care îi este comun împreună cu unele componente ale 
părţii constante a capitalului şi  în opoziţie cu alte componente 
ale sale. 

Valoarea capitalului circulant, sub formă de forţă de muncă 
şi mij loace de producţie, este avansată numai pentru timpul în 
care se confecţionează produsul, şi anume este avansată în con
formitate cu scara producţiei, determinată de volumul capitalului 
fix. Această valoare intră în întregime în produs , se reîntoarce 
deci prin vînzarea produsului în întregime din circulaţie şi poate 
fi din nou avansată. Forţa de muncă şi mij loacele de producţie, 
sub forma cărora există componenta circulantă a capitalului, sînt 
retrase din circulaţie în proporţia necesară pentru producerea 
şi vînzarea produsului finit, dar ele trebuie înlocuite şi reînnoite 
în permanenţă prin recumpărare, prin retransformarea din forma 
de bani în aceea de elemente ale produc ţiei. De fiecare dată ele 
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sînt retrase de pe piaţă în ma5e mai mici decît elementele capi
talului fix, dar cu atît mai dese trebuie să  fie aceste retrageri, şi 
de aceea avansarea capitalului investit în ele se reînnoieşte în 
perioade mai scurte. Această reînnoire permanentă se efectuează 
prin desfacerea permanentă a produsului, care face să circule va
loarea lor totală. 1n sfîrşit, ele descriu neîncetat întregul circuit 
al metamorfozelor, nu numai in ceea ce priveşte valoarea lor, 
dar şi în ceea ce priveşte forma lor naturală ; din marfă ele sînt 
retransformate necontenit în elementele de producţie ale ace
leiaşi mărfi. 

O dată cu propria ei valoare, forţa de muncă adaugă în per
manenţă produsului plusvaloare, întruchiparea muncii neplătite. 
Plusvaloarea este deci pusă în circulaţie şi transformată în bani 
de către produsul finit în mod tot atît de continuu ca şi celelalte 
elemente ale valorii acestuia. Dar aici, unde este vorba în primul 
rînd de rotaţia valorii-capital şi nu de aceea a plusvalorii care 
se roteşte concomitent cu ea, facem deocamdată abstracţie de 
plusvaloare. 

Din cele relatate pînă aici rezultă următoarele : 
1 .  Determinarea formelor de capital fix şi capital circulant 

nu rezultă decît din rotaţia diferită a valorii-capital care funcţio
nează în procesul de producţie, adică a capitalului productiv. 
Această deosebire a rotaţiei rezultă, la rîn!dul ei, din modul diferit 
în care diferitele componente ale capitalului productiv îşi transmit 
valoarea asupra produsului, iar nu din participarea lor diferită la 
producerea valorii produsului sau din partioularităţile rolului lor 
în procesul de valorificare. În sfînşit, deosebirea în transmiterea va
lorii asupra produsului, deci şi modul diferit în care această va
loare este pusă în circulaţie de către produs .şi, prin metamorfozele 
acestuia, este reînnoită în fola ei naturală iniţială, rezultă din 
deosebirile dintre formele materiale în care există capitalul pro
ductiv, din care o parte este consumată în întregime în cursul con
fecţionării produsului individual, iar alta nu este consumată decît 
în mod treptat. Prin urmare, numai capitalul productiv se poate 
scinda în capital fix şi capital circulant. Dimpotrivă, această opo
ziţie nu există pentru celelalte două moduri de existenţă e capi
talului industrial, deci nici pentru capitalul-maifă, nici pentru 
capitalul bănesc ; nu există nici ca opoziţie a acestor două forme 
fiţă de capitalul produc tiv. Ea nu există decît pentru capitalul pro
ductiv şi în cadrul acestuia. Oriaît ar funcţiona în calitate de capi
tal şi oricît de rapid ar circula, ,capitalul bănesc şi capitalul-marfă 
pot deveni capital circulant, în opoziţie cu capitalul fix, numai 
atunci oind s-au transformat în componente circulante ale capita-
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lului productiv. Dar, întrucît aceste două forme ale capitalului există 
în sfera ciroulaţiei, economia politică de la A. Smith incoace, pre
cum vom vedea, a fost tentată să le confunde cu partea circulantă 
a capitalului productiv şi să Je încadreze în categoria capitalului 
circulant. Capitalul bănesc şi capitalul-marfă sînt de fapt capital 
de circulaţie în opoziţie cu capitalul productiv, dar nu sînt capital 
circulant în opoziţie cu capitalul fix. 2. Rotaţia componentei fixe a capitalului, deci şi  timpul de 
rotaţie necesar în acest scop, cuprinde mai multe rotaţii ale com
ponentelor circulante ale capitalului. In aceeaşi perioadă de timp 
în care capitalul fix se roteşte o singură dată, capitalul circulant 
se rotşte de mai multe ori. Una dintre componentele valorii ca
pitalului productiv capătă forma determinată a capitalului fix nu
mai în măsura în care mijlocul de producţie în care ea există nu 
este uzat în intervalul de timp în care produsul este confecţionat 
şi eliminat sub formă de marfă din procesul de producţie. O parte 
din valoarea mijlocului de producţie trebuie să rămînă legată de 
vechea formă de întrebuinţare care continuă să existe, în timp 
ce altă parte este pusă în circulaţie de produsul finit, a cărui cir
culaţie, dimpotrivă, pune în acelaşi timp în circulaţie valoarea to
tală a componentelor circulante ale capitalului. 

3. Partea de valoare a capitalului productiv cheltuită pe ca
pitalul fix a fost avansată în întregime, dintr-o singură dată, pen
tru întreaga durată a funcţionării acelei părţi a mijloacelor de 
producţie care constituie capitalul fix. Prin urmare, capitalistul 
aruncă această valoare în circulaţie dintr-o singură dată, dar ea 
nu este retrasă din circulaţie decît bucată cu bucată, treptat, prin 
realizarea acelor părţi de valoare pe care capitalul fix le adaugă 
mărfurilor bucată cu bucată. Pe de altă parte, înseşi mijloacele 
de producţie în care este fixată una dintre părţile componente ale 
capitalului productiv sînt retrase dintr-o dată din circulaţie spre 
a fi încorporate procesului de producţie pentru întreaga durată 
a funcţionării lor. In acest interval însă nu este nevoie ca ele 
să fie înlocuite prin exemplare noi de acelaşi gen, nu este nevoie 
să fie reproduse. Un timp mai mult sau mai puţin îndelungat ele 
continuă să participe la crearea mărfurilor aruncate în circulaţie, 
fără să retragă ele însele din circulaţie elementele propriei lor 
reînnoiri. Deci, în cursul acestei perioade, ele nu necesită, la 
rîndul lor, o reînnoire a avansului făcut de capitalist. In sfîrşit, 
valoarea-capital investită în capital fix în timpul cit funcţionează 
mijloacele de producţie sub forma c ărora există nu parcurge în 
mod material circuitul formelor sale, ci numai în ceea ce priveşte 
valoarea sa, dar şi acest lucru îl face nmai parţial şi treptat. Cu 
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alte cuvinte, o parte a valorii capitalului fix este pusă necontenit 
in circu1aţie a p arte din valoarea mărfii şi este transformată în 
bani fără ca din b ani să se retransforme însă în forma sa natu
rală iniţială. Această retransformare a banilor în forma naturală 
a unui mijloc de producţie determinat are loc abia la sfîrşitul pe
rioadei lui de funcţionare, atunci cînd mijlocul de producţie res
pectiv este consumat în întregime. 

4. Pentru ca procesul de producţie să fie neîntrerupt, ele
mentele capitalului circulant trebuie să fie fixate în mod tot atl t 
de permanent în acest p roces ca şi elementele capitaiului fix. 
Dar elementele astfel fixate ale celui dintîi sînt necontenit reîn
noite in natura (mijloacele de producţie prin exemplare noi de 
lcel;şi gen, forţa de muncă prin permanenta reînnoire a cumpă
rării ei) , în timp ce elementele capitalului fix, în tot timpul exis
tentei lor, nu trebuie reînnoite, după cum nu trebuie reînnoit 
nici actul cumpărării lor. In procesul de producţie se află în per
manenţă materii prime şi materiale auxiliare, dar, pe măsură ce 
vechile exemplare sînt consumate în întregime la crearea produ
sului finit, ele sînt înlocuite întotdeauna prin exemplare noi de 
acelaşi gen. Tot aşa în procesul de producţie se află în perma
nenţă şi forţă de muncă, dar numai în urma reînnoirii permanent' 
a actului cumpărării ei, însoţit adesea de schimbarea persoanelor. 
Dimpotrivă, în timpul rotaţiilor repetate ale capitalului circulant, 
în aceleaşi procese de producţie care se repetă, continuă să func
ţioneze aceleşi clădiri, maşini etc. 

II. Componente, înlocuire, reparaţii, 
acumulare de capital fix 

In cadrul aceleiaşi investiţii de capital, durata existenţei di
feritelor elemente ale capitalului fix este diferită, deci şi timpul 
lor de rotaţie este diferit. De pildă, l a  o cale ferată, şinele, tra
versele, lucrările de terasament, clădirile gărilor, podurile, tune
iele, locomotivele şi vagoanele au timpuri de funcţionare şi de 
reproducere diferite, deci şi capitalul investit în ele are timpuri 
de rotaţie diferite. In decursul unui şir întreg de ani, clădirile, 
peroanele, castelele de apă, viaductele, tunelele, tranşeele, ram
bleurile, pe scurt tot ceea ce este denumit în industria feroviară 
engleză „works of art" * ,  nu mai trebuie reînnoit. Obiectele su
puse în cea mai mare măsură uzurii sînt şinele şi materialul ru
lant (rolling stock) . 

* „JcrărJ de artă•, - Nota trad. 

l2 
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Iniţial, atunci cînd au fost construite căile ferate modeme, 
predomina părerea, întreţinută de cei mai străluciţi ingineri prac
ticieni, că durata unei căi ferate ar fi seculară şi că uzura şinelor 
ar fi atît de imperceptibilă, încît s-ar putea face abstracţie de ea 
în toate calculele b ăneşti şi practice ; durata şinelor bune era 
apreciată la 1 00-150 de ani. Cuiînd s-a constatat însă că durata 
unei şine, care depinde, bineînţeles, de viteza locomotivelor, de 
greutatea şi de numărul trenurilor, de grosimea şinelor înseşi şi 
de alte multe împrejurări secundare, nu era în medie mai mare de 
20 de ani. In unele gări, centi e de mare trafic, şinele se uzează 
c hiar în fiecare an. Prin 1 867 s-a început să se introducă şine de 
oţel, care costau aproximativ de două ori mai mult decît şinele 
de fier, dar şi durau, în schimb, mai bine de două ori pe-atîta. 
Durata traverselor de lemn era 1 2-15 ani. In ceea c e  priveşte 
materialul rulant s-a c onstatat o uzură cu mult mai mare la va
goanele de marfă decît la cele de pasageri. In 1 867 durata unei 
locomotive era calcul ată la 1 0-12 ani. 

Uzura este provocată în primul rînd chiar de folosirea aces
tui material. In general, şinele se uzează proporţional cu numărul 
trenurilor (R.C. nr. 1 7  645) 22) . Sporirea vitezei a determinat o 
creştere a uzurii într-o proporţie mai mare decît pătratul vitezei, 
adică dublindu-se viteza trenurilor, uzura a c rescut cu mai mult 
de patru ori. (R.C. nr. 17 046.) 

Un alt factor care provoa::ă uzura este acţiunea forţelor na
turii. Astfel traversele nu 1suferă numai de pe urma uzurii efec
tive, dar şi de pe urma putrezirii. 

„Cheltuielile de în�reţinere a căii ferate nu depind atît de uzura pro
vocată de circulaţia trenurilor, cit de calitatea lemnului. a fierului şi a zi
dăriei, expuse agenţilor atmosferici. O singură lună de ploi puternice va pri
cinui căii ferate mai multă pagubă decît un an întreg de trafic". (R.P. Williams. 
„On the Maintenance of Permanent Way" .  Conferinţă ţinută în „Institution of 
Civil Engineers",  toamna anului 1 867 ".) 

In sfî11şit, c a  peste tot în marea industrie, uzura morală îşi are 
şi aici rolul ei : de obicei, după trecerea a 1 0  ani, cu 30 OOO I.st. 
se poate cumpăra aceeaşi c antitate de vagoane şi de locomotive 
c are mai inainte costa 40 OOO 1 .  st. Prin urmare, la acest utilaj tre
buie să se calculeze o depreciere de 250/o faţă de p reţul de p iaţă, 

") Cilalele însemnate cu „R. C. " sînt luate din „Roya! Commission on Rail
ways. Minutes of Evidence taken befo1e the Commissioners. Presented to bot'1 
Houses of Parliament" ,  London, 1 867. - întrebările şi răspunsurile sînt nume
rotate, iar numerele sin t indicate aici. 
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chiar dacă nu s-a produs nici o depreciere a valorii de întrebuin
ţare. (Lardner. „Railway Economy" [p. 1 20] .) 

„Podurile tubulare nu vor mai fi reînnoite în actuala lor fot mă ' .  

(Pentru că î n  prezent există forme mai bune de asemenea 
poduri.) 

„RepQrali i le ob1şnu1te la aceste poduri, înlalurarea şi înlocuirea unor piese 
izolate nu sînt ope1 aţii uti le".  (W. B. Adams. „Roads and Rails " ,  London, 1862 
[p. 136].) 

Datorită progresului industriei, cea mai mare parte a mij loa
celor de muncă sînt necontenit revoluţionate. De aceea ele nu 
sînt înlocuite în forma lor iniţială, c i  într-o formă revoluţionari
zată. Pe de o parte, masa de capital fix investită într-o formă 
naturală determinată şi care trebuie să aib. sub această formă o 
durată medie determinată constituie un motiv pentru care unele 
maşini noi etc. nu sînt introduse decît treptat şi deci o piedică 
în calea introducerii generale ş i  rapide a mij loacelor de muncă 
perfecţionate. Pe de altă parte, lupta de concurenţă impune, în 
special atunci cînd este vorba de revoluţii hotărîtoare în tehnică, 
înlocuirea vechilor mij loace de muncă cu altele noi înainte ca ele 
să fi ajuns la sfîrşitul lor natural. Mai cu seamă catastrofele, cri
zele sînt acelea care impun o asemenea reînnoire prematură a 
u tilajelor întreprinderilor pe o scară socială largă. 

Uzura (abstracţie făcînd de uzura morală) este acea parte 
de valoare pe care capitalul fix o transmite treptat, prin consu
marea sa, asupra produsului, în măsura med ie în care îşi pierde 
valoarea sa de întrebuinţare. 

In parte, aceast. uzură se produce deoarece capitalul fix are 
o anumită durată medie de viaţă ; el este avansat în întregime 
pentru această durată ; după trecerea ei trebuie înlocuit în între
gime. Pentru mijloacele de muncă vii, de pildă pentru cai, timpul 
de reproducţie este prescris îns�i de natură. Durata medie a vieţi i 
lor ca mijloace de muncă este determinată de legi naturale. După 
ce s-a scurs acest termen, exemplarele uzate trebuie înlocuite cu 
altele noi. Un cal nu poate fi înlocuit bucată cu bucată, c i  numai 
prin alt cal. 

Alte elemente ale capitalului fix îngăduie o înlocuire perio
dică sau parţială. Aici înlocuir ea parţială sau periodică trebuie 
deosebită de extinderea treptată a întreprinderii. 

Capitalul fix constă, în parte, din componente omogene, care 
nu durează însă la fel de mult, ci sînt reînnoite bucată cu bu
cată la intervale de timp diferite. De pildă, şinele din gări trebuie 
înlocuite mai des decît pe restul căii fera te. Tot aşa traversel e, 
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din care, pe la mijlocul secolului, la căile ferate belgiene au fost 
înlocuite, după Lardner, 8°/o anual, deci în curs de 12*  ani au 
fost înlocuite toate traversele. Aici situaţia este deci următoarea : 
se avansează, de pildă pentru 1 0  ani, o anumită sumă într-un ca
pital fix determinat. Această avansare se face dintr-o dată. D ar 
o anumită parte din acest capital fix, a cărei valoare a intrat în 
valoarea produsului şi a fost transformată împreună cu acesta• 
în bani, este înlocuită în fiecare an in natura, în timp ce cealaltă 
parte continuă să existe sub forma sa naturală iniţială. Ceea ce
deosebeşte acest capital în calitate de capital fix de capitalul cir
culant este faptul că avansarea se face dintr-o dată, iar repro
ducţia în formă naturală se face numai bucată cu bucată. 

Alte elemente ale capitalului fix constau din componente 
eterogene, care se uzează la intervale de timp inegale şi de acee. 
nu pot fi înlocuite deodată. Aşa se petrec lucrurile în special cu 
maşinile. Ceea ce am spus mai sus cu privire la durata diferită . 
diferitelor componente ale unui capital fix este valabil în egală
măsură şi pentru durata diferitelor componente ale aceleiaşi ma
şini, care figurează ca parte a acestui capital fix. 

Cu privire la extinderea l1eptată a întreprinderii în cursul 
reînnoirii parţiale remarcăm următoarele. Cu toate că, după cuo 
am văzut, capitalul fix in natura continuă să funcţioneze în pro
cesul de producţie, o parte a valorii sale, determinată de uzura 
medie, circulă împreună cu produsul, este transformată în bani, 
constituie un element al fondului bănesc de rezervă destinat în
locuirii capitalului cind soseşte termenul reproducţiei acestuia in 
natura. Această parte a valorii capitalului fix transformată astfel 
în bani poate servi la extinderea întreprinderii sau la perfecţio
narea maşinilor în scopul sporirii eficacităţii lor. In felul acesta, 
la intervale mai scurte sau mai lungi are loc reproducţia, ş! 
anume - privind lucrurile din punct de vedere social - o repro
ducţie pe scară l ărgită : lărgită extensiv dacă se extinde numai 
cîmpul de producţie, lărgită intensiv dacă sînt folosite mijloace 
de producţie mai eficiente. Această reproducţie pe scară l ărgită 
nu rezultă din acumulare - din ti ansformarea plusvalorii în ca
pital -, ci din retransformarea valorii care s-a detaşat, care s-a 
desprins sub formă de bani de corpul capitalului fix într-un nou 
capital fix de acelaşi fel, adiţional sau mai eficient. Bineînţeles, 
în parte depinde de natura specifică a întreprinderii cît de mult 
şi în ce proporţie este ea susceptibilă de asemenea extindere 

* Lardner, in „Railway economy : a treatise on the new art of transport„ . • 
spune : aproximativ 8'/1. La exact 8'/o ar fi trebuit să se spună în text 121/2 ani. -
Nota red. 
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treptată, deci şi în ce proporţii trebuie adunat un fond de rezerv. 
pentru a putea fi reinvesti t  în aceeaşi întreprindere şi  în ce inter
vale de timp se poate efectua această investiţie. Pe de altă p arte, 
în ceea ce priveşte posibilitatea perfecţionării detaliilor maşini
lor existente, aceasta depinde, fireşte, de natura perfecţionărilor 
şi de construcţia maşinii însăşi. Cit de mult se ţine însă seama 
din capul locului de acest punct, de pildă la construcţiile de căi 
ferate, ne-o dovedeşte Adams : 

„întreaga construcţie ar trebui să se conformeze principiului care domneşte 
într-un stup de albine : posibilitatea unei extinderi nelimitate. Toate construcţiile 
prea solide şi în special simetrice sint nepotrivite ; în caz de extindere, ele 
trebuie dărîmate" (p. 13). 

Aceasta depinde în mare măsură de spaţiul disponibil. La 
unele clădiri se pot face supraetaj ări, la  al tele se impune o extin
dere în lăţime, este deci nevoie de mai mult teren. In cadrul pro
duc ţiei capitaliste, pe de o par te, se risipesc multe mijloace şi, pe 
de altă parte, pe măsura extincierii treptate a întreprinderii, se fac 
multe asemenea extinderi, inutile, în lăţime (în parte în dauna 
forţei de muncă) , deoarece nimic nu se face după un plan social, 
ci totul depinde de nenumăratele şi  de variatele împrejurări, mij
loace etc. de care dispune capitalistul individual. Toate acestea 
duc la o mare risipă de forţe de producţie. 

Această reinvestiţie pe părţi a fondului bănesc de rezervă 
(adică a părţii capitalului fix retransformate în bani) se face cel 
mai uşor în agricultură. Aici un cîmp de producţie l imitat în spa
ţiu este susceptibil de cea mai mare absorbţie succesivă de c a
pital. La fel se întîmplă acolo unde are loc o reproducţie naturală, 
ca, de pildă, în zootehnie. 

Capitalul fix pretinde cheltuieli speciale de întreţinere. O 
parte a întreţinerii rezultă din însuşi procesul muncii  ; c apitalul 
fix se deteriorează dacă nu funcţionează în procesul muncii. (Vezi 
„Capitalul" ,  cartea I, cap.  VI, p. 1 96, şi cap. XIII, p. 423 4s : 
uzura maşinilor rezultată din neîntrebuinţarea lor.) De aceea în 
Anglia  legea c onsideră pur şi simplu o daună (waste) faptul de a 
nu cultiva conform obiceiului ţării terenurile arendate. (W. A. 
Holdsworth, Barrister at Law *. „The Law of Landlord and Te
nant " ,  London, 1 857, p. 96.) Această conservare, c are rezultă din 
utilizarea în procesul muncii ,  este un dar natural gratuit al 
muncii  vii. Forţa de conservare a munci i  acţionează în două fe
luri. Pe de o parte ea consen; ă valoarea materialelor de muncă, 
transmiţînd această valoare produsului, pe de altă parte c onservă 

* - avocat. - Nota trad. 
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valoarea mijloacelor de muncă, în măsura în care nu o transmite 
şi pe aceasta produsului, conservîndu-le valoarea de întrebuin
ţare prin intermediul acţiunii lor în procesul de producţie. 

Dar întreţinerea capitalului fix cere şi o cheltuire pozitivă de 
muncă. Maşinile trebuie curăţate din timp în timp. Este vorba 
aici de o muncă în plus, fără de care acestea devin inutilizabile, 
de simpla înlăturare a unor mfluenţe naturale dăunătoare care 
sînt inseparabile de procesul de producţie, deci de întreţinerea 
maşinilor în stare de funcţionare în înţelesul textual al cuvîntu
lui. Durata normală a capitalului fix se calculează, bineînţeles, 
presupunîndu-se că toate condiţiile pentru ca el să poată func
ţiona normal în acest timp sînt îndeplinite, tot aşa cum se pre
supune că, dacă un om trăieşte în medie 30 de ani, el se şi spală. 
Prin urmare, aici nu este vorba de înlocuirea muncii cuprinse în 
maşină, c i  de o muncă adiţion.lă continuă pe care o impune uti
lizarea maşinii. Nu este vorba de o muncă pe care o efectueaz. 
maşina, ci de o muncă ce se face asupra ei, în care ea nu este 
agent al producţiei, ci materie prim ă. Capitalul cheltuit pentru 
această muncă, deşi nu intră in procesul muncii propriu-zis că
ruia produsul î i  datorează provenienţa sa, face parte din capi
talul circulant. In procesul de producţie trebuie să se cheltuiasc. 
mereu capital pentru această muncă şi de aceea şi valoarea ei 
trebuie mereu înlocuită prin valoarea produsului. Capitalul chel
tuit pentru ea aparţine acelei părţi a capitalului c irculant care 
trebuie să acopere cheltuielile neproductive generale şi care tre
buie repartizat, potrivit unui calcul mediu anual, asupra valorii 
nou create. Am văzut �0 că în industria propriu-zisa munca 
aceasta de curăţire este îndepl ini tă de muncitori în mod gratuit 
în timpul pauzelor şi tocmai din această cauză, de multe ori chiar 
în cursul procesului de producţie, devine izvorul celor mai multe 
accidente. Această muncă nu este calculată în preţul produsului .  
Consumatorul o primeşte deci gratuit. Pe de altă parte, în felul 
acesta întreţinerea maşinii nu-l costă nimic pe c .pitalist. Mun
citorul este plătit cu propria lui muncă şi în aceasta constă una 
dintre tainele autoconservării capitalului, care, în fapt, constituie 
un drept juridic al muncitorului asupra maşinii şi îl transformă 
pe acesta, chiar din punctul de vedere al dreptului burghez, în
tr-un coproprietar al ei. In diferite ramuri de producţie însă, în 
care maşina trebuie scoasă din procesul de producţie pentru a fi 
curăţată, în care deci curăţirea nu se poate face printre altele, 
ca, de pildă, la locomotive, această muncă de întreţinere face 
parte din cheltuielile curente, este deci un element al capitalului 
circulant. După o funcţionare de cel mult trei zile, o locomotivă 
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trebuie adusă la depou şi curăţată : pentru a putea fi spălat fără 
a i se aduce stricăciuni, cazanul trebuie mai întîi să se răceasc. 
(R. C. nr. 17 823) . 

Reparaţiile propriu-zise sau lucrările de reparaţii necesită o 
cheltuire de capital şi de munca care nu sînt cuprinse în capitalul 
avansat la început şi de aceea nu pot fi înlocuite şi acoperite -
în orice caz nu întotdeauna - prin înlocuirea treptată a valorii 
capitalului fix. Dacă, de pildă, valoarea capitalului fix este = 
= 1 0  OOO I. st. şi durata totală a acestuia este = 1 0  ani, cele 1 0  OOO I .st .  
transformate după 10 ani în întregime în bani nu înlocuiesc 
decît valoarea capitalului investit iniţial, dar nu înlocuiesc capi
talul , respectiv munca, nou "dăugat între timp de reparaţii. 
Aceasta este o componenlă adiţională a valorii, care nici ea nu 
este avansată dintr-o dată, c i  în funcţie de necesităţi, şi anume 
în diferite momente, care, prin firea lucrurilor, sînt întîmplătoare. 
Orice capital fix necesită asemenea cheltuire adiţională, ulteri
oară şi treptată de capital pentru mijl oace de muncă şi forţă de 
muncă. 

Deteriorările la care sînt expuse anumite părţi ale maşinilor 
etc. sînt întîmplătoa.-e prin firea lucrurilor şi de aceea tot atît da 
întîmplătoare sînt şi reparaţiile pe care ele le necesită. Totuşi, în 
această masă de lucrări de reparaţii se disting două categorii, 
care au un caracter mai mult sau mai puţin permanent şi se fac 
în perioade diferite ale vieţii capitalului fix : cele pric inuite de 
defecte inerente vîrstei copilăriei şi cele pric inuite de defectele 
- mult mai numeroase - inerente unei vîrste care a depăşit du
rata lui medie de viaţă. Astfel, oricît de perfectă ar fi construcţia 
cu care o ma;;ină ar intra în procesul de producţie, în utilizarea 
ei efectivă se descoperă defecte care trebuie corectate printr-o
muncă adiţională. Pe de altă parte, cu ci t maşina a depăşit mai 
mult vîrsta ei medie, prin urma1 e cu cit uzura ei  normală progre
sează mai mult, cu c i t  materi,ilul din care e făcută se uzează şi 
îmbătrîneşte mai mult, cu atîi mai numeroase şi mai importante 
devin lucrările de reparaţie necesare pentru întreţinerea maşinii 
pînă la sfîrşitul perioadei ei medii de viaţă ; exact aşa cum un 
om bătrîn, ca să nu moară înamte de vreme, cheltuieşte cu me
dicamentele mai mult decî t  unul tînăr debordînd de sănătate. Cu 
tot caracterul lor înt împlălor, h1crările de reparaţii se repartizează 
deci în mod inegal pe diferitele perioade de viaţă ale capitalu
lui fix. 

De aici, ca şi din caracterul, de altfel întîmplător, al lucrări
lor de reparaţie la maşini rezultă următoarele : 
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Pe de o parte, cheltuirea efectivă de forţă de muncă şi de 
mijloace de muncă pentru lucrările de reparaţii este întîmplă
toare, ca şi împrejurările care fac ca aceste reparaţii să fie ne
cesare ; volumul reparaţiilor necesare este repartizat în mod di
ferit pe diferitele perioade de viaţă ale capitalului fix. Pe de altă 
parte, la stabilirea perioadei medii de viaţă a capitalului fix se 
presupune că el este menţinut în permanenţă în stare de func
ţionare, în parte prin curăţire (din care face parte şi curăţnia 
localurilor), în parte prin reparaţii ori de c ite ori este nevoie. 
Transmiterea valorii în urma uzurii capitalului fix este calculată 
pe perioada lui medie de viaţă, dar însăşi această perioadă me
die de viaţă este calculată presupunîndu-se că în permanenţă se 
avansează c apitalul suplimentar necesar pentru întreţinere. 

Pe de altă parte, nu este mai puţin clar că valoarea adăugată 
prin această cheltuire suplimentară de capital şi de muncă nu 
poate intra în preţul mărfurilor concomitent cu cheltuirea efec
tivă. De pildă, un fabricant de fire nu-şi poate vinde săptămîna 
aceasta firele mai scump decî L  săptămîna trecută numai pentru 
că săptămîna aceasta i s-a rupl o roată sau o curea. Cheltuiele 
generale ale filatului nu s-au schimbat cu nimic prin acest acci
dent întîmplat într-o singură fabrică. Aici, ca  la orice dstermi
nare a valorii, hotărăşte media. Experienţa arată care este 
volumul mediu al unor asemenea accidente şi al lucrărilor de 
întreţinere şi de reparaţii necesare în decursul perioadei medii de 
viaţă a capitalului fix investit într-o anumită ramură de activi
tate . Această cheltuială medie este repartizată pe perioada medie 
de viaţă a capitalului fix şi este adăugal., în părţi alicote cores
punzătoare, la preţul produsului, fiind astfel înlocuită prin vîn
zarea acestuia. 

Capitalul adiţional înlocuit în felul acesta face parte din ca
pitalul c irculant, deşi felul în care este cheltuit are un caracter 
neregulat. Intrucît este de cea mai mare importanţă ca orice de
fecţiune a maşinilor să fie imediat remediată, la orice fabrică mai 
mare, pe lingă muncitorii de fabrică propriu-zişi, există un per
sonal anumit, format din ingineri, tîmplari, mecanici, lăcătuşi etc. 
Salariul lor formează o parte din capitalul variabil, iar valoarea 
muncii lor se repartizează asupra produsului. Pe de altă parte, 
cheltuielile necesare pentru mijloacele de producţie se s tabilesc 
pe baza unui calcul mediu şi, în conformitate cu acest c alcul, 
constituie în permanenţă o parte din valoarea produsului, cu toate 
că de fapt ele sînt avansate la intervale neregulate şi de aceea 
intră în produs, respectiv în capitalul fix, tot la intervale neregu-
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late. Acest capital cheltuit cu reparaţiile propriu-zise constituie 
în anumite privinţe un capital de un fel deosebit, un capital care 
nu poate fi considerat nici capital circulant, nici capital fix, dar 
care poate i socotit ca  aparţinînd mai mult celui dintîi, întrucît 
face parte din cheltuielile curente. 

Felul în care se ţine contabilitatea nu modifică, fireşte, nimic 
din corelaţia reală a lucrurilor pentru care se ţine contabilitatea. 
Este însă important de relevat că  în  multe ramuri de activitate 
există obiceiul ca cheltuielile de reparaţii şi uzura efectivă a ca
pitalului fix să fie cal culate împreună în felul următor : să presu
punem un capital fix avansat de 10 OOO I .st. cu o perioadă de viaţă 
de 15 ani ; urura anuală este de 666'/s l .  st. Dar uzura este calcu
lată numai la 10 ani, adică la  preţul mărfurilor produse se a daugă 
anual pentru uzura capitalului fix 1 OOO 1. st. în loc de 666'/s ; adică 
3331/s l. st. s înt rezervate pentru lucrări de reparaţie etc. (Cifrele 
10 şi 15 au fost luate numai  cu titlu de exemplu.)  Prin urmare, atît 
s-a cheltuit în medie pe reparaţii pentru ca durata capitalului fix 
să fie de 15 ani. Acest calcul nu [mpiedică, fireşte, ca atît capita
lul fix, oit şi capitalul suplimentar cheltuit pe reparaţii să formeze 
categorii diferite. Pe baz a  acestui mod de a caicula s-a considerat, 
de pildă, că cheltuielile minime pentru întreţinerea şi înlocuirea 
vapoarelor sînt de 1 50/o anual, deci timpul de reproducţie = 6'/s ani. 
In deceniul al 7-lea, guvernul englez restituia societăţii „Peninsular 
and Oriental Co.", pentru cheltuielile ei de acest fel, 1 6°/o anual, 
ceea ce echivalează deci cu un timp de reproducţie de 61/4 ani. La 
căile ferate, durata medie a vieţii unei locomotive este de 10 ani, 
dar, calculînd şi cheltuielile pentrru reparaţii, uzura anuală este 
apreciată la 1 21/2°/o, ceea ce reduce durata de viaţă la 8 ani. La 
vagoanele de pasageri şi de marfă, uzura anuală este socotită l a  
9°/o, considerîndu-se deci c ă  durata l o r  de viaţă este de 1 1 1/o ani. 

La contractele de închiriere de case sau de alte obiecte, care 
pentru proprietarul lor sînt capital fix şi sînt închiriate ca  atare, 
legislaţia a recunoscut pre tutindeni deosebirea dintre uzura nor
mală, provocată de trecerea timpului, de acţiunea agenţilor na
turali şi de însăşi utilizarea normală, pe de o parte, şi reparaţiile 
întîmplătoare care s înt necesare din cînd în cînd pentru între
ţinerea casei în cursul duratei ei normale de viaţă şi pentru fo
losirea ei normală, pe de altă  parte. De regulă, reparaţiile din 
prima categorie cad în sarcina proprietarului, cele din categoria 
a doua în sarcina chiriaşului. Reparaţiile se mai împart în  repa-
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raţii c urente şi reparaţii c apitale. Acestea din urmă reprezintă 
parţial o reînnoire a capi talului fix în forma lui naturală şi  cad, 
de asemenea, în sarcina prop1 ietarului dacă contractul nu pre
vede în mod expres contrarul. Aşa, de pildă, conform dreptului 
englez : 

„Chiriaşul cu anul nu este obligat decit să întreţină clădirile într-o asemenel 
stare, incit să reziste intemperiilor, in măsura în care acest lucru este posibil 
fără să se facă 1 eparaţii capitale, şi, în general, el este obligat sa facă numai 
astfel de reparaţii care pot fi considerate drept reparaţii curente. Dar chia r 
in această privinţă trebuie să se ţină seama de vechimea şi de starea generală în 
care se aflau părţile respective ale cladirii în momentul cind a preluat-o chiria· 
şui, căci el nu este obligat nici să înlocuiască mate1 ialul vechi şi uzat cu 
altul nou, nici să 1 epare degradarea inevitabilă rezultată din trecerea timpului 
şi din folosinţa regulata " .  (Holdsworth. „Law of Landlord and Tenant" ,  p .  90-9 1 .1 

Cu totul deosebită atit de înlocuirea uzurii, cit  şi de lucră
rile de întreţinere şi de reparaţii este asigurarea împotriva unor 
distrugeri cauzate de fenomene naturale extraordinare, ca in
cendii, inundaţii etc .  Cheltuielile pentru repararea acestor distru
geri trebuie acoperi te din plusvaloare şi reprezintă un scăzămînt 
din ea. Sau, privind lucrurile din punctul de vedere al întregii so
cietăţi, trebuie să aibă loc o supraproducţie continuă, adi:ă o pro
ducţie pe scară mai largă decit  este nevoie pentru simpla înlo
cuire şi reproducere a avuţiei existente ; această supraproducţie, 
făcind cu totul abstracţie de creşterea populaţiei, este necesară 
p entru a avea la dispoziţie mijloacele de producţie c are să ser
vească la înlăturarea distrugerilor extraordinare cauzate de acei· 
dente şi de forţele naturii. 

In realitate, numai partea cea mai mică din capitalul necesar 
pentru înlocuire intră în fondul bănesc de rezervă. Partea cea mai 
importantă din acest capital este folosită la extinderea scării pro
ducţiei însăşi, extindere care, în parte, este o lărgire efectivă, iar 
în parte, în ramurile de producţie care produc capi tal fix, repre
zintă o condiţie necesară pentru creşterea normală a volumului 
producţiei. Astfel, de pildă, o uzină constructoare de maşini tre
buie să fie organizată în aşa fel, inci t  să ţină seama de faptul 
că fabricile clienţilor ei se extind în fiecare an, precum ş1 de fap
tul că o parte din aceste fabrici va necesita în permanentă o re
producţie totală sau parţială. 

In stabilirea, potrivi t unei medii sociale, a uzurii, ca şi a 
cheltuielilor de reparaţie, se ivesc în mod inevitabil mari deose
biri, chiar pentru capitaluri de mărimi egale, investite, în împre
j urări de altfel identice, in aceeaşi ramură de producţie . In prac-
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tică, maşina etc.  durează la un capitalist mai mult decît perioada 
medie, la altul ea durează mai puţin. La un capitalist cheltuielile 
de reparaţie intrec media, la altllll sînt sub medie etc. Dar plusul 
care se adaugă la preţul mărfii, determinat de uzură şi de cheltu
ielile de reparaţie, este acelaşi, fiind determinat in medie. Unul 
obţine deci prin acest adaos la preţ mai mult decît cheltuieşte în 
realitate, altul mai puţin. Faptul acesta, ca  şi toate celelalte îm
prejurări care, la aceeaşi exploatare a forţei de muncă, fac ca  
profitul diferiţilor capitalişti din aceeaşi ramură de activitate s ă  
fie diferit, contribuie la înţelegerea mai anevoioasă a naturii 
adevărate a plusvalorii. 

Limita dintre reparaţiile propriu-zise şi înlocuire, dintre chel
tuielile de întreţinere şi  cheltuielile de reînnoire este mai mult 
sau mai puţin convenţională. De aici veşnica controversă, de 
pildă la căile ferate, dacă anumite cheltuieli reprezintă reparaţii 
sau înlocuire, dacă trebuie acoperite din cheltuielile curente sau 
din capitalul de bază. Trecerea cheltuielilor de reparaţie în con
tul capitalului şi nu în contul Yenitului este mij locul cunoscut cu 
ajutorul căruia direcţiile societăţilor de căi ferate îşi măresc în 
mod artificial dividendele. Dar şi  în acest domeniu practica a şi 
pus la îndemînă punctele de reper cele mai esenţiale. Astfel, lu
crările complementare din cursul primei perioade de viaţă a căi
lor ferate 

„nu sînt reparaţii, ci trebuie considerate operaţii esenţiale ale construcţiei can 
ferate şi deci debitate în contul capitalului, deoarece ele nu provin din uzură 
sau din efectul normal al traficului pe calea ferată, ci se datorează faptului că 
iniiial şi în mod inevitabil con·;trucţia căii ferate n-a fost perfectă" .  (Lardner, I. c., 
p. 40.) 

„Dimpotrivă, singura metodă justă este de a debita venitul fiecărui an cu 
degradarea care a avut loc în mod necesar pentru ca acest venit să poată fi 
realizat, indiferent dacă suma respectivă a fost cheltuită în mod efectiv sau nu•.  
(Captain Fitzmaurice. „Committee of Inquiry on Caledonian Railway", publicat 
în „Money Market Review", 1 868.) 

Delimitarea înlocuirii şi intreţinerii capitalului fix devine 
practic imposibilă şi inutilă în agricultură, cel puţin atîta timp 
ci t  aceasta nu foloseşte încă forţa aburului. 

„Atunci cînd inventarul de unelte" (unelte agricole şi alte unelte de muncă, 
precum şi acareturi de tot felul) „este complet, fără a fi însă exagerat de bogat, 
uzura şi întreţinerea anuală a inventarului de unelte se consideră în medie gene
rală, în funcţie de diferitele împrejurări existente, ca reprezentînd 15-25'/a din 
capHalul folosit pentru achiziţionarea lor" .  (Kirchhof. „Handbuch der landwirth
schaftlichen Betriebslehre" ,  Dessau, 1852, p. 1 37.) 
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La materialul rulant al unei căi ferate, repartiţiile şi înlocui
rea nu pot fi de loc delimitate. 

„In ceea ce priveşte materialul rulant, din punct de vedere numeric îl men
ţinem neschimbat. Oricare ar fi numărul locomotivelor pe care le avem, acest 
numar ii pastrăm. Dacă, cu trecerea timpului, una dintre ele devine inutilizabilă, 
astfel că este mai avantajos să construim una nouă, o construim pe seama veni
tului, incluzind, bineînţeles, în venit valoarea materialelor rămase de la maşina 
cea veche„. Rămin întotdeauna destul de multe materiale„. Roţile, osiile, caza
nele etc„ într-un cuvint o parte importantă din locomotiva veche, rămin •. 
(T. Gooch, Chainan of Great Western Rtilway Co„ R. C. nr. 17 327, 17 329.) 
- „A repara înseamnă a reînnoi ; pentru mine nu există cuvintul •Înlocuire» ; 
„ .dacă o societate de căi ferate a cumpărat un vagon sau o locomotivă, ea ar 
trebui să le repare în aşa fel, incit ele să poată funcţiona în vecii vecilor• 
(nr. 17 784) . „Apreciem cheltuielile de întreţinere pentru fiecare locomotivă 
la 8 1/o pence de fiecare milă engleză parcursă. Cu acest 8 '/• pence păstrăm 
locomotivele pentru totdeauna. Noi ne reînnoim maşinile. Dacă vreţi să cum
păraţi o maşină nouă, cheltuiţi mai mulţi bani decit este necesar„. La maşina 
veche se găsesc întotdeauna citeva roţi, o osie sau altă piesă care poate fi utili
zată, şi toate acestea oferă posibilitatea ca, mai ieftin, să se construiască o 
maşină tot atit de bună ca şi una absolut nouă" (nr. 17 790) . „In prezent produc 
în fiecare săptămină o locomotivă nouă, adică una care este tot atit de bună 
ca şi una nouă, Cdci cazanul, cilindrul şi şasiul sint noi" .  (17 823. Archibald 
Sturrock. Locomotive Superintendent of Great Northern Railway, în R. C„ 1 867.) 

La fel se prezintă lucrurile şi cu vagoanele : 

„Pe măsură ce trece timpul, parcul de locomotive şi de vagoane este reînnoit 
în permanenţă ; o dată se montează roţi noi, altă dată se face un şasiu nou. 
Părţile care efectuează mişcarea şi  care sint cele mai expuse uzurii sint reînnoite 
în mod treptat ; astfel locomotivele şi vagoanele pot fi supuse unor asemenea 
reparaţii, incit la unele dintre ele nu mai rămine nici o urmă din materialul 
vechi„. Chiar atunci cind nu mai pul Ii de loc reparate, anumite prese din 
vagoanele sau din locomotivele vechi sint folosite Ia repararea altora noi, astfel 
că ele nu dispar niciodatd cu totul din circulaţie. Capitalul investit în materialul 
rulant este deci supus unei reproducţii continue ; ceea ce la drumul de fier tre
buie să se producă dintr-o dată, la un anumit moment, şi anume atunci cind 
întreaga cale ferată este reînnoită, în cazul materialului rulant se efectuează 
în mod treptat, an cu an. Existenţa lui este permanentă ; el este supus unei 
întineriri continue".  (Lardner, p. 1 15 ,  1 1 6.) 

Acest proces, aşa cum ni l-a descris Lardner aici aplicat la 
căile ferate, nu se observă la o fabrică individuală ; el dă însă o 
imagine a reproducţiei continue, parţiale şi care se împleteşte cu 
reparaţiile, a capitalului fix în cadrul unei întregi ramuri indus
triale sau, în general, în cadr ul ansamblului producţiei, privită 
pe scară socială. 

Iată aici o dovadă c i t  de largi sînt limitele în cadrul cărora 
anumite direcţii abile pot jongla cu noţiunile de reparaţii şi  de 
înlocuire pentru a obţine dividende. Conform celor relatate în 
conferinţa citată mai sus a lui R. P.  Williams, diferite scietăţi 
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engleze de cai ferate au sczut din venit, în medie pe un şir de ani, 
,pentru reparaţii şi cheltuieli de întreţinere a căilor ferate şi pentru 
construcţii următoarele sume (de fiecare milă engleză de cale 
ferată anual) 

London & North Western . 
Midland 
London & South Western 
Great Northern 
Lanchashire & Yorkshire 
Soulh Eastern 
Brighton 
Manchester & Sheffield 

370 I.st. 
225 I.st. 
257 l.st. 
360 I.st. 
377 I.st. 
263 I.st. 
266 I.st. 
200 I.st. 

Aceste diferenţe nu se datorează decît în cea mai mica mă
sură deosebirilor dintre cheltuielile efective făcute ; ele rezultă 
aproape exclusiv din diferitele moduri de calcul, după cum capi
tolul cheltuieli este debi tat în contul capitalului sau în contul ve
nitului. Williams spune clar : 

„Debitarea mai redusă este admisă, deoarece acest lucru e necesar pentru 
·a obţine dividende mai mari, iar debitarea mai masivă se face atunci cind există 
lln venit mai substanţial care poate suporta acest lucru•. 

In anumite cazuri, uzura, deci şi  înlocuirea ei, devine o mă
rime practic neglijabilă, astfel că nu intră la socoteală decît 
cheltuielile de reparaţii. Ceea ce spune Lardner mai jos despre 
„works of art" la căile ferate este valabil, în general, pentru 
toate lucrările de durată de ncest gen : canaluri, docuri, poduri 
de fier şi de piatră etc. 

„Uzura, care se manifestă şi la lucrările mai solide din pncma acţiunii lente 
a timpului, are o acţiune aproape imperceptibilă în intervale de timp mai scurte ; 
dar după trecerea unei perioade de timp mai îndelungate, de pildă a citorva 
secole, ea impune o reînnoire totală sau parţială chiar la construcţiile cele mai 
solide. Această uzură imperceptibilă în comparaţie cu uzura mai perceptibilă a 
altor părţi ale căii ferate poate fi comparată cu abaterile seculare şi cu cele 
periedice din mişcarea corpurilor cereşti. Acţiunea timpului asupra construcţiilor 
mai masive ale unor căi ferate, ca poduri, tunele, viaducte etc., oferă exemple 
de ceea ce se poate numi uzură seculară. Degradarea mai rapidă şi mai vizibilă, 
care e remediată la intervale de timp mai scurte prin reparaţii sau înlocuire, 
este analogă cu inegalităţile periodice. In cheltuielile anuale pentru reparaţii 
intră şi înlocuirea stricăciunilor întîmplătoare pe care le suferă din timp în timp 
chiar şi exteriorul celor mai durabile construcţii ; dar şi independent de aceste 
reparaţii, timpul nu trece fără să lase urma asupra lor, şi, aricit de îndepărtat 
ar fi el, în cele din urmă trebuie să sosească momentul cind starea lor să 
necesite o reînnoire. E drept că, din punct de vedere fmanciar şi economic, acest 
timp este de obicei cu mult prea îndepărtat pentru a fi luat în consideraţie în 
:alculul practic•. (Lardner, ]. c., p. 38, 39.) 
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Acest lucru este valabil pentru toate lucrările de durată secu
lară, la care deci nu capitalul avansat pentru ele trebuie înlocuit în 
mod treptat pe măsura uzurii lor, ci numai cheltuielile anuale medii 
de întreţinere şi de reparaţii trebuie transferate asupra preţului pro
dusului. 

Deşi, aşa cum m văzut, o parte mai mare a banilor care se 
întorc pentru a înlocui uzura capitalului fix este retransformată 
anual sau chiar mai des în forma naturală a acestui capital, fie
care capitalist individual are nevoie de un fond de amortizare 
pentru acea parte a capitalului fix care abia după trecerea unui 
număr de ani ajunge la lermcnul de reproducţie dintr-o dată ş i  
alunei trebuie s ă  fie înlocuită in intregime. O componentă impor
tantă a capi talului fix exclude prin însăşi natura ei reproducţid 
treptată. In afară de aceasta, ;colo unde reproducţia treptată se 
face în aşa fel încî t elementul degradat este înlocuit la intervale 
scurte cu un element nou, esle nevoie, înainte ca această înlo
cuire să poată avea loc, de o acumulare prealabilă de bani în 
proporţie mai mare sau mai mică, în funcţie de caracterul spe
cific al ramurii de producţie respec tive. Nu orice sumă de bani 
este suficientă în acest scop ; este nevoie de o sumă de bani de o 
anumită mărime. 

Dacă examinăm această mişcare, presupunînd numai circu
laţia banilor simplă, fără să ţinem seama de sistemul de credit, 
de care ne vom ocupa abia mai tîrziu 47, mecanismul mişcării este 
următorul : în cartea I a „Capitalului" (cap. Ill, 3a.) s-a arătat că, 
dacă o parte a banilor existenţi într-o societate dată stă în per
manenţă inactivă sub formă de tezaur, în timp ce altă parte func
ţionează ca mij loc de circulalie, respectiv ca fond de rezervă 
nemij locit al banilor aflaţi dej a în circulaţie, proporţia în care 
masa totală a banilor se repartizează între tezaur şi mijlocul de 
circulaţie variază mereu. In cazul nostru, banii care trebuie să s� 
afle acumulaţi în proporţie mai mare, sub formă de tezaur, în  mîi
nile unui capitalist mai mare, atunci c înd se cumpără capitalul 
fix sînt aruncaţi în circulaţie dintr-o dată. Apoi, în societate, ei 
se repartizează din nou de la sine în mij loc de circulaţie şi în 
tezaur. Prin fondul de amortizare, în care valoarea capitalului fix 
se întoarce la punctul său de plecare pe măsura uzurii acestui 
capital, o parte a banilor aflaţi în circulaţie formează din nou 
tezaur - pentru un timp mai mult sau mai puţin îndelungat -
în mîinile aceluiaşi capitalist, al cărui tezaur, la cumpărarea de 
capital fix, s-a transformat în mijloc de circulaţie şi s-a îndepăr
tat de el. Este o repartizare mereu schimbătoare a tezaurului 
existent în societate, tezaur care funcţionează pe rînd ca mijloc 
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de circulaţie, pentru a se separa apoi din nou, ca tezaur de masa 
banilor aflaţi în circulaţie. O dată cu dezvoltarea creditului, care 
în mod necesar merge paralel cu dezvoltarea marii industrii şi a 
producţiei capitaliste, aceşti bani nu mai funcţionează în calitate 
de tezaur, ci în calitate de capital, dar nu în mîinile proprietaru
lui lor, ci în acelea ale alior capitalişti la a căror dispoziţie 
sînt pşi. 
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C a p i t o l u l  n o u ă  

Rotaţia totală a capitalului avansat. 
Ciclurile de rotaţie 

Am văzut că componentele fixe şi circulante ale capitalului 
productiv se rotesc în mod diferit şi în perioade diferite ; de s
menea am văzut că diferitele componente ale capitalului fix din 
aceeaşi întreprindere au, la rindul lor, perioade de rotaţie dife
rite, în funcţie de durata lor de viaţă diferită, deci de timpul lor 
de reproducţie diferit. (Despre deosebirile reale sau aparente 
din rotaţia diferitelor componente ale capitalului circulant în ca
drul aceleiaşi întreprinderi, vezi punctul 6 de la sfîrşitul acestui 
capitol.)  

1 )  Rotaţia totală a capitalului avansat este rotaţia medie a 
diferitelor sale componente ; modul de calculare îl vom indica 
mai jos. In măsura în care nu este vorba decît de perioade d� 
timp diferite, nu este, fireşte, nimic mai simplu deciît să stabilim 
media acestor perioade ; dar 

2) aici nu este vorba numai de o deosebire cantitativă, ci .i 
de una calitativă. 

Capitalul circulant care intră în procesul de producţie trans
mite produsului întreaga sa valoare şi, pentru ca procesul de 
producţie să se desfăşoare fră întrerupere, capitalul ciroulant, 
prin intermediul vînzrii produsului, trebuie înlocuit în perma
nenţă in natura. Capitalul fix care intră în procesul de producţie 
transmite produsului numai o parte din valoarea sa (uzura) şi, 
în pofida acestei uzuri, continuă să funcţioneze în procesul de 
producţie ; el nu trebuie deci înlocuit in natura decît la intervale 
mai scurte sau mai lungi, în orice caz nu atît de des cum trebuie 
înlocuit capitalul circulant. Această necesitate de înlocuire, ter
menul reproducţiei, nu este diferită numai din punct de vedere 
cantitativ pentru diferitele componente ale capitalului fix ; după 
cum m văzut, o parte a capitalului fix, care durează mai mult, 
care funcţionează un şir de ani, poate fi înlocuită şi adăugată in 
natura vechiului capital fix în fiecare an sau la inrvale mai 
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scurte ; la alte categorii de capital fix, înlocuirea nu poate avea 
loc decît dintr-o dată, la sfîrşitul perioadei lui de viaţă. 

Este deci  nevoie să reducem rotaţiile particulare ale diferi
telor părţi ale capitalului fix J o formă omogenă de rotaţie, ast
fel ca ele să nu se mai deosebească decît din punct de vedere 
cantitativ, prin durata rotaţiei. 

Această identitate calitativă nu are loc atunci cind luăm ca 
punct de plecare P . . .  P, adică forma procesului de producţie con
tinuu. Căci anumite elemente ale lui P trebuie înlocuite în per
manenţă in natura, altele nu. Forma B . . .  B' însă prezintă, fără în
doială, această identitate de rotaţie. Să luăm, de pilda, o maşină 
în valoare de 1 O OOO I .st. ,  care durează 1 O ani, prin urmare din 
care 1/10 = 1 OOO 1. st. se retransformă in fiecare an în bani. Aceste 
1 OOO 1 .  st. s-au transformat în cursul unui an din capital bănesc în 
capital productiv, apoi în capital-marfă, iar din această formă s-au 
retransformat în capital bănesc. Ele s-au întors la forma lor ini
ţială de bani, aşa cum se întoarce ş i  capitalul circulant dacă îl con
siderăm sub această formă, şi în acest caz este absolut indiferent 
dacă la sfîrşitul anului cele 1 OOO 1. st. capital bănesc se retrans
formă în forma naturală a unei maşini sau nu. Atunci cind calculăm, 
aşadar, rotaţia totală a capitalului productiv avansat, îi  fixăm toate 
elementele în forma-bani ,  astfel incit reîntoarcerea la forma-bani 
încheie rntaţia. Noi pornim Întotdeauna de la .presupunerea că va
loarea este avansată în bani, chiar şi la procesul de producţie con 
tinuu, unde această formă bănească a valorii nu este decî t  forma 
banilor de calcul. In modul acesta putem să stabilim media. 

3 .  Rezultă că, chiar dacă partea covîrşitoare a capitalului 
productiv avansat constă din capital fix, al cărui timp de repro
ducţie şi deci de rotaţie cuprinde un c iclu de mai mulţi ani, to
tuşi valoarea-capital rotită în cursul unui an poate fi mai mare 
deci t  valoarea totală a capitalului avansat ; aceasta deoarece în 

cursul anului capitalul circulant efectuează mai multe rotaţii .  
Să  presupunem că capitalul fix este = 80 OOO I .st . ,  timpul său 

de reproducţie = 10 ani ,  astfel incit 8 OOO I.st. din această sumă 
se reîntorc în fiecare n la forma lor bănească sau capitalul fix 
efectuează anual 1/10_ din rotaţia sa. Să presupunem mai departe 
că capitalul c irculant este = 20 OOO I .st. şi se roteşte de c inci ori 
pe an_ Capitalul total este în acest caz = 100 OOO L st.  Capitalul 
fix rotit este = 8 OOO I .st. ; capitalul c irculant rotit este = 5 X 
X 20 OOO = 1 00 OOO 1. st. Prin urmare, capitalul rotit în decursul 
unui an este = 1 08 OOO 1. st. ,  deci cu 8 OOO 1. st. mai m are decit  ca� 
pitalul avansat. Ceea ce s-a rotit este 1 + 2/2s din capital. 

13 - Marx-Engels - Opere, voi. 24 
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4. Prin urmare, durata rolatiei valorii capitalului avansat nu 
corespunde duratei reproducţiei lui efective sau duratei rotaţiei 
efective a componentelor sale. Să presupunem că un capital de 4 OOO I .st. se roteşte de cinci ori într-un an. Capitalul rotit este în 
acest caz de 5 X 4 OOO = 20 OOO 1. st. Ceea ce se reîntoarce însă 
la  sfîrşitul fiecărei rotaţii pentrn a fi avansat din nou este capi
talul de 4 OOO 1 .  st. avansat iniţial. Mărimea lui nu este modificată 
de numărul perioadelor de rotaţie în cursul cărora el funcţioneaz. 
iarăşi şi iarăşi în calitate de capital. (Se face abstracţie de plus
valoare.) 

Astfel, în exemplul dat la punctul 3 s-au întors la sfîrşitul 
anului în mîinile capitalistului, conform presupunerii noastre, a) 
o sumă de valoare de 20 OOO l .�l . .  pe care el o cheltuieşte din nou 
pe componentele c irculante ale capitalului, şi b) o sumă de 8 OOO 
l.st. ,  care s-a desprins, din cauza uzurii, de valoarea capitalului 
fix avansat, în  procesul de producţie continuînd să existe, ca  şi 
mai înainte, acelaşi capital fix, dar cu valoarea redusă la 72 OOO 
l.st. în loc de 80 OOO I .st .  Ar trebui deci ca  procesul de producţie 
să  mai continue încă 9 am pentru ca  capitalul fix avansat să în
ceteze să mai existe, să înceteze să mai funcţioneze atît ca  crea
tor de produs, cit şi creator de valoare, şi să fie necesară înlocui
rea lui. Valoarea-capital avansată trebuie deci să descrie un anu
mit ciclu de rotaţii, în cazul nostru, de pildă, un ciclu de 10 ro
taţii anuale, şi  anume acest c iclu este determinat de timpul de 
viaţă, prin urmare de timpul de reproducţie sau de timpul de 
rotaţie a capitalului fix utilizat. 

Aşadar, în aceeaşi măsură în care, o dată cu dezvoltarea 
modului de producţie capitalist, cresc mărimea valorii şi durata 
capitalului fix utilizat, viaţa mdustriei şi a capitalului industrial 
din fiecare ramură specială de investiţii se prelungeşte şi ea şi 
durează mai mulţi ani, să zicem, în medie, 10 ani. Dacă, pe de 
o parte, dezvoltarea capi talului fix prelungeşte această viaţă, pe 
de altă parte revoluţionarea continuă a mijloacelor de producţie 
o scurtează, revoluţionare care creşte şi ea neîncetat o dată cu 
dezvoltarea modului de producţie capitalist. De aceasta este le
gat>. s i  schimbarea mijloacelor de producţie şi necesitatea înlo
cuirii lor permanente în urma uzurii morale, care apare cu mult 
înainte ca ele să fi murit  din punct de vedere fizic. Se poate ad
mite că  în ramurile hotărîtoar- ale marii industrii acest c iclu de 
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viaţă este acum, în  medie, de 10  ani. Dar aici nu este vorba d� 
un număr determinat. Un lucru este clar : acest ciclu de rotaţii 
conexe, care cuprinde un şir de ani şi în care capitalul este imo
bilizat de componenta sa fixă, constituie o bază materială a cri
zelor periodice, în timpul cărora afacerile trec prin perioade 
succesive de depresiune, înviorare medie, avînt şi criză . Cu toate 
că perioadele în care se investeşte capital sînt foarte diferite şi 
nu coincid între ele, totuşi criza formează întotdeauna punctul 
de plecare a! unor mari investiţii noi. Prin urmare, privind socie
tatea în ansamblu, criza constituie totodată, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, o nouă bază materială pentru ciclul de ro
taţie următor 22a) . 

5. ln ceea c e  priveşte modul de calculare a rotaţiei, dăm cu
vîntul unui economist american 48• 

„In unele ramuri de activitate, întregul capital avan&at se roteşte sau circuli 
de mai multe ori în cursul unui an ; în altele, o parte se roteşte mai mult decît 
o dată pe an, iar altă parte nu se roteşte atît de des. Capitalistul trebuie să-şi 
calculeze profitul în conformitate cu perioada medie de care are nevoie întregul 
său capital pentru a trece prin mina sa sau pentru a se roti o dată. Să presu
punem că într-o anumită întreprindere cineva a investit jumătate din capitalul 
său în clădiri şi maşini care sînt reînnoite o dată la 1 O ani, un sfert din capital 
în unelte etc. care sînt reînnoite la doi ani, iar ultimul sfert, avansat pentru 
salarii şi materii prime, se rotşte de două ori pe an. Să presupunem că întregul 
său capital este de 50 OOO de dolari. In acest caz, suma cheltuită de el anual va fi � 
50 OOO 

2 
50 OOO 

4 
50 OOO 

4 

= 25 OOO de dolari în 1 0  ani = 2 500 de dolari în 1 an 

= 12 500 " 2 ani = 6 250 

= 12 500 1/2 " = 25 OOO 

în 1 an = 33 750 de dolari 

Prin urmare, timpul mediu în care întregul capital al acestuia va efectua o rotaţie 
este de 16 luni •• „.Să luăm un alt caz : n sfert din capitalul total de 50 00) 
de dolari circulă în 10 ani, alt sfert în 1 an, iar cealaltă jumătate de două ori 
în 1 an. In acest caz, cheltuiala anuali va fi 

12 500 -- = 1 250 de dolari 
10 

1 2 500 = 1 2 500 „ 
25 OOO X 2 = 50 OOO " 

Rotaţie în 1 an = 63 750 de dolari. 

(Scrope. „Pol. Econ. " ,  edit. Alonzo Potter, New York, 1 84 1 ,  p. 1 42-143.) 

"a) „Producţia urbană este legată de un circuit care cuprinde n număr de 
zile ; cea rurală, dimpotrivă, este legată de un circuit care cuprinde ani " .  (Adam 
H. Muller. „Die Elemente der Staatskunst " ,  Berlin, 1 809, III, S.  178.) Aceasta este 
concepţia naivă a romanticilor asupra indu&triei şi agriculturii. 
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6. Deosebiri efective şi aparente în rotaţia diferitelor părţi 
ale capitalului .  - Acelaşi Scrope spune în acelaşi loc (p . 1 4 1 )  : 

„Cel mai repede circulă capitalul pe care un fabricant, un proprietar funciar 
sau un comerciunt îl avansează pentru plata salariilor, deoarece acest capital 
dacă plata salariilor se face săptăminal, se roteşte, poate, o dată pe săptămină 
datorit\ încasarilor săptăminale rezultate âin vinzări &au din achitarea facturilor. 
Capitalul cheltuit pe materii prime sau pe stocuri de mărfuri circulă mai încet ; 
el poate efectua două sau patru rotaţii pe an, în funcţie de timpul care se 
scurge intre cumpărarea celor dintii şi vinzarea celor din urmă, presupunînd că 
atit cumpărarea, cit  şi vinzarea se [ac cu credite pe acelaşi termen. Capitalul 
investit in unelte şi maşini circulă şi mai încet, intrucit el se roteşte, adică este 
ansumat şi reînnoit în medie, poate, doar o dată la 5 sau la 10 ani, deşi unele 
unelte vor fJ uzate chiar după o singură serie de operaţii. Capitalul investit în 
clădiri, de pildă fabrici, magazine, depozile, hambare, precum şi în drumuri 
lucrări de irigaţie etc. , pare că în general aproape nu circulă. ln realitate însă 
şi aceste m�talaţii, contribuind la producţie, se uzează în întregime, ca şi cele 
menţionate mai sus, şi, pentru ca producătorul să-şi poată continua operaţiile, ele 
trebuie reproduse. Cu singura deosebire că ele sint consumate şi reproduse mai 
incet âecît celelalte . . .  Capitalul investit în ele se roteşte, poate, o dată la 20 sau 
la 50 de ani " .  

Scrope confundă aic i  deosebirea din mişcarea anumitor părţi 
ale capitalului circulant, determinată pentru capitalistul indivi
dual de termenele de plată şi de relaţiile de credit, cu deosebirea 
rotaţiilor, care rezultă din nai.ura capitalului. El spune că sala
riul trebuie plătit săptămînal din încasările săptămînale rezultate 
din vînz.ri sau din achitarea facturilor. In primul rînd trebuie să 
observm aici că  chiar în ceea ce priveşte salariul se ivesc de
osebiri în funcţie de durata termenului de plată, adică în funcţie 
de timpul pentru care muncitorul trebuie să-i acorde credit ca
pitalistului, prin urmare în funcţie de faptul dacă termenul de 
plată al salariului este săptăminal, lunar, trimestrial, semestrial 
e�. Aici se aplică legea demonstrată mai înainte : „Masa necesară 
a mijloacelor de plată (deci a capitalului bănesc care urmează să 
fie avansat dintr-o dată) este direct * proporţională cu durata pe
rioadelor de plată" .  („Capitalul " ,  cartea I, cap. III, 3 b, pe 1 24 °0 .) 

In al doilea rînd, în produsul săptămînal nu intr. numai to
talitatea valorii nou create, adăugate la producerea lui de munca 
săptămînii respective, dar şi  valoarea materiilor prime ş i  a ma
terialelor auxiliare consumate în acest timp pentru produsul săp
tămînal. împreună cu produsul circulă şi această valoare cuprinsă 
în el. Prin vînzarea acestui produs, ea îmbracă forma bani şi tre
buie transformată din nou în aceleaşi elemente de producţie. 
Acest lucru este valabil atît pentru forţa de muncă, cît şi pentru 
materiile prime şi materialele auxiliare. Dar, după cum s-a văzut 

* ln ediţia I şi a II-a : invers proporţională. - Noln red. 
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mai înainte (cap .  VI, II, I) , continuitatea producţiei cere o rezervă 
de mijloace de producţie, o rezervă diferită pentru diferitele ra
muri de producţie, iar în aceeaşi ramură de producţie iarăşi di
ferită pentru diferitele componente ale acestui element al capi
talului c irculant, de pildă pentru cărbuni ş i  bumbac. De aceea, cu 
toate că  aceste materiale trebuie înlocuite fără întrerupere in na
tura, ele nu trebuie cumpărate în permanenţă din nou. Cit de des 
se repetă cumpărarea, aceasta depinde de mărimea stocului făcut, 
de timpul cit durează acest stoc pînă cînd se epuizează. In ceea 
ce priveşte forţa de muncă, nu se formează asemenea rezerve. 
Retransformarea în bani a păi ţii de capital cheltuite pe muncă 
merge mină în mină cu retransformarea în bani a părţii de capital 
cheltuite pe materiale auxiliare şi materii prime. Dar retransfor
marea banilor, pe de o parte, în forţă de muncă şi, pe de altă 
parte, în materii prime se face în mod separat, deoarece terme
nele de cumpărare şi de plată ale acestor două componente di
feră ; una dintre ele, servind drept stoc productiv, este cumpărată 
la termene mai lungi, iar cealaltă, forţa de muncă, la  termene mai 
scurte, de pildă săptămînal. Pe de altă parte, pe lingă stocul des
tinat producţiei, capitalistul trebuie să păstreze şi un stoc de 
mărfuri finite. Abstracţie făcînd de dificultăţile de vînzare etc.,  
o anumită c antitate de mărfuri trebuie produsă, de pildă, după 
comandă. In timp ce se produce ultima parte a acestei cantităţi 
de marfă, partea deja produsa. aşteaptă în depozit pînă în mo
mentul în care comanda poate fi executată în întregime. Alte de
osebiri în rotaţia c apitalului circulant apar a.nci cînd anumite 
elemente ale lui trebuie să rămînă mai mult timp decît altele 
într-un stadiu preliminar al procesului de producţie (uscatul lem
nului etc.) . 

Creditul la care se referă Scrope aici, ca şi c apitalul coner 
cial, modifică rotaţia pentru capitalistul individual. Pe scară so
cială, creditul nu o modifică deoît în măsura în care accelerează 
nu numai producţia, dar şi consumul. 
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C a p i t o l u l z e c e  

Teorii asupra capitalului fix şi asupra celui circulant. 
Fiziocraţii şi Adam Smith 

La Quesnay, deosebirea dintre capitalul fix şi cel circulant 
apare ca o deosebire între , .avances primitives" * şi „avances 
annuelles "** .  El înfăţişează această deosebire în mod j ust, C d  
o deosebire din cadrul capitaiului productiv, adică a capitalului 
încorporat procesului de prodacţie nemijlocit. lntrucît pentru el 
singurul capital realmente productiv este capitalul folosit în agri
cultură, deci capitalul fermierului, aceste deosebiri nu există de
cît pentru capitalul fermierului. Prin aceasta se explică şi de ce 
la el perioada de rotaţie a unei părţi a capitalului este de un an . 
iar perioada de rotaţie a celeilalte părţi este mai mare de un an 
( 1 0  ani} . Pe măsură ce-şi dezvoltă teoriile, fiziocraţii extind în 
treacăt aceste deosebiri şi asupra altor 'ategorii de capital, asu
pra capitalului industrial în gen.ral. Pentru societate, deosebi
rea dintre avansurile anuale şi cele făcute pe o perioadă de mai 
mulţi ani este atî t de importantă, încît mulţi economişti, chiar 
după A. Smith, s-au reîntors l. această definiţie. 

Deosebirea dintre cele două feluri de avansuri apare abi.1 
atunci cînd banii avansaţi au fost transformaţi în elementele ca
pitalului productiv. Aceaslă deosebire există exclusiv şi numai 
în cadrul capitalului productiv. De aceea lui Quesnay nici nu-i 
trece prin gînd să socotească banii printre avansurile iniţiale sau 
printre cel e  anuale. ln calitate de avansuri pentru producţie. 
adică în calitate de capital prductiv. ambele feluri de avansuri 
se opun atît banilor, cit şi mă1 furilor care se află pe piaţă. Apoi, 
deosebirea dintre aceste două elemente ale capitalului productiv 
se reduce la Quesnay în mod JUst la felul diferit în care ele intră 
în valoarea produsului finit, prin urmare la felul diferit în c are 

* - „avansări iniţiale". - Nota !rad. 
** - „ avansări anuale". - Nola lrad. 
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valoarea lor este pusă în circulaţie împreună cu valoarea produ
sului şi  de aceea la felul difer it în care se face înlocuirea sau 
reproducerea lor, valoarea unui element fiind înlocuită anual în 
întregime, iar valoarea celuilalt fiind înlocuită bucată cu bucată 
în perioade mai îndelungate 23) . 

Singurul progres pe care-l face A. Smith este faptul că el dă 
categoriilor menţionate un caracter general. Deosebirea nu se 
mai referă, la el, la o formă specială a capitalului, capitalul fer
mierului, ci la orice formă a capitalului productiv. De aici rezultă 
de la sine că locul deosebirii dintre rotaţia anuală şi cea pluri
anuală, împrumutată din sfera agriculturii, îl ia deosebirea gene
rală dintre rotaţiile de durată diferită, astfel incit o rotaţie a ca
pitalului fix cuprinde întotdeauna mai mult decît o rotaţie a ca
pitalului circulant, oricare ar fi durata acestor rotaţii ale capita
lului circulant : un an, mai mult de un an sau mai puţin de un 
an. In felul acesta, la Smith „avances annuelles" se transformă 
în capital circulant, iar „avances primitives"  în capital fix. Pro
gresul făcut de el se rezumă însă la această generalizare a cate
goriilor. ln ceea ce priveşte aplicarea, el rămîne cu mult în urma 
lui Quesnay. 

Chiar felul grosolan empmc în care îşi începe Smith analizJ 
dă naştere la o neclaritate : 

„There are two different ways in which a capital may be employed so 
as to yield a revenue or proht to ils employer" *· („Wealth of Ndtiuns " ,  Boo. I! ,  
chap. I ,  p.  1 85. Edit. Aberdeen, 1 848.) " 

") Cf. Quesnay. „Analyse du Tableau :conomique" („Physiocrates" ,  ed. Daire, 
I-re partie, Paris, 1 846) . Se spune acolo de pildă : „Avansurile anuale constau în 
cheltuielile care se fac anual pentru muncile agricole ; aceste avansuri trebuie 
deosebite de avansurile m1ţiale care !ormează fondul pentru utilarea agriculturi i "  
(p. 59) . La fiziocraţii d� mai tîrziu, asemenea , ,avances" sînt  intitulate adesea 
de-a dreptul capital ; , Capital ou avances". Dupont de Nemours. „Maximes du 
Docteur Quesnay, ou Resum� de ses Principes d':conomie Sociale" (Daire, J .  
p .  39 1 )  ; apoi L e  Trosn2 : „Din cauza duratei mai mult sau mai puţin înde
lungate a produselor muncii, o naţiune posedă un fond considerabil de avuţie, 
independent de reproducţia lui anuală, fond care reprezintă un capital acumulat 
într-un timp mai indelungat şi care, plătit la început cu produse, se reînnoieşte 
i creşte neîncetat" (Daire, Il, p.  928-929) . - Turgot foloseşte mai sistematic 
cuvîntul capital în loc de avansuri şi identifică încă şi mai mult avansurile 
„manufacturiers"-ilor [fabricanţilor) cu acelea ale fermierilor. (Turgot. „Reflexions 
sur la Formation et la D1stribution des Richesses" ,  176.) 

* - „Sint doud moduri diferite !n care se poate utiliza un capital pentru ca să 
producă un venit sau un profzt aceluia care îl utilizează• (vezi Adam SmHh. „Avut1a 
11aliunil or",  voi. J, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R„ 1952, p. 185). - Nota lrad. 
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Felurile în care poale fi investită o valoare pentru a func
ţiona drept capital, pentru a aduce proprietarului ei o plusva
loare sînt tot atît de diferite, tot atît de multiple ca şi sferele de 
investiţie a capitalului. Problema este de a cunoaşte diferitele ra
muri de producţie în care poate fi investit un capital. Dar pro
blema astfel formulată are şi alte imp licaţii. Ea include şi pro
blema în ce mod o valoare, c.i1iar dacă nu este investită în cali
tate de capital productiv, poate îndeplini pentru posesorul ei 
funcţia de capital,  de pilda de capital purtător de dobîndă, de 
capital comercial etc. Aici ne-am îndepărtat, aşadar, ca cerul de 
pămînt de obiectul real al analizei noastre, şi anume de problema 
în ce fel acţionează împărţirea capitalului productiv în diferitele 
sale elemente asupra rotaţiei acestora, abstracţie făcînd de dife
ritele lor sfere de investiţie. 

A. Smith continuă imediat după aceea : 

„First, it may be employed in raising, manufactu1ing, or purchasing goods, 
and selling them again with a profit" *· 

A. Smith nu ne spune aici decît că un capital poate fi folo
sit în agricultură, în industrie şi in comerţ. El nu vorbeşte, aşa
dar, leci t  de diferitele sfere de investiţie a capitalului, între al
tele şi de acelea în care, ca in cazul comerţului, capitalul nu 
intră în procesul de producţie nemijlocit, prin urmare nu funcţio
nează în calitate de capital productiv. Cu aceasta el părăseşte 
baza pe care s-au sprijinit fiziocraţii atunci cînd au stabilit deo
sebirile dintre diferitele părţi ale capitalului productiv şi influenţa 
acestor deosebiri asupra rotaţiei. Ba, mai mult, el ia chiar ca 
exemplu capitalul comercial, deşi în cazul respectiv este vorba 
exclusiv de deosebirile la care este supus capitalul productiv în 
procesul de creare a produsului şi a valorii, deosebiri care, la 
rîndul lor, dau naştere altor deosebiri în rotaţia şi în reproducţia 
capitalului. 

El continuă : 

„The capital employed in this manner yields no revenue or profit to its 
employer while i t  either remains in his possession or continues in the same 
shape" **· 

„The capital employed in this manner " .  Dar Smith vorbeşte 
despre capitalul investit în agricultură sau în industrie, iar în 
continuare afirmă că un capital investit astfel se împarte în capi-

* - „In primul rind el poate J folosit pentru a cultiva, a prelucra sau a cum
păra bunuri şi a le vinde din nou cu un profit' (op. cit„ p. 185). - Nota trad. ** - „Capitalul întrebuinţat in acest mod nu aduce profit sau venit celui ce-l 
lntrebuintează atîta timp cit rămine ln posesiunea acestuia sau lşi păstrează meret 
aceeaşi formă' (op. cit„ p. 185). - Nota trad. 
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tal fix şi capital circulant I Prm urmare, investirea capitalului în 
modul arătat nu poate face din el nici capital fix, nici capital 
circulant. 

Sau a vrut, poate, să spună că un capital folosit pentru a pro
duce mărfuri şi pentru a vinde aceste mărfuri cu un profit tre
buie, după transformarea lui în mărfuri, să fie vîndut şi să treacă 
prin vînzare, în primul rînd, din posesiunea vînzătorului în aceea 
a cumpărătorului, în al doilea rînd, din forma lui naturală de 
marfă în forma de bani ş i  că  de aceea capitalul este inutil pentru 
posesorul lui „atîta timp cit rămîne în posesiunea acestuia sau îşi 
păstrează"  pentru posesor „mereu aceeaşi formă" ? Dar în cazul 
acesta întreaga problemă se reduce la următoarele : aceeaşi va
loare-capital care mai înainte funcţiona sub formă de capital pro
ductiv, sub o formă c are ţine de procesul de producţie, funcţio
nează acum în calitate de c apital-marfă sau de capital bănesc, 
adică sub formele c are ţin de procesul de circulaţie, ş i  de aceea 
nu mai este nici capital fix, nici capital circulant. Şi acest lucru 
este valabil în aceeaşi măsură atî t  pentru elementele valorii care 
sînt adăugate de materiile prime şi de materialele auxiliare, deci 
de capitalul circulant, cit şi pentru acelea care sînt adăugate prin 
consumarea mijloacelor de muncă, deci sînt adăugate de capitalul 
fix. Nici în felul acesta nu ne apropiem măcar cu un pas de lă
murirea deosebirii dintre capi talul fix şi cel circulant. 

Mai departe : 

„The goods of the merchant yield him no revPnue or profit till he seIIs them 
for money, and the money yield; h1m as Iittle tiII it is again exchanged for 
goods. His capital is continuaily going from him in one shape, and returning 
to him in another, and it is only by means of such circulation, or successive 
exchanges, that it can yield him any profit. Such capitals ,  therefore, may very 
properly be caIIed circulating capitals" *· 

Ceea ce A. Smith defineşte aici drept capital circulant este 
ceea ce vreau eu să  denumesc capital de circulaţie, capital sub 
forma c are ţine de procesul de circulaţie, de schimbarea de formă 
care se săvîrşeşte prin intermediul schimbului (schimb de sub
stanţe şi schimb de posesori) , deci capital-marfă şi capital-bănesc, 
în opoziţie cu capitalul productiv, adică cu acea formă a sa care 
ţine de procesul de producţie. Acestea nu sînt două genuri di
ferite între c are capitalis tul industrial îşi împarte capitalul, c i  

* - , ,Bunurile comerciantului nu-i aduc acestuia nici u n  venit sau profit ptnă 
cind nu le  vinde pe bani, iar banii ii aduc tot atit de puţin, plnă cind nu-l schimbă pe 
alte bunuri. Capitalul pleacă încontinuu de  la el sub o formă şi se întoarce la el sub 
altă formă. Şi numai prin mijlocirea unei asemenea circulaţi i ,  adică a unor schimbări 
succesive, îi poate aduce profit. Din această cauză, asemenea capitaluri pot fi numite 
foarte just capitaluri circula'1te' (op. cit„ p. 185). - Nota trad. 
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forme diferite pe care aceeaşi valoare-capital avansată le îmbracă 
şi le leapădă necontenit, în mod succesiv, în al său curriculum 
vitae *. A. Smith confundă acest fapt, făcind astfel un mare pas 
înapoi faţă de fiziocraţi, cu leosebirile dintre forme care apar 
în cadrul circulaţiei valorii-capital, care parcurge stadiile succe
sive ale circuitului său, m timp ce valoarea-capital se află sub 
formă de capital productiv, şi care apar tocmai datorită faptului 
că diferitele elemente ale capitalului productiv participă în mod 
diferit la procesul de creare a valorii şi îşi transmit în mod dife
rit valoarea asupra produsului. Vom vedea mai jos care sint ur
mările acestei confuzii esenţial e dintre capitalul productiv şi ca
pitalul aflât  în sfera circulaţiei (capitalul-marfă şi capitalul bă
nesc), pe de o parte, şi capi talul fix şi cel circulant, pe de altă 
parte. Valoarea-capital avansată sub formă de capital fix circulă 
o dată cu produsul, tot aşa c: şi valoarea-capital avansată sub 
formă de capital circulant şi, prin intermediul circulaţiei c apita
lului-marfă, se transformă, ca ş1 prima, în capital bănesc. Deose
birea rezultă numai din faptul că valoarea capitalului fix circulă 
pe părţi şi de aceea trebuie să şi fie înlocuită, reprodusă în formi 
ei naturală tot pe părţi , în perioade mai scurte sau mai lungi. 

Faptul că A. Smith nu înţelege aici prin capital circulant ni
mic altceva decît capitalul d: cncul aţie, adică valoarea-capital 
în formele ei care ţin de procesul de circulaţie (capitalul-marfă şi 
capitalul bănesc) , rezultă din exemplul pe care l-a ales cu o de
osebită neîndeminare. El ia  drept exemplu un capital de un anu
mit fel, care nu ţine de loc de procesul de producţie, ci există ex
clusiv în sfera circulaţiei, conslă numai din capital de circulaţie : 
capitalul comercial. 

Cit de absurd este să începi cu un exemplu în care capitalul 
nu figurează de loc în calitate de capital productiv ne spune el 
însuşi imediat după aceea : 

„The capital of a merchant is altogether a circulating capital" **· 

Dar, după cum aflăm mai tirziu de la A. Smith, deosebirea 
dintre capitalul circulant şi capitalul fix ar rezulta din deosebiri 
esenţiale, existente chiar în c adrul capitalului productiv. A. Smith 
are în vedere, pe de o parte, deosebirea stabilită de fiziocraţi şi, 
pe de altă partt> ,  deosebirile dintre formele pe care le îmbracă va
loarea-capital în circuitul ei. El le confundă pe amîndouă in per
manenţă. 

* - rs l vieţii. - Nota trad. 
** - , ,Cap1taluJ unui comerciant este jn jntregime capi tal drcuJant• {op. cit., 

p. 1 85) . - Nota trad. 
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Este însă absolut de neînţeles cum ar putea Jua naştere un 
profit din schimbare. formei banilor şi a mărfii prin simpla trans
formare a valorii dintr-una din aceste folle în cealaltă. Şi expli
caţia acestui fapt devine absolut imposibilă, pentru că Smith în
cepe aici cu capitalul comercial, care funcţionează numai în sfera 
c irculaţiei. Vom mai reveni asupra acestui lucru, dar deocamdată 
să auzim ce spune el despre capitalul fix : 

„Secondly, it" (caoital) „may be employed in the improvement of land, in 
the purchase of useful machines and instruments of !rade, or in such like 
things as yield a revenue or profit without changing masters, or circulating any 
further. Such capitals, therefore, may very properly be called fixed capitals. 
Different occupations require very d1fferent proportions between the fixed and 
circulating capitals employed in them.„ Some part of the capital of every master 
artificer or manufacturer must be fixed in the instrum€nts of his trade. This 
part, however, is very small in some, and very great in others. . .  The far 
greater part of the capital of all such master artiftcers " (ca croitori, cizmari, 
ţesători) „however is circulated, either in the wages of their workmen, or in 
the price of their matenals, and to be repaid with a profit by the price of 
the work" *· 

Abstrucţie făcînd de definiţia naivă a izvorului profitului, 
netemeinicia şi  confuzia ies imediat la iveală din următorul fapt · 
pentru un fabricant de maşini, de pildă, maşina este un produs 
care c irculă în calitate de capital-marfă, prin urmare, cum spune 
A. Smith, 

„is parted with, changes masters, circulates further" **· 
După propria lui definiţie, maşina nu ar fi deci  capital fix, 

ci capital circulant. Această confuzie provine lot lin faptul că  
Smith confundă deosebirea dintre capitalul fix ş i  capitalul cir
culant, rezultată din circulaţia diferită a diferitelor elemente ale 
capitalului productiv, cu deosebirile dintre formele pe care le 
îmbracă acelaşi capital în m.sura în care funcţionează în pro
cesul de producţie în cali tate de capital productiv, iar în sfera 
c irculaţiei în calitate de capi lal de c irculaţie, adică în calitate 
de capital-marfă sau de capital bănesc. Prin urmare, după locul 

* - „In al doilea rind, el" (capitalul) „poate fi utilizat pentru ameliordri ale •olu
lui, pentru cumparari de maşini şi de unelte de muncă utile sau pentru lucruri asemana
toare, care aduc un venit sau profit fără sa-şi schimbe posesorul sau să circule în conti
nuare. Asemenea capi taluri pot fi deci numite foarte just capitaluri fixe. Activităţi diferite 
'er foarte diferite raporturi intre capitalurile fixe şi circulante inveslle în ele... O 
anum i t ă  parte din capitalul fiecărui patron-mescri�ş sau m�.nufacturier trebuie să fie 
f1xal. în instrumente ale muncii lui. Totuşi, această parte e foarte mică în unele me
serii ş i  foarte mare în altele.„ Cea mai mare parte din "apitalul unor asemenea pa
troni-meseriaşi1 (ca croitori, cizmari , tesători ) ,  „aşadar ,  circulă fie ca salari i ,  fie ca 
preţ al materialelor şi h se întoarce cu un profit cuprins in preţul rezultatului muncii" 
(op. cit„ p.  1 8-186). - Nota trad. 

** - , ,de care te desparti , care işi schimbă stăpinul şi circulă mai departe• .  -
Nota trad. 



204 Secţiunea a II-a. Rotaţia capitalului 

pe care îl ocupă în procesul de viaţă a capitalului, aceleaşi lu
cruri pot, după părerea lui Smith, să funcţioneze şi în calitate de 
capital fix (ca mijloace de muncă, elemente ale capitalului pro
ductiv) , şi în c alitate de capital „circulant" ,  de capital-marfă (ca 
produs, împins din sfera producţiei în sfera circulaţiei) .  

Dar A. Smith schimbă dintr-o dată întreaga bază a împărţirii 
capitalului şi contrazice ceea ce a scris cu cîteva rînduri mai sus, 
cînd a început întreaga sa  analiză. Ne referim în special la 
propoziţia : 

„There are two different ways ir which a capital may be employed so as 
to yield a revenue or a profit to its employer" *, 

anume în calitate de capital circulant sau de capital fix. Este 
vorba aici, evident, de moduri diferite de a folosi capitaluri dife
rite, independente runul de celălalt, care pot fi investite, de pildă, 
în industrie sau în agricultură. - Dar mai departe citim : 

„Different occupations require very different proportions between the fixed 
and circulating capitals employed in them• **· 

Capitalul fix şi capitalul circulant nu mai sînt acum investiţii 
de capital diferite, independente, ci părţi diferite ale aceluiaşi 
capital productiv, care formează, în sfere de investiţie diferite, 
părţi diferite din valoarea totală a acestui c apital. Prin urmare, 
sînt deosebiri care rezultă din diviziunea adecvată a însuşi capita
lului productiv şi care de aceea nu sînt valabile decît în legătură 
cu acesta din urmă. Aceste afirmaţii, la rîndul lor, vin în contra
dicţie cu faptul că capitalul comercial este opus capitalului fix 
exclusiv fn calitate de capital circulant, căci însuşi Smith spune : 

„Capitalul unui comerciant este în întregime capital circulant" .  

El este de fapt un capital care funcţionează numai în sfera 
circulaţiei şi se opune ca atare in general capitalului productiv, 
capitalului încorporat în procesul de producţie ; dar tocmai de 
aceea el nu se poate opune, ca componentă fluidă (circulantă) 
a capitalului productiv, componentei fixe a c apitalului productiv. 

In exemplele pe oare le dă, Smith defineşte drept capital fix 
„instruments of trade" ***,  iar drept capital circulant partea de ca-

* - „Sint două moduri diferite ln care se poate utiliza un capital pentru ca să 
producă un venit sau un profit aceluia caH' ii utilizează" (op. cit. , p. 185) . - Nota trad. ** - „Activităţi diferite cer foarte diferite raportun intre capitalurile fixe şi cir
culante investite în ele" (op. cit., p. 185). - Nota trad. *** - , ,instrumentele de muncă". - Nota trad. 
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pital investită în salarii şi materii prime, incluzînd aici şi materia
lele auxiliare („repaid with a profit by the price of the work" * ) .  

Smith ia deci  mai  întîi ca punct de plecare diferitele compo
nente ale procesului muncii : forţa de muncă (munca) şi materiile 
prime, de o parte, uneltele de muncă, de cealaltă parte. Dar aceste 
componente ale procesului muncii s înt componente ale capitalului, 
deoarece pentru ele s-a cheltuit o sumă de valoare care urmează 
să funcţioneze drept capital. In această măsură ele sînt elemen
tele materiale, modurile de existenţă ale capitalului produc tiv, 
adică ale capitalului care funcţ10nează în procesul de producţie. 
De ce una dintre părţi se numeşte capital fix ? Deoarece 

„some parts of the capital must be fixed in the instruments of trade" **· 

Dar şi cealaltă parte este fixată în salarii şi materii prime. 
Totuşi,  maşinile şi 

„instruments of trade„. such iike thmgs„. yield a revenue of profit without 
changing masters, or circulating any further. Such capitals, therefore, may very 
properly be called fixed capitals" ***· 

Să luăm de pildă industria minieră. Aici nu se întrebuinţează 
de loc materii prime, întrucit obiectul muncii, de pildă arama, este 
un produs natural, care urmează abia să fie însuşit prin inter
mediul muncii. Arama, care urmează abia să fie extrasă, acest 
produs al procesului, care c irculă mai tîrziu în calitate de marfă, 
respectiv de capital-marfă, nu formează un element al capitalului 
productiv. Nici o parte din valoarea capitalului productiv nu este 
investită în aramă. Pe de altă parte, celelalte elemente ale pro
cesului de producţie, forţa de muncă şi materialele auxiliare, cum 
e cărbunele, apa etc. ,  nu intră nici e le în mod material în produs. 
Cărbunele este consumat în întregime şi numai valoarea lui intră 
în produs, tot aşa cum intră în produs o parte din valoarea ma
şinii etc. In sfîrşit, muncitorul rămîne tot atît de independent faţl 
de produs, faţă de aramă ca şi maşina. Numai valoarea produsă 
prin munca lui este acum o parte componentă a valorii aramei .  
Prin urmare, în acest exemplu nici  o componentă a capitalului pro
ductiv nu-şi schimbă posesorul (master) sau nici un element nu 
circulă mai departe, pentru că nici unul nu intră în mod material 
în produs . Unde rămîne deci aici capitalul circulant ? După propri-i 

* - „restituită cu un profit în preţul produsului" .  - Nota trad. 
** - „o anumită parte din capital„. trebuie să fie fixată în instn.mente de 

muncă" (op. cit., p. 186). - Nota trad. 
*** - „ instrumentele de muncă„. lucrurile asemănătoare„.  aduc un venit sau pro

fit fără să-şi schimbe posesorul sau să continue să circule. Asemenea capitaluri pot 
fi deci numite foarte just capitaluri fixe" (op. cit. , p.  185). - Nota trad. 
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definiţie a lui A. Smith, întregul capital utihzat într-o mină d� 
aramă ar consta exclusiv din capital fix. 

Să luăm, dimpotrivă, altă ramură industrială care foloseşte 
materii prime consti tuind substanţa produsului, apoi materiale 
auxiliare car e intră în produs in mod fizic şi nu numai ca valoare, 
cum se întîmplă cu cărbunele folosit ca combustibil. O dată c 11 
produsul, de pildă cu firele, ma teria primă, bumbacul din care 
constă produsul îşi schimbă şi ea posesorul ş1 trece din procesul 
de producţie în procesul de consum. Dar, atîta timp cit bumbacul 
funcţionează ca element al capitalului productiv, proprietarul nu-l 
vinde, ci îl prelucrează, punînd să fie transformat în fire. El nu 
dă bumbacul din mină. Sau, ca să întrebuinţăm expresia grosolană 
şi falsă a lui Smith, el nu scoate nici un profit „by parting with it ,  
by its changing masters, or by circulating i t "  *.  El nu pune mate
rialele sale în c irculaţie, după cum nu pune în circulaţie nici maşinile. 
Aceste materiale sînt fixate în procesul de producţie ca şi maşinile 
de filat şi clădirile fdbricii. Ba o parte a capitalului productiv tre
buie să fie fixată 5ub formă de cărbuni, bumbac etc. în mod tot  
atît  de constant ca şi sub formd de mijloace de muncă. Deosebirea 
constă numai în aceea că bumbacul, cărbunele etc. ,  necesare, de 
pildă, pentru producţia săptăminală de fire, sînt necontenit con
sumate în întregime la confecţionarea produsului săptămînal şi ,  
prin urmare, trebuie înlocuite prin exemplare noi de bumbac, 
cărbune etc . ,  că de::i aceste elemente ale capitalului productiv, deşi 
rămîn identice ca gen, constau necontenit din exemplare noi de 
acelaşi gen, în timp ce aceeaşi maşină de filat individuală, aceeaşi 
clădire de fabrică individuală continuă să participe la o serie 
înt.reagă de procese de producţie repetate săptămînal fără a fi 
înlocuite prin noi exemplare de acelaşi gen. Ca elemente ale 
capitalului productiv, toate componentele lui sînt permanent fixate 
în procesul de producţie, deoarece acesta nu poate avea loc fără 
ele. Şi toate elementele capitalului productiv, cele fixe, ca şi cele 
circulante, se opun deopotrivă, în calitate de capital productiv, 
capitalului de circulaţie, adică capitalului-marfă şi capitalului bănesc. 

La fel stau lucrurile ş i  cu for ţa de muncă. O parte a capitalului 
productiv trebuie să fie fixată in ea în permanenţă şi acelaşi capita
list foloseşte în orice ramură vreme mai îndelungată aceleaşi forţe 
de munc ă identice, aşa cum foloseşte aceleaşi maşini. Deosebire·1 
dintre aceste forţe de muncă ş1 maşini nu constă aici în faptul că 
maşina este cumpărată o dată pentru totdeauna (ceea ce nu este 

* - , despartmdu-se de el ,  făcîndu-1 să-şi schimbe posesorul sau lăsîndu-1 să cir
�ulc". - Nola lrad. 
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cazul, de pildă, atunci cînd masinile sînt plătite în rate) , iar munci
torul nu, ci în faptul că  munca cheltuită de muncitor intră în 
întregime în valoarea produsulm, în timp ce valoarea maşinii trece 
în produs numai bucată cu buca lă. 

Smith confundă noţiuni d iferite atunci c înd caracterizează 
capitalul circulant în opoziţie cu cel fix : 

„The cu pita! employed i n this m a nner ) ield• no re\ enue or p1 ofit to 1ts 

employer, while i t  either remarns i n  his possession or �onti nues in th2 same 
shape• *· 

El pune pe aceeaşi treaptă metamorfoza pur formală a mărfii 
prin care trece produsul, capitalul-marfă, în sfera circulaţiei şi 
care face posibil ca mărfurile să-şi schimbe proprietarul, cu meta
morfoza fizică prin care trec diferitele elemente ale capitalului 
productiv în timpul procesului de producţie. El confundă aici pur 
şi simplu transformarea mărfii în bani şi a banilor în marfă, cum
părarea şi vînzarea, cu transformarea elementelor de producţie în 
produs. Exemplul de capital circulant pe care îl aduce el este 
capitalul comercial, care se transformă din marfă în bani şi din 
bani în marfă, este schimbarea formei care ţine de circulaţil 
mărfurilor : M - B - M. Dar această schimbare a formei în pro
cesul circulaţiei înseamnă pentru capitalul industrial în funcţiune 
că mărfurile în care se retransformă banii sint elemente de pro
ducţie (mijloace de munc. şi forţă de muncă) , că  deci prin sus
menţionata schimbare a formei se realizează continuitatea func
ţionării capitalului industrial, se înfăptuieşte procesul de producţie 
ca proces continuu sau ca proces de reproducţie. întreaga accast. 
schimbare a formelor se petrece în circulaţie ; tocmai această schim
bare este aceea care face posibilă trecerea efectivă a mărfurilor 
dintr-o mină într-alta. Dimpotrivă, metamorfozele prin care trece 
capitalul productiv în procesul său de producţie sînt metamorfoze 
care ţin de procesul muncii, necesare pentru transformarea elemen
telor de producţie în produsul care se urmăreşte să fie real izat. 
A. Smith se opreşte asupra faptului că  o parte din mijloacele de 
producţie (mijloacele de muncă propriu-zise) serveşte în procesul 
de muncă (ceea ce el exprimă în mod eronat prin cuvintele : 
„yield a profit to their master" * * ) .  fără să-şi schimbe forma natu
rală şi uzîndu-se numai treptat ; în timp ce altă parte, materialele, 
se modifică, şi tocmai prm această modificare îşi îndeplinesc 
rolul de mij loace de produc ţie. Dar acest rol diferit pe care îl au 

* - , Capitalul întrebuinţat î n  acest mod nu aduce profit sau venit celui ce-l 
intrebunteazd atita timp cit rămjne în posesia acestuia snu işi pdstrează mereu aceeaşi 
form i "  (op. cit.. p. 185) . - Nota trad. 

** - , aduce u n  prnfit DO"Psorului l n r • .  - \1oto trad. 
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elementele capitalului productiv în procesul de muncă nu for
mează dPcît punctul de plecare al deosebirii dintre capitalul fix 
şi capi talul nefix şi nu această deosebire însăşi, ceea ce rezultă 
chiar din faptul că respectiva deosebire există deopotrivă în toate 
modurile de producţie, capi laliste şi necapitaliste. Dar acestui rol 
material diferit al elementelor capitalului productiv în procesul 
muncii î i  corespunde transmit ei ea în mod diferit a valorii asupra 
produsului, căreia îi corespund, la rîndul lor, moduri diferite de 
înlocuire a valorii prin vînzarea produsului ; abia acest fapt consti
tuie deosebirea pe care o căutăm. Prin urmare, capitalul nu este 
fix pentru că este fixat în mij loacele de muncă, ci pentru că o 
parte a valorii sale investită în mij loace de muncă rămîne fixată 
în ele, în timp ce o altă parte circulă în calitate de componentă a 
valorii produsului. 

„Jf 1t"  (lhe stock) „is cmployed in procuring future profit, it must procurd 
th1s prof i t  bv stayi'1g with him" (the employer) , „or by going from him. In the 
one C'e 1t I> a fixed, in the o ther it is a circulating capital" *· 

Ceea ce sare aici în ochi în primul nînd este ideea grosolan 
empirică  asupra provenienţei profitului, împrumutată din concep
ţiile capitalis tului de rind şi care contrazice în întregime punctul 
de vedere superior, esoteric al lui A. Smith însuşi. In preţul pro
dusului este înlocuit atît preţul materialelor, cit şi cel al forţei 
de muncă, dar şi acea parte a valorii uneltelor de muncă care 
trece prin uzură asupra produsulu i .  Această înlocuire nu poate 
fi în nici un caz o sursă de profit. Faptul dacă o valoare avansată 
penlr n 1 e dlizarea unui produs este înlocuită în întregime sau 
bucată cu bucată, dintr-o dată sau în mod succesiv prin vînzarea 
produsului nu poate mod ifica decît modul şi timpul în care se 
face această înlocuire ; in ambele cazuri ea rămîne o înlocuire 
a valorii dej a cheltuite şi nu se transformă în nici un caz în  creare 
de plusvaloare. Aici la bază se află ideea curentă că, de vreme ce 
plusvaloarea nu este realizată decît prin vînzarea produsului, prin 
circulaţia lui, ea ar rezul ta în mod exclusiv din vînzare, din c ir
culaţie. Ceea ce se spune aici despre diferitele moduri în care ia 
naştere profitul nu este în realitate decît o exprimare greşită a 
faptului că diferitele elemente ele capitalului productiv joacă un rol 
diferit, acţionează în mod diferit ,  ca elemente de producţie, în 
procesul de muncă. ln sfirşit, deosebirea nu este dedusă din pro
cesul de mtincă, respectiv de vllorificare, din funcţionarea a însuşi 

* - Dacd ii foloseşte pentru a-i prvcura un profit viitor, el poate dobindi acest 
>rofit f e ca retine capitalul la el, fie ca ii face să treacă în alte miini.  !ntr·un caz e 
npital fix ,  in celălalt capital circulant" (op cit.,  p 180).  - Nota trad. 
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aapitalului productiv, ci e considerată ca existînd numai în mod 
subiectiv pentru capitalistul individual, căruia o p arte a capitalu
lui îi  e utilă într-un fel, alta într-alt fel. 

Quesnay, dimpotrivă, a dedus aceste deosebiri din însuşi pro
cesul de reproducţie şi din legile necesare ale acestuia. Pentru ca 
acest proces să fie continuu, trebuie ca valoarea avansurilor anuale 
să fie înlocuită În întregime din valoarea produsului anual, iar 
valoarea capitalului fix [Anlagekapital] să  fie înlocuită numai 
bucată cu b ucată, astfel încît această înlocuire a ei (prin exem
plare noi de acelaşi gen) şi deci reproducerea ei totală să se fac. 
abia într-un şir, de pildă, de 10 ani. A. Smith face un mare pas 
înapoi în comparaţie cu Quesnay. 

Prin urmare, pentru a defim capitalul fix, A. Smith se rezumă 
s. spună că acesta reprezintă mijloace de muncă care nu-şi mo
difică forma în procesul de prociucţie şi continuă să servească 
în producţie pînă la  uzura lor completă, spre deosebire de pro
dusele la a căror creare contribuie. Astfel el uită că toate ele
mentele capitalului produc liv se opun în permanenţă, în forma lor 
naturală (ca m ij loace de muncă, materiale şi  forţă de muncă) ,  
produsului ş i  produsului care c irculă c a  marfă ; el uită, de ase
menea, că deosebirea dintre partea care constă din materiale şi 
din forţă de muncă şi partea de capital care constă din mijloace 
de muncă rezidă, în ceea ce priveşte forţa de muncă, numai în 
f.ptul că aceasta e mereu cumpărată din nou (nu pentru toată 
durata ei, cum se întîmplă cu miJloacele de muncă) , iar în ceea ce 
priveşte materialele în faptul că  în procesul de muncă nu figu
rează aceleaşi exemplare identice, ci mereu exemplare noi de 
acelaşi gen. Se creează to todată iluzia că valoarea capitalului fix 
nu ar circula şi ea, cu toate că mai înainte A. Smith a explicat 
uzura capitalului fix ca  fiind, bineînţeles, o parte din preţul pro
dcisului. 

Opunînd capitalul c irculant capitalului fix, A. Smith nu sub
:1iază că această opoziţie nu există decît în măsura în care capita
lul circulant reprezintă acea componentă a capitalului productiv 
care trebuie înlocuită în întregime din valoarea produsului ş i  care 
t�ebuie deci să participe în întregime la  toate metamorfozele 
acestuia, lucru care nu se înlîmplă atunci cînd este vorba de 
capitalul fix. Capitalul c irculant este, dimpotrivă, confundat cu 
fo�mele pe care capitalul le îmbracă atunci cînd trece din sfera 
producţiei în sfera c irculaţiei, cu formele de capital-marfă şi 
::.pital bănesc. Dar ambele acesle forme, atît capitalul-marfă, cit 
şi capitalul bănesc, sînt în  egală măsură purtătoare ale valorii, 
atît a componentei fixe a capitalului productiv, cit şi a compo-
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nentei lui circulante. Ambele sînt capital de circulaţie în opoziţ ie  
cu capitalul productiv, dar nu sînt capital circulant (fluid) în  opo
ziţie cu capitalul fix. 

1n sfîrşit ,  ideea cu lotul greşită potrivit căreia capi talul fi " 
creează profit rămînînd în procesul de producţie, iar cel c irculant , 
părăsind procesul de produc tie şi intrînd în sfera circulaţiei , 
ascunde, din cauza identităţii de formă care există între capitalul 
variabil şi componenta circulantă a capitalului constant în pro
cesul de rotaţie, deosebirea esenţială dintre ele în procesul d:: 
valorificare şi de creare a plusvalorii şi face deci şi mai obscur 
întregul mister al producţie i capitaliste ; prin denumirea comună 
de capital circulant, această deosebire esenţială este desfiinţată. 
Economia politică de după A. Smith a mers şi mai departe în 
această privinţă, considerînd d1 ept singura ş i  esenţiala deosebire 
nu opoziţia dintre capitalul variabil şi cel constant, ci pe aceel 
dintre capitalul fix şi cel c irculant. 

După ce A. Smith a desemnat mcti înlîi capitalul fix şi capita
lul circulant ca două moduri diferite de a investi capital, care 
fiecare în sine aduce un profit, el spune : 

„No fixed capital can yi1>id any revenue but by mcans ol a circulatinu 
capital. The mos! useful machines anri instr uments of trade will produce nothin.J 
w1thout the circulating capital which affords the materials they are employeJ 
upon, and the mai ntenance of the workmen who employ them" *· 

Aici se vede ce înseamnă expresiile de mai înainte : „yield' 
a revenue, make a profitu * *  etc . ,  şi anume că ambele părţi ale 
capitalului servesc la crearea pîOdusului. 

Mai departe A. Smith dă următorul exemplu : 

„Tk at part of the capital of the farmer which is employed in the i mplemen« 
ol agricullure 1s a fixed, that which 1s  employed în the wages and maintenance 
ol his labouring servants is a circulating capital" ***· 

(Prin urmare, aic i  deosebirea dintre capitalul fix şi cel circu
lant se rezumă în mod Just exclusiv la c irculaţia diferită, la rotaţi \ 
diferitelor componente ale capital·ului productiv.) 

„He makes a profit o l  the one by keeping it in his own posse,sion, and 
ol the other by parting with it. The price or value ol his labouring cattle is r 
!Jxed capital• 

* - , N1c1  un capital f i: nu poate aduce venit decit cu ajutoru] capitalului c · 
cu1 ant. Ce1e mai folositoare maşini şi inshumente de muncă nu pot produce nimic fdrd. 
cap1talul Circulant, care procură materialele de lucru 5i întreţine muncitorii care le in
trebumteaza" (op.  c i t„  p. 188) . - Nota trad. 

** - „a aduce un veni t ,  a rea1iza un profi t ' .  - Jota trad. • • •  - , .rea parte a capitalului fermie1ului ca1 e este investită în instrument� 
agricole e capital fix ; aceea care e folosită pentru salarii şi pPntru intretinerea munc1-
tonlor angajai! e capi tal circulant• (op. cit„ p. IR6) . - Nota /rad. 
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(aici este iarăşi just faptul că  deosebirea s e  referă l a  valoare, ş i  
n u  l a  elementul material) . 

, m  the same manner as that of the instruments of hu,band1 v , their maintenance" 
(a vitelor de muncă) „is a circulaling capital , in the same way as that of the 
labouring servants. The farmer makes his prof it  by keepmg the labouring cattl � • 
and by parting with their maintenance" *· 

(Fermierul păstrează hrana vi lelor, nu o vinde. El o foloseşte 
ca hrană pentru vite, iar pe vite le foloseşte ca unealtă de muncă. 
Deosebirea constă numai în următoarele : hrana care intră în în
treţinerea vitelor de muncă este consumată în întregime şi trebuie 
înlocuită în permanenţă cu hrnnă nouă, provenită direct din pro
dusul agriculturii sau prin vînzarea acestuia ; vitele înseşi sînt 
înlocuite numai în măsura in care fiecare exemplar în parte devine 
incapabil de muncă.) 

„loth the price and the mamtenance o f  the catlle which are bought in 
1nd fattened, not for labour b11t for sale, are a c1rculatmg capital.  The farm 'r 
makes his profit by parting with them" **· 

(Orice producător de marfă, deci şi cel capitalist, îşi vinde 
produsul, rezultat al procesului său de producţie, dar în urma 
acestui fapt produsul nu devine nici componentă fixă, nici compo
nentă c irculantă a capitalului .ău productiv. Dimpotrivă, produsul 
lui se află acum într-o formă în care este eliminat din procesul 
de producţie şi trebuie să funcţioneze în calitate de capital-marfă. 
Vitele îngrăşate pentru tăiere tuncţionează în procesul de produc
ţie ca materie primă, nu ca instrument, cum e cazul cu vitele de 
muncă. Ele intră deci ca substanţă în produs şi întreaga lor va
loare intră în acest produs, ca şi aceea a materialelor auxiliare 
{ hrana } . Iată de ce constituie ele partea circulantă a capita
lului productiv, şi nu pentru că produsul vîndut - vitele îngrăşate 
pentru tăiere - are aici aceeaşi formă naturală ca şi materia 
primă, adică vitele încă neîngrăşate. Acest fapt este acc idental. 
Totodată însă Smith ar fi putut vedea din acest exemplu că nu 
forma materială a eiementului de producţie este aceea care face 

* - „EI realizează profit din primul. păstrindu-1 în posesiunea sa, iar din celălalt 
de,partindu-se de e l .  Preţul sau valoarea vitelor de munca e copita! fix, l a  fel ca unel
tele gospodariei ugricole ; hrana lor e capital circulant. la fel ca hrand munc1tonlor 
aq1 icoli.  Fermierul reahzeaza profit. pe ele o parte, pastrind vitele de munca şi .  pe dP 
a l ta parte despărţindu-se de mijloacele pentru intretir.erea lor" (op. cit . , p .  186) . -
Nota trad. ** - „Atit pretul, c i t  ş i  întreţinerea vitelor care nu sint cumpdrale pentru munca 
c 1  sint comparate şi îngrăşate pentru vim ure sint capital c1rculant. Fermi:ru1 reahzeaza 
p rofitul lui despartindu-se de el"  (op. cit„ p .  186) . - Nota lrad. 
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ca valoarea pe care o conţine el să fie fixă sau c irculantă, ci 
numai funcţia lui în cadrul procesului de producţie.) 

„The whole value of the seed tao is a hxed capital. Though it goes bac;,_ 
wards and torwards between the ground and the granary, it never changcs 
masters, and therefore it  does nat properly circulate. The farme1 makes h. > 
profit nat by its sale, but by its increase" *· 

Aici iese în evidenţă întreaga absurditate a distincţiei făcute 
de Smith. Potrivit teoriei lui, sămînţa ar fi capital fix dacă nu ar 
avea loc o „change of masters" **, adică dacă sămînţa ar fi în
locuită direct din produsul anual, dacă ar fi scăzută din el. Dim
potrivă, ea ar fi capital circulant dacă întregul produs ar fi vîndut 
şi dacă o parte din valoarea acestuia ar servi la cumpărarea de 
sămînţă de la  altcineva. lntr-un caz are loc „change of masters " ,  
î n  celălalt nu. Ş i  Smith confundă aici din nou capitalul circulant 
cu capitalul�marfă, Produsul este purtătorul material al capitalului
marfă. Dar, b ineînţeles, acest purtător este numai partea pro
dusului care intră efectiv în circulaţie şi nu intră din nou direct 
în acelaşi proces de producţie din care a ieşit ca produs. 

Indiferent dacă sămînţa este scăzută direct ca  o parte din pro
dus sau dacă întregul produs este vîndut şi o parte a valorii lui 
este transformată în sămînţă cumpărată de la alţii, în ambele 
c azuri nu are loc decî t  o înlocuire de valoare şi prin această 
înlocuire nu se realizează nici un profit. lntr-un caz sămînţa îm
preună cu restul produsului intră în circulaţie ca marfă, în 
celălalt caz ea figurează numai în contabilitate în c alitate de 
componentă a valorii capitalului avansat. Dar în ambele c azuri e a  
rămîne componentă circulantă a capitalului productiv. Ea este con
sumată în întregime în vedera fabricării produsului şi trebuie 
înlocuită în întregime din acest produs pentru a face posibil ă 
reproducţia. 

„Materia primă şi materialele auxiliare îşi pierd astfel forma 
independentă cu care au intrat, ca valori de întrebuinţare, în pro
cesul de muncă. Altfel stau luci urile cu mij loacele de muncă pro
priu-zise. O unealtă, o maşină, o clădire a unei fabrici, un reci
pient etc. servesc în procesul de muncă numai atîta timp cit îşi  
păstrează forma lor iniţială şi intră mîine din nou în procesul de 
muncă în aceeaşi formă ca şi ieri. Forma lor independentă faţă 
de produs pe c are şi-o menţin în timpul vieţii, adică în timpul p ro-

* - „ Valoarea totală a seminţelor, de asemenea, e propriu-zis un capital : '" 
Deşi ele circulă intre pămint şi hambar, totuşi niciodată nu schimbă posesorul şi de 
aceea propnu-zis nu circulă. Fermi erul îşi realizează profitul nu prin vinzarea, ci pnc 
sporirea lor• (op. cit„ p. 186). - Nota trad. 

** - „schimbarea posesorului " .  - Nota trad. 
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cesului de muncă, ele şi-o menţin şi după moarte. Cadavrele ma
şinilor, uneltelor, atelierelor etc. continuă să  existe separat de pro
dusele la crearea cărora au contribuit"  („Capitalul " ,  cartea I, 
cap. VI, p.  1 92 52). 

Aceste moduri diferite în care mijloacele de producţie sînt 
folosite pentru crearea produsului, unele dintre ele p ăstrîndu-şi 
forma independentă faţă de produs, iar celelalte modificîndu-şi-o
sau pierzînd-o cu desăvîrşire, a ceastă deosebire care ţine de pro
cesul de muncă ca atare şi care este deci valabilă în egală măsură 
şi pentru procesele de muncă care au ca scop satisfacerea nevoilor 
proprii, ca, de pildă, ale familiei patriarhale, fără schimb, fără 
producţie de mărfuri, A. Smith o prezintă într-o lumină falsă, 
întrucît  1) introduce o definiţie a profitului cu totul nepotrivită 
aici, după care unele mijloace de producţie aduc proprietarului 
profit păstrîndu-şi forma, iar altele pierzîndu-şi-o ; 2) confundă 
schimbările pe care le suferă o parte a elementelor de producţie 
în procesul de muncă cu acea modificare a formei care ţine de 
schimbul produselor, de circu!aţia mărfurilor (cumpărare şi vîn
zare) şi care include totodată trecerea proprietăţii asupra mărfuri
lor care circulă dintr-o mină într-alta. 

Rotaţia presupune că reproducţia este mijlocită de circulaţie, 
adică de vînzarea produsului, de transformarea lui în bani şi  de 
retransformarea din bani în elementele sale de producţie. Dar, în 
măsura in care o parte din propriul său produs îi serveşte producă
torului capitalist din nou în mod direct  ca mijloc de producţie, 
producătorul apare ca vînzător al acestui produs către sine însuşi. 
iar în contabilitatea sa operaţia respectivă figurează sub această 
formă. Prin urmare, această par te a reproducţiei nu este mijlocită 
prin circulaţie, ci are loc în mod nemijlocit. Dar partea din produs 
care serveşte astfel din nou ca mijloc de producţie înlocuieşte 
capital circulant  şi nu capital fix, în măsura în care 1) valoarea 
părţii respective a capitalului intră în întregime în produs şi 2) în
săşi această parte a fost înlocui tă în întregime, in natura, printr-un 
exemplar nou din noul produs. 

A. Smith ne spune apoi din ce constă capitalul circulant şi 
capitalul fix. El enumeră lucrurile, elementele materiale care for
mează capital fix şi pe acelea care formează capital circulant, ca  
şi cum acest caraciter l-ar avea de la natură, obiectual, ş i  nu ar 
decurge din funcţia lor  determinată în procesul de producţie ca
pitalist. Şi, totuşi, în acelaşi capitol (Book II, chap. I) , el observă. 
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că, deşi un lucru anumit, de pildă o casă de locuit, destinat con
sumului direct,  

„may y1eld a revenue to 1ts proprietar, and thereby serve in the /unction of  a 
capital to him, it cannot yield any to the public, nor serve in the function of a 
capital to it, and the revenue of the whole body of the people can never be in 
the smallest degree increased by it"  *· 

Aici A. Smith exprimă deci în mod clar ideea că proprietatea 
de a fi capital nu le revine lucrurilor ca  atare ş i  în toate împre
jurările, ci este o funcţie pe care ele o îndeplinesc sau nu o în
deplinesc, după împrejurări. Dar ceea ce este valabil pentru capital 
în general este valabil şi  pentru subdiviziunile lui. 

Aceleaşi lucruri reprezintă o componentă a capitalului circu
lant sau a capitalului fix, după funcţia pe care o îndeplinesc în 
procesul de muncă. Aşa, de pildă, o vită constituie ca vită de 
muncă (mij loc de muncă) o formă materială de existenţă a capita
lului fix, iar ca vită îngrăşată pentru tăiere (materie primă) o com
ponentă a capitalului circulant al fermierului. Pe de altă parte, 
acelaşi lucru poate cind să funcţioneze ca componentă a capitalu
lui producliv, c înd să facă parle din fondul de consum direc t. De 
pildă, o casă este componentă fixă a capitalului productiv dacă 
funcţionează ca local de muncă ; dacă funcţionează ca locuinţă, 
nu mai .re forma de capital, ci este locuinţă. Aceleaşi mijloace de 
muncă pot funcţiona în multe cazun cînd ca mijloace de pro
ducţie, cînd ca mij loace de consum. 

Una dintre erorile care rezultă din concepţiile lui Smith este 
aceea de a considera caracterul de capital fix şi de capital c ircu
lant drept caractere proprii lucrurilor înseşi. Chiar din analiza pro
cesului de muncă („Capitalul ", cartea I, cap. V) reiese cum defi
niţiile de mij loc de muncă, material de muncă, produs se schimbă 
în funcţie de rolul diferit pe care unul şi acelaşi lucru îl joacă în 
acest proces. Definiţiile de capital fix şi nefix se întemeiază însă, 
la rîndul lor, pe rolurile p1 ecise pe care le au aceste elemente 
în procesul de muncă, prin urma1 e şi în procesul de creare a 
valorii. 

In al doilea rînd însă, la enumerarea lucrurilor din care con
stau capi talul fix şi capi talul c irculant reiese clar că Smith con
fundă deosebirea dintre componentele fixe şi circulante ale capita-
1ului, deosebire care e valabilă şi  are un sens numai în ceea ce 
priveşte capitalul productiv (capitalul în forma lui productivă) , cu 

* - , .poate aduce un venit proprietarului său şi prin aceasta îi poate servi drept 
capi tal ,  nu poate aduce venit colectivitaţii şi nici nu poate să-i servească drept captlal ,  idr venitul general al societăţii niciodată nu s e  podte mari prin ea, nici în cel md 1  mic grad' (op. c i t . ,  p. 187) . - Nota trad. 
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deosebirea dintre capitalul productiv şi formele pe care le are 
capitalul în procesul său de circulaţie : capital-marfă şi capital 
bănesc. In acelaşi loc (p . 1 88) el spune : 

„The circulating capital consists„. of the provisions, materials, and finished 
work of all kinds that are in the hands of their respective dealers, and of the 
money that is necessary for circulating and distributing !hem etc." *· 

într-adevăr, dacă privim lucrurile mai îndeaproape, vedem 
că aici, spre deosebire de cele relatate mai sus, capitalul circulant 
este din nou identificat cu capitalul-marfă ş1 cu capitalul bănesc, 
adică cu două forme ale capitalului care nu ţin de procesul d> 
producţie, care nu consti tuie capital circulant (fluid) în opoziţie cu 
capitalul fix, ci capital de circulaţie în opoziţie cu capitalul pro
ductiv. Numai alături de aceste forme ale capitalului figurează 
apoi componentele capitalului productiv, avansate pentru materiale 
(materii prime sau semifabricate) şi încorporate în mod efectiv pro
cesului de producţie. El spune : 

„„.The third and las! of the three portions inlo which the general stock 
of the society naturally divides itself, is the circulating capital, of which the 
characterisUc is, !hat i t  affords a revenue only by circu!ating or changin) 
masters. This is composed likewise of four parts : first, of the money„."  ** 

(Dar banii nu sînt niciodată o formă a capitalului productiv, 
a capitalului care funcţionează in procesul de producţie. Ei nu sînt 
întotdeauna decît una din formele pe care le îmbracă capitalul în 
procesul său de c irculaţie) , 

„secondly, of the stock of provisions which are in the possession of the butcher, 
the grazier, the farmer„. and from the sal> of which they expect to derive a 
profit... Fourlhly and lastly, of the work which is made up and c.mpleted, but 
which is still in the hands of the me1 chant and manufaclurer " .  - Şi : „thirdl) , 
of the mate1 ials, whether altogether rude or more or less manufactured, of 
clothes, furniture, and building, which are not yet made up into any of tho>e 
three shapes but which remain in the hands of the growers, the manufacturers, 
the mercers and drape1 s, the limbermerchants, the carpenters and joiners, the 
brickmakers etc." *** 

* - „Capitalul circulant constă astfel din alimente, materii prime ş i  produse finite 
de tot felul, care se afla in m i inile negustorilJr respectivi, ş i  din banii necesari pentru 
circula\ia şi distribuirea lor„. etc.• (op. cit„ p.  188) . - Nota I rad. 

** - „A treia şi ultima dintre cele trei părţi in care se divide capitalul total al 
societăţii e capitalul circulant, a cărui caracteristică e că produce un venit numai dacd 
circulă sau schimba posesorul. El e compus tot din patru părţi„. • (op. cit„ p.  188). -
Nota trad. 

*** - „al  doilea, din stocul de provizii care se află in posesiunea măcelarului, a 
crescătorului de vite, a fermierului„. )i din a căror vinzare aceştia speră să obţina un 
profit„. A1 patrulea, în fine, din produsul care e lucrat şi finisat, dar se află încă in 
miinile comerciantului sau manufacturierului .„" .  Ş i .  „i1 treilea, din materialele, he ma
terii complet brute, fie mai mult sau mai puţin manufncturate, din haine, mobi1ier sau 
construcţii ,  care nu sînt însă întrebuinţate în nici una dintre dCe1e trei forme, dar care 
rămin în niinile cultivatorilor, manufacturierilor, negustorilor de mdrunţişuri şi ale pos· 
tăvarilor, cherestegiilor, timplarilor, dul0herilor, cărămidarilor etc." (op. cit„ p.  1 88). 
- Nota trad. 
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Punctele 2 şi 4 nu conţin decit  produse care sînt eliminate ca 
atare din procesul de producţie şi  trebuie vîndute ; întrlln cuvînt, 
produse care funcţionează acum în calitate de mărfuri, deci ,  res · 
pectiv, în calitate de capital-marfă, avînd, aşadar, o formă şi ocu
pînd o poziţie în proces, în car e ele nu constituie un element al 
capitalului productiv, oricare ar fi destinaţia lor finală, adică in
diferent de fap tul dacă, potrivit scopului lor (valoarea de între
buinţare) , urmează să intre, în ultimă instanţă, în consumul indi
vidual sau în cel productiv. In punctul 2 aceste produse sînt 
alimente, iar în punctul 4 se află toate celelalte produse finite, 
care deci constau şi ele numai din mijloace de muncă finite sau 
din articolele de consum finite (altele decît alimentele incluse 
în punctul 2) .  

Faptul că  Smith vorbeşte şi de comerciant arată cit  e de 
-confuz. O dată ce producătorul şi-a vîndut comerciantului pro
dusul, acest produs nu mai constituie absolut nici o formă a 
-capitalului său. E drept că din punct de vedere social el continuă 
să fie capital-marfă, deşi se află în alte mi ini decît acelea ale 
producătorului său ; dar tocmai pentru că este capital-marfă nu 
poate fi nici capital fix, nici capital c irculant. 

In orice producţie care nu este îndreptată direct spre satisfa
cerea nevoilor proprii ,  produsul trebuie să c ircule ca marfă, adică 
trebuie să fie vîndut nu pentru a aduce un profit, c i  pur şi s implu 
pentru ca producătorul să poală trăi. La producţia capitalistă se 
mai adaugă faptul că o dată cu vînzarea mărfii se realizează şi 
plusvaloarea cuprinsa în ea. Produsul iese din procesul de pro
ducţie ca marfă şi de aceea nu este nici element fix şi nici ele
ment c irculant al acestuia. 

De altfel, Smith se contrazice aici pe sine însuşi .  Toate pro
dusele finite, oricare ar fi forma lor materială sau valoarea lor de 
întrebuinţare, efectul lor util, sînt aici capital-marfă, deci capital 
într-o formă care ţine de procesul de circulaţie. In această form., 
ele nu constituie componente ale eventualului capital productiv 
al proprietarului lor ; ceea ce nu împiedică de loc ca, odată vîn
dute, ele să devină în mîinile cumpărătorului lor componente, indi
ferent dacă c irculante sau fixe, ale unui capital produc tiv. Se vede 
aici că aceleaşi lucruri care la un moment dat apar pe piaţă sub 
formă de capital-marfă în opoziţie cu capitalul productiv, mai 
tîrziu, cînd sînt retrase de pe piaţă, pot să funcţioneze sau nu în 
cal itate de componente circulante sau fixe ale capitalului productiv. 

Produsul fabricantului-filator de bumbac - firele - este forma
marfă a capitalului lui, este pentru el capital-marfă. Firele nu 
pot funcţiona din nou ca componentă a capitalului lui productiv, 
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nici ca  material de muncă şi  nici ca mij loc de muncă. Dar, în mii· 
nile fabricantului de fire care le cumpără, ele sînt încorporate 
capitalului lui productiv ca o componentă circulantă a acestui ca
pi tal. Pentru fabricantul de fire, firele sînt însă purtătorii valorii 
unei părţi atît din capitalul său fix, cit şi din capitalul său circu· 
lant (abstracţie făcînd de plusvaloare) . Tot astfel o maşină ca 
produs al fabricantului de maşini este forma-marfă a capitalului 
acestuia, este pentru el capital-marfă ; şi, atîta timp cit îş i  păstrează 
această formă, ea nu este nici capital circulant, nici capital fix. 
Vîndută unui fabricant care o foloseşte în producţia lui, ea devine 
componentă fixă a unui capital productiv. Chiar dacă, datorită 
formei lui de întrebuinţare, produsul poate intra din nou, parţial, 
ca mijloc de producţie în acelaşi proces din care a ieşit, ca, de 
pildă, cărbunele în producţia de cărbune, chiar în acest caz partea 
de produs, adică partea din cărbunele destinat vînzăni, nu este 
nici capital circulant, nici capital fix, ci capital-marfă. 

Pe de altă parte, produsul poate avea o formă de întrebuin
ţare care să-l facă absolul nepolrivit pentru a fi un element al 
capitalului productiv fie ca material de muncă, fie ca mijloc de 
muncă. Aşa e cazul, de pildă, cu unele mij loace de subzistenţă. 
Cu toate acestea, pentru producătorul său, produsul este capital
marfă, purtător al valorii atît a capitalului fix, c it şi a capitalului 
circulant, şi anume a primului sau a celui de-al doilea, după cum 
capitalul folosit la produceret lui trebuie înl ocuit integral sau 
parţial, după cum acest capital şi-a transmis integral sau parţial 
valoarea asupra produsului. 

La Smith figurează la punctul 3 materialul brut (materia primă, 
semifabricatele, materialele auxiliare) ,  pe de o Jarte, nu ca o com
ponentă dej a încorporată capitalului productiv, ci de fapt numai 
ca o categorie specială a valorilor de întrebuinţare, din care 
constă în general produsul social,  ca  o categorie specială a masei 
de mărfuri, alături de celelalte componente materiale, mijloace 
de subzistenţă etc. enumerate la  punctele 2 şi 4. Pe de altă parte, 
materialul brut este, ce-i drept, prezentat ca încorporat capitalu
lui productiv şi deci ca element al acestui capital, aflat în mina 
producătorului. Confuzia se manifestă în faptul că materialul brut 
este considerat, pe de o parte, ca funcţionînd în mîinile producă
torului („in the hands of the growers, the manufacturers. „ "  *) , pe 
de altă parte ca funcţionînd în mîinile comercianţilor („mercers, 
drapers, timber-merchants" **) ,  pentru care el este numai capital
marfă, nu componentă a capitalului productiv. 

* - „ln mîinile agricultorilor, ale fabricanti!or•. - Nota trad. ** - „ale negustorilor de mătase, stofe, lemndrie". - Nota trad. 
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De fapt, în această enumerare a elementelor c apitalului cir
culant, A. Smith scapă c u  lotul din vedere deosebirea dintre 
capitalul fix şi capitalul circulant, valabilă numai în ceea ce pri
veşte capitalul productiv. Dimpotrivă, el opune c apitalul-marfă 
şi capitalul bănesc, adică cele două forme ale c apitalului care ţin 
de procesul de circulaţie , capi talului productiv, dar şi aceasta o 
face în mod inconştient. 

In sfîrşit,  mai sare în ochi faptul că, la enumerarea componen
telor c apitalului c irculant, A. Smith uită forţa de muncă. Şi acest 
lucru se întîmplă din două motive. 

Am văzut mai sus c., abstracţie făcînd de c apitalul bănesc , 
capitalul c irculant nu este la ei decît  o altă denumire a capitalu
lui-marfă. Dar, în măsura in c are forţa de muncă circulă pe piaţă, 
ea nu este capital, nu este o formă a capitalului-marfă. Ea nu este 
în general c apital, iar muncitornl nu este capitalist, cu toate c.  
el  aduce pe piaţă o marfă, ş i  anume propria sa piele. Abia după 
ce forţa de muncă este vîndmă şi încorporată procesului de pro
ducţie, adică abia  după ce a încetat să circule ca  marfă, ea devine 

0 componentă a capitalului prociuctiv, şi anume capital variabi! 
ca izvor al plusvalorii şi componentă c irculantă a capitalului pro
ductiv c înd este vorba de rotaţia valorii-capital cheltuite pentru 
ea. Intrucît Smith confundă aici capitalul circulant cu capitalul
marfă, el  nu poate încadra torta de muncă în rubrica sa de c apital 
circulant. De aceea capitalul variabil apare la el sub forma mărfuri
lor pe care muncitorul le cumpără cu salariul său, sub forma 
mijloacelor de subzistenţă. Sub această formă, valoarea-capital 
avansată pentru salarii face pai te, după Smith, din capitalul cir
culant. Dar ceea ce este încorporat procesului de producţie este 
forţa de muncă, este muncitorul însuşi şi nu mijloacele de sub
zistenţă cu c are se întreţine muncitorul. De altfel, am văzut 
(„Capitalul " ,  cartea I, cap. XXI) că, din punct de vedere social,  
ş i  reproducţia muncitorulm însuşi ,  datorită consumului său indi
vidual, face parte din procesul de reproducţie a capitalului social. 
Dar acest lucru nu este valabil pentru procesul de producţie 
izolat, încheiat,  pe c are îl analizăm aici. Aşa-zisele „acquired and 
useful abilities" * (p. 1 87) , pe care Smith le trece la rubrica capital 
fix, constituie, dimpotrivă, componente ale capitalului circ ulant, 
întrucît ele sînt „abilities"  ale muncitorului salariat şi acesta şi-a 
vîndut munca împreună c u  „abilities" ale ei. 

Este o mare eroare a lui Smith faptul că el împarte întreagd 
avuţie socială în 1) fond de consum direct ,  2) capital fix şi 3) ca-

* - „capacită!i dobindite şi folositoare• (I. c . ,  p. 187). - Nota trad. 
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pital circulant. Potrivit celor expuse mai sus, întreaga avuţie ar 
trebui împărţită în 1 )  fond de consum, care nu constituie nici o 
parte a capitalului social în funcţiune, deşi anumite părţi ale 
acestui fond pot funcţiona în permanenţă în calitate de capital, 
şi  2) capital. Potrivit acestei împărţiri, o parte a avuţiei funcţio
nează în calitate de capital, iar cealaltă parte în calitate de 
noncapital, adică de fond de consum. Prin urmare, pentru orice 
capital rezultă de aici necesitaiea inexorabilă de a fi ori fix, ori 
circulant, aşa cum, de pildă, pentru un mamifer există necesitatea 
naturală de a fi ori mascul, ori femelă. Am văzut însă că  opoziţia 
dintre fix şi circulant este aplicabilă numai elementelor capitalu
lui producti v, că deci pe lîng ă acestea mai există o cantitate 
foarte importantă de capilal - capitalul-marfă şi capitalul bă
nesc - care se află înlr-o formă în care el nu poate li nici fix, 
nici circulant. 

Intrucît - cu excepţia acelei părţi din produs care în forma 
sa naturală, direct, fără vinzare sau cumpărare, este folosită din 
nou de producătorul capitahst individual ca mij loc de producţie -
întreaga masă a producţiei sociale circulă pe piaţă, pe baza pro
ducţiei capitaliste, în calitate de capital-marfă, este clar că atî t 
elementele fixe, c î t  şi cele circulante ale capitalului productiv, pre
cum şi toate elementele fondului de consum, provin din capital
marfă ; ceea ce de fapt nu înseamnă nimic altceva decît că atit 
mijloacele de producţie, c i t  şi mijloacele de consum apar, pe baza 
producţiei capitaliste, mai întîi sub formă de capital-marfă, chiar 
dacă sînt destinate să servească mai tîrziu ca mijloace de consum 
sau ca mijloace de producţie, ?a cum şi forţa de muncă se găseşte 
pe piaţă sub formă de marfă, chiar dacă nu sub formă de ca
pital-marfă. 

De aici următoarea nouă confuzie la A. Smith. El spune · 
„Of these faur parts" 

(ale capitalului circulant, adică ale capitalului în cele două forme 
ale sale proprii procesului de circulaţie - de capital-marfă şi de 
capital bănesc - două părţi c are se transformă în patru, deoarece 
Smith deosebeşte din nou, din punct de vedere material, compo
nentele capitalului-marfă) , 

„three - provisions, materials, and finished work, are hther annually or m 1 
longer or shorter period, regularly withdrawn from it, and placed either in the 
fixed capital, or in the stock reserved for immediate consumption. Every fixed 
capital is both originally derived from, and requires to be continually supported 
by, a circulating capital. Ali useful machines and instruments of trade are ori
ginally derived from a circulating capital, which furnishes the materials of  
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which thcy are made and the maintenance of the workmen who make them. 
They requ1re, too, a capital of ! he same kind to keep them in constant repair" * 
(p. 1 88) . 

Cu excepţia părţii de produs folosite în p ermanenţă şi în mod 
direct de producători din nou ca mijloc de producţie, pentru pro
ducţia capitalistă e valabil următorul principiu general : toate 
produsele vin pe piată ca mărfuri şi circulă deci,  nentru c apitalist, 
sub forma-marfă a capitalului său, în calitate de capital-marfă, 
indiferent dacă aceste produse trebuie sau pot să funcţioneze, 
potrivit for mei lor naturale, potrivit valorii lor de întrebuinţare, 
:a elemente ale capitalului productiv (ale procesului de producţie) , 
ca mijloace de producţie şi, prin urmare, ca elemente fixe sau 
circulante ale capitalului productiv sau dacă ele pot servi numai 
ca mijloace de consm individual şi nu productiv. Toate produsele 
sînt aruncate pe piaţă ca mărfuri ; toate mijloacele de producţie 
?i de consum, toate elementele consumului productiv şi ale celui 
individual trebuie deci să fie din nou retrase de pe piaţă prin 
-cumpărarea lor ca  mărfuri. Acest truism este, bineînţeles, just. Prin 
urmare, lucrul acesta este Vdlabil în  egală măsură atît pentru 
elementele fixe, cit şi pentru cele circulante ale capitalului pro
luctiv, pentru mijloacele de muncă, ca şi pentru materialul de 
muncă în toate formele lor. (Smith uită totodată că  există ele
mente ale capitalului productiv care sînt date însăşi de natură, 
care nu sînt produse ale muncii.) Maşina se cumpără pe piaţă 
€xact ca şi bumbacul. Dar de aici nu rezultă nicidecum că orice  
capital fix derivă iniţial dintr -unul circulant ; aceasta rezultă nu
mai din confuzia făcută de Smith între capitalul de circulaţie ;;i 
capitalul circulant sau fluid, adică nefix. Şi ,  pe deasupra, Smith 
se mai contrazice pe sine insu;;i .  Chiar după părerea lui, maşinile, 
în calitate de mărfuri, constituie o parte din capitalul circulant 
menţionat la punctul 4. Că ele provin din capitalul c irculant nu 
înseamnă deci decît că ele au funcţionat în calitate de capital
marfă înainte de a funcţiona ca maşini, dar că din punct de vedere 
material ele provin din ele însele, aşa cum bumbacul, ca element 
circulant al capitalului fabricantuiui-filator, provine din bumbacul 
de pe piaţă. Dar dacă in expunerile sale următoare Smith deduce 
capital fix din capitalul circulant pe motiv că pentru a produce 

* - „Din aceste patru părţi, trei - proviziile, materiile prime ş i  produsele finite 
- sint retrase în mod regulat, anual sau în perioade mai lungi sau mai scurte, din 
capitalul circulant şi plasate fie în capitalul fix, fie în fondul rezervat pentru consumul 
imediat. Orice capital fix provine Iniţial din capitalul circulant şi cere în acelaşi timp 
să fie continuu întreţinut de acesta. Toate maşinile şi uneltele au provenit Iniţial 
dintr-un capital circulant, care procură materialele din care sînt ele făcute şi întreţine PC muncitorii care le fac. Ele cer totodată un capital de acelaşi fel pentru a fi între
ţinute" (op. cit„ p. 188) . - Nota trad. 
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:naşini e nevoie de mun:ă şi de materii prime, atunci, în primul 
rind, pentru a produce maşini mai e nevoie şi de mijloace de 
:nuncă, adică de capital fix, şi, în al doilea rînd, pentru a pro
duce materii prime e nevoie de asemenea de capital fix, maşini etc. ,  
întrucît  capitalul productiv include întotdeauna mijloace de muncă, 
dar nu întotdeauna mate1 ial de muncă. Smith însuşi spune ceva 
mai încolo : 

„Lands, mines, and fisheries, require all both a fixed and circulating capital 
to cultivate them" ; 

{d admite, prin urmare, c ă  pentru producerea materiilor prime e 
ievoie nu numai de capi tal c irculant, ci şi de capital fix) 

, and" (aici a l tă eroare) „their produce replaces with a profit, not only those 
capitals, but al/ the others in socie t y " +. 

Lucru absolut eronat. Produsul lor furnizează materia primă, 
:naterialele auxiliare etc. pentru toate celelalte ramuri industriale. 
Dar valoarea lor nu înlocuieşte valoarea tuturor celorlalte capita
l11ri sociale ; ea nu înlocuieşte decî t  propria ei  valoare-capital  ( r plusvaloare) .  Aici  se vede din nou la A. Smith influenţa fizio
craţilor. 

Din punct de vedere social este j ust  că acea parte din capita
·lul-marfă care constă din produse ce nu pot servi decît ca mijloace 
de muncă trebuie să funcţioneze, mai devreme sau mai tîrziu, şi 
: .  mijloace de muncă dacă în general aceste mijloace de muncă 
nu au fost produse în mod inutil şi dacă nu sînt nevandabile ; 
c u  alte cuvinte, pe baza producţiei capitaliste, mijloacele de 
muncă, din momentul în care au încetat să mai fie mărfuri, devin, 
potrivit destinaţiei lor, elemente efective ale părţii fixe a capitalu
lui productiv social. 

Avem în faţă o deosebire care decurge din forma naturală 
a produsului. 

Aşa, de pildă, o maşină de filat nu are valoare de întrebuin
ţare dacă nu e folosită la filat, adică dacă nu e folosită ca ele
ment de producţie, deci, din punct de vedere capitalist, dacă nu 
funcţionează ca componentă fixă a unui capi tal productiv. Dar 
maşina de filat este mobilă. Ea poate fi exportată din ţara în care 
a fost produsă şi vîndută într-o ţară s trăină, în schimbul direct 
sau indirect fie al unor materii prime etc., fie al unei c antităţi de 
-sampanie. In ţara în c are a fost produsă, ea n-a funcţionat în 

+ - „Terenurile, minele şi pescuitul cer şi capital fix, şi circulant pentru a fi 
e:ploatate, iar produsul lor înlocuieşt! cu profit nu numai aceste capitaluri. ci şi 
111e celelalte capitaluri din societate• (op. cit., p. 189) . - Nota trad. 
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cazul acesta decît în calitate de capital-marfă ; niciodată însă, 
nici chiar după vînzarea ei, nu a funcţionat în cal itate de ca
pital fix 

Dimpotrivă, produsele care, fiind fixate de sol, sînt legate de 
un anumit loc şi nu pot fi utilizate decît acolo, ca, de pildă, clă
diri de fabrică, căi ferate, poduri, tuneluri, docuri etc., ameliorări 
ale solului etc., nu pot fi exportate fizic în forma în care există. 
Ele sînt imobile. Ele sînt sau inutile, sau, odată vîndute, trebuie 
să funcţioneze în calitate de capital fix în ţara în care au fost 
produse. Pentru producătorul lor capitalist, care în scop de spe
culă construieşte fabrici sau ameliorează terenuri pentru a le vinde, 
aceste lucruri constituie forma capitalului său marfă, deci, după 
părerea lui A. Smith, forma capitalului c irculant. Dar, considerat� 
din punct de vedere social, aceste lucruri, pentru a nu rămîn? 
inutile, trebuie în cele din urmă să funcţioneze în calitate de ca
pital fix chiar în ţară, înlr-un proces de producţie fixat de locul 
unde se află ele ; ceea c.e nu inseamnă nic idecum că obiectei<> 
imobile ca atare sînt prin însăşi natura lor capital fix ; sub form. 
de case de locuit etc., ele pot 5ă aparţină de fondul de consum ;ii 
deci să nu intre de loc în capi lalul social, cu toate că ele consti
tuie un element al avuţiei sociale, iin care capitalul nu repre
zintă decî t  o parte. Producătorul acestor obiecte, ca să ne expri
măm în limbajul lui Smith, realizează un profit din vînzarea lor. 
Prin urmare, ele sînt capital circulant ! Cel ce le foloseşte, cum
părătorul lor definitiv, nu se poate servi de ele decît utilizîndu-le 
în procesul de producţie. Prin urmare, ele sînt capital fix ! 

Titlurile de proprie tate, de pildă asupra unei căi ferate, pot 
trece zilnic dintr-o mină într-alta, iar posesorii lor pot realiza un 
profit din vînzarea acestor ti tluri chiar şi în străinătate , astfel 
încît titlurile de proprietate asupra unei căi ferate, în opoziţie cu 
calea ferată însăşi, pot fi expor tate . Cu toate acestea însă, chiar 
în ţara în care se află, aceste lucruri trebuie sau să ;tea inactive, 
sau să funcţioneze în calitate cie componentă fixă a unui capital 
productiv. Tot aşa fabricantul A poate realiza un profit din vîn
zarea fabricii sale către fabricantul B, ceea ce nu împiedică însă 
fabrica să funcţioneze, ca şi mai înainte , în calitate de capital fix. 

De aceea mijloacele de muncă fixate într-un anumit loc, in
separabile de pămînt, trebuie să funcţioneze în mod necesar, în 
ţara respectivă, în cal itate d2 capital fix, deşi pentru producă
torul lor ele pot să funcţioneze în calitate de capital-marfă şi să 
nu reprezinte elemente ale capitalului fix al acestuia (pentru pro
ducător, acesta din urmă constă din mijloacele de muncă de care 
are nevoie pentru construirea de clădiri, căi ferate etc.) . De aici 
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nu rezultă însă, invers, c. capitalul fix constă în mod necesar 
din lucruri imobile. Un vapor sau o locomotivă acţionează numai 
în mişcare şi totuşi ele funcţionează în calitate de capital fix nu 
pentru producătorul lor, ci pentru cel ce le u tilizează. Pe de alt. 
parte, lucruri care sînt efectiv fixate în procesul de producţie, 
care trăiesc ş i  mor în acest proces şi care, odată intrate în el, 
nu-l mai părăsesc niciodată sînt componente c irculante ale capi
talului productiv, de pildă cărbunii consumaţi pentru punerea în 
funcţiune a maşinii în procesul de producţie sau gazul folosit pen
tru iluminarea clădirii fabricii etc. Ele sînt c irculante nu pentru 
că părăsesc în mod fizic o dată cu produsul procesul de pro
lucţie şi c irculă ca marf., ci pentru că valoarea lor intră în în
tregime în valoarea mărfii la a cărei producere contribuie, şi de 
aceea trebuie înlocuită în întregime din vînzarea mărfii. 

ln ultimul pasaj citat din A. Smith mai trebuie relevată o 
frază : 

„A circulating capital which furnishes . . .  the maintenance of the workmen 
who make them" * (maşinile etc.) . 

La fiziocraţi, partea de capital avansată pentru salarii figurează 
în mod just printre „avances annuelles "  în opoziţie cu „avances 
primitives " .  Pe de altă parte, la ei nu forţa de muncă însăşi apare ca 
o parte componentă a capitalului productiv folosit de către fermier. 
c i  mij loacele de subzistenţă date muncitorilor agricoli („the mainte
nance of the workmen " ,  .um spune Smith) .  Această părere cores
punde întru totul doctrinei lor specifice. Şi anume, la fiziocraţi, 
partea de valoare pe care munca o adaugă produsului (la fel ca 
partea de valoare pe care o adaugă produsului materiile prime, 
uneltele de muncă etc„ într-un cuvînt componentele materiale ale 
capitalului constant) este egală numai cu valoarea mijloacelor de 
subzistenţă care li se plătesc muncitorilor şi pe care aceştia tre
buie să le consume pentru menţinerea funcţionării lor ca forţe de 
muncă. Insăşi doctrina lor nu le interzice să dezvăluie deosebirea 
dintre capitalul constant şi capi talul variabil. Dacă munca este 
aceea care produce plusvaloarea (în afară de reproducţia propriu
lui ei preţ) , ea o produce atît în industrie, c i t  şi în agricultură. 
!ntrucît  însă, potrivit sistemuiui fiziocra�ilor, munca nu creează 
plusvaloare decît într-una din ramurile de producţie, în agricul
tură, plusvaloarea nu rezultă din muncă, c i  din acţiunea specială 
(contribuţia) a naturii în acettstă ramură. Şi  numai din această 

* - " . . .  Un capital circulant cure„.  întretir1e pe muncitorii care le întrebuinţează• 
(op, cit. ,  p. 188). - Nota trad. 
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cauză consideră fiziocraţii munca agricolă drept muncă produc
tivă, spre deosebire de celelalte feluri de muncă. 

A. Smith defineşte mijloacele de subzistenţă ale muncitori l c r  
drept capital circulant în opoziţie c u  cel fix : 

1 )  deoa1 ece el confundă capitalul circulant, în opoziţie cu ce! 
fix, cu formele c apitalului c are ţin de sfera circulaţiei, cu capitalul 
de circulaţie, o confuzie pe care economiştii de după el au adoptat-o 
absolut necritic. El confundă deci capitalul-marfă cu componenta cir
culantă a capitalului productiv, şi se înţelege de la sine că, acolo 
unde produsul social capătă formă de marfă, mij loacele de subzis
tenţă ale muncitorilor, ca  şi ale nonmuncitorilor, materialele, ca  si 
mijloacele de muncă înseşi, trebuie furnizate din capitalul-marfă 

2) Dar la Smith se strecoară şi concepţiile fiziocraţilor, cu toa· e 
c ă  ele conlrazic partea esoterică - realmente ştiinţifică - a pro
pr iului lui sistem. 

Capitalul avansat se transformă, în general, în capital productiv 
adică îmbracă forma elementelor producţiei, care sînt ele însele 
produsul unei munci anterioare. (Printre aceste elemente se nu
mără şi forţa de muncă.) Numai în această formă capitalul avan
sat poate funcţiona în procesul de producţie. Şi, dacă în locul 
forţei de muncă însăşi în care s-a transformat partea variabilă a 
capitalului punem mijloacele de subzistenţă ale muncitorului, este 
clar că  în ceea ce priveşte formarea valorii aceste mijloace de 
subzistenţă nu se deosebesc ca  atare de celelalte elemente ale 
capitalului productiv, de materiile prime şi de mijloacele de sub· 
zistenţă ale vitelor de muncă, cu care Smith le şi pune, după 
exemplul fiziocraţilor, pe aceeaşi treaptă într-un pasaj citat mai 
înainte. Mij loacele de subzistenţă nu pot să-şi valorifice singure 
valoarea, adică să-i adauge o plusvaloare. Valoarea lor, ca ş1 
valoarea celorlalte elemente ale capitalului productiv, nu poate 
decît să reapară în valoarea produsului. Mij loacele de subzistenia 
nu pot să-i adauge produsului mai multă valoare decî t  au ele 
însele. Ca şi materia primă, semifabricatele etc., ele se deosebesc 
de capitalul fix, care constă lin mijloace de muncă, numai prin 
aceea că (cel puţin pentru capitalistul care le plăteşte) ele sînt 
consumate în întregime pentru crearea produsului în a cărui for
mare intră, că, prin urmare, valoarea lor trebuie înlocuită în în
tregime, fapt care la capitalul fix se petrece numai treptat, pe 
părţi. Deci partea de c apital productiv avansată pentru forţa de 
muncă (respectiv pentru mij loacele de subzistenţă ale muncitoru-
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lui) nu se deosebeşte acum de celelalte elemente materiale ale 
capitalului productiv decît din punct de vedere material, şi nu 
prin rolul pe care-l joacă în procesul de muncă şi în procesul de 
valorificare. Ea nu se deosebeşte decî t  în măsura în care, îm
preună cu o parte a factorilor obiectivi de creare a produsului 
(„materials"  - expresie folosită în general de Smith) , intră în 
c ategoria capitalului circulant, in opoziţie cu altă parte a factori
lor obiectivi de creare a produsului, parte care intră în categoria 
capitalului fix. 

Faptul că partea de capi i.al avansată pentru salarii ţine de 
partea circulantă a capi talului productiv şi că, în opoziţie cu 
componenta fixă a capi lalului productiv, ea este circulantă, aşa 
cum este Şi o parte a elementelor materiale de creare a produ
sului, ca  materiile prime ele. ,  nu are absolut nimic de-a face cu 
rolul pe care î l  joacă în procesul de valorificare această parte 
variabilă a capitalului, in opoziţie cu partea constantă. Aici este 
vorba numai de felul în care această parte a valorii-capital avan
sate trebuie înlocuită, reînnoită, deci reprodusă din valoarea pro
dusului prin intermediul circulaţiei. Cumpărarea şi recumpăraret 
forţei de muncă ţine de procesul de circulaţie. Dar abia în cadrul 
procesului de producţie valoarea avansată pentru forţa de muncă 
se transformă (nu pentru muncitor, ci pentru capitalist) , dintr-o 
mărime determinată, constantă, într-o mărime variabilă şi deci 
abia datorită acestui fapt valoarea avansată se transformă în va
loare-capital, în c apital, în valoare care se autovalorifică. Dar prin 
faptul că, aşa cum se întîmplă la Smith, nu valoarea avansată pen
tru forţa de muncă este considerată componenta circulantă a ca
pitalului productiv, ci valoarea avansată pentru mijloacele de 
subzistenţă ale muncitorului, înţelegerea deosebirii dintre capita
lul variabil şi capitalul const<mt, deci înţelegerea procesului de 
producţie capitalist în general, devine imposibilă. Definirea aces
tei părţi a capitalului drept capital variabil, în opoziţie cu capi
talul constant cheltuit pe factorii materiali de creare a produsului, 
este înmormîntată aici sub definirea părţii capitalului cheltuite pe 
forţă de muncă, drept parte cai e ţine, prin rolul pe care-l are în 
rotaţie, de partea circulantă a capitalului productiv. Această în
mormîntare este desăvîrşită de faptul că, în locul forţei de muncă, 
mijloacele de subzistenţă ale muncitorului sînt considerate ele
mente ale capitalului productiv. Dacă valoarea forţei de muncă 
este avansată în  bani sau d.cect în mij loace de subzistenţă nu 

1 5  - Marx-Engels - Opere, val. 24 
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are mc1 o importanţă, deşi, fireşte, ultima variantă nu poate con
stitui, pe baza producţiei capitaliste, decît o excepţie 24) .  

Astfel, prin faptul că  A .  Smith a stabilit definirea capitalului 
circulant drept element notărilor al valorii-capital cheltuite pen
tru forţa de muncă - definire luată de la fiziocraţi, însă fără pre
misa fiziocraţilor -, el a reuşit să-i împiedice pe urmaşii săi să 
vadă că partea de capital cheltuită pentru forţa de muncă este 
c apital variabil. Ideile mai profunde şi mai exacte, expuse de el 
însuşi în alte părţi, nu s-au impus ; în schimb, s-a impus eroarea 
aceasta, Ba mai mult, autorii de mai tîrziu au mers şi mai de
parte ; pentru ei elementul hotărîtor al definirii părţii de capital 
cheltuite pentru forţa de muncă constă nu numai în faptul că  
această parte este capital c irculant, în opoziţie cu cel fix ; ei reduc 
caracteristica esenţială a capi talului circulant la faptul că el este 
cheltuit pentru mijloacele de subzistenţă ale muncitorilor. De aici 
decurge apoi în mod firesc teoria despre fondul de muncă 63, for
mat din mijloacele de subzistenţă necesare, ca despre o mărime 
dată, care, pe de o p arte, limitează din punct de vedere fizic partea 
muncitorului din produsul social, dar care, pe de altă parte, trebuie 
cheltuită în întregime pentru cumpărarea de forţă de muncă. 

") ln ce măsură şi-a închis A. Smith singur calea spre înţelegerea rolului 
forţei de muncă în procesul ue valorificare o dovedeşte următoarea propoziţie, 
care, după modelul fiziocraţilor, pune munca muncitorului pe aceeaşi treaptă 
u aceea a vitelor de muncă : „Nu numai muncitorii săi" (ai fermierului) , „dar 
şi vitele sale de muncă sint muncitori productivi".  (Book II, chap. V, p. 23.J 
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C a p i t o l u l u n s p r e z e c e  
Teorii asupra capitalului fix şi asupra celui circulant. 

Ricardo 

Ricardo nu face deosebire între capitalul fix şi cel circulant 
decît  pentru a lămuri excepţ i ile de la regula valorii, şi anume ca
zurile în care nivelul salariului influenţează preţurile. De această 
chestiune ne vom ocupa abia în cartea a III-a 54• 

Confuzia fundamentală iese în evidenţă însă chiar de la în
ceput în următoarea juxtapunere superficială : 

„Această diferenţă în gradul de durabilitate a capitalului fix şi această 
varietate a proporţiilor în care se pot combina cele două feluri de capital.„ • H). 

Şi dacă întrebăm care sînt 1 1cele două feluri de capitalu ni se 
răspunde : 

„De asemenea, proporţiile în care se poăte combina capitalul care trebuie 
să întreţină munca şi capitalul in veslil în unelte, maşini şi clădiri pot fi 
variate" Hj, 

Prin urmare, capital fix = mijloace de muncă şi capital cir· 
culant = capital cheltuit pentru muncă. „Capitalul care trebuie 
să întreţină munca"  este în sine o expresie searbădă, împrumutată 
de la A. Smith. Pe de o parte, capitalul c irculant este confundat 
aici cu capitalul variabil, adică cu acea parte din capitalul pro
ductiv care este cheltuită pentru muncă. Pe de altă parte însă, 
întrucî t  această opoziţie nu este luată din procesul de valorifi· 
c are, unde capitalul se împarte în capital constant şi c apital va• 
riabil, ci din procesul de circulaţie (vechea confuzie a lui Smith), 
se ajunge la definiţii de două 01 i false. 

") „This difference in the degree of durability of fixed capital, and this 
variety in the proportions in which the two sorts of capital may be combined". -
„Principles" ,  p. 25 (vezi şi David Ricardo. Opere alese, voi. I, Bucureşti, Editura 
Academiei R.P.R„ 1959, p. 72. - Nota trad.).  

li) „The proportions, too, in which the capital that is to support labour, and 
the capital that 1s invested in teols, machinery, and buildings, may be variously 
combined" - I. c. (vezi şi op. cit., p. 72. - Not: lrad ) . 
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In primul rînd, diferenţele în ceea ce priveşte gradul de du
rabilitate a capitalului fix şi deosebirile în ceea ce priveşte com
poziţia capitalului, care constă din capital constant şi capital va
riabil, sînt considerate aici echivalente. Dar această din urmă 
deosebire determină deosebirea în ceea ce priveşte producţia de 
plusvaloare ; cea dintîi, dimpotrivă, întrucît este vorba de pro
cesul de valorificare, nu se referă decî t  la modul în care o 
valoare dată a mijlocului de producţie este transmisă asupra pro
dusului ; dar, în măsura în care se are în vedere procesul de cir
culaţie, această deosebire nu se referă decit  la perioada de reîn
noire a capitalului cheltuit sau, cu alte cuvinte, la timpul pentru 
care acesta a fost cheltuit. Dacă, în loc să pătrundem mecanismul 
interior al procesului de producţie capitalist, nu privim dec î t  fe
nomenele aşa cum se prezintă ele, aceste deosebiri se confund. 
într-adevăr. La repartizarea plusvalorii sociale între capitalurile 
investite în diferite ramuri de activitate, deosebirile dintre durata 
perioadelor pe care e avansat c.pitalul (ca, de pildă, diferitele 
durate ale capitalului fix) şi deosebirile în ceea ce priveşte com
poziţia organică a capitalului (deci şi deosebirea dintre c irculaţia 
capitalului constant şi cea a capitalului variabil) contribuie în 
€gală măsură la egalizarea ratei generale a profitului şi la trans
formarea valorilor în preţuri de producţie. 

In al doilea rînd, din punctul de vedere al procesului de c ir
culaţie, de o parte se află mijloacele de muncă, capitalul fix, ş i  
de cealaltă parte materialul de muncă şi salariul, capitalul c ircu
lant. Dimpotrivă, din punctul de vedere al procesului de muncă 
.şi al procesului de valorificare, de o parte se află mijloacele de 
producţie (mijloacele de muncă şi materialul de muncă) , c apitalul 
·constant, de cealaltă parte forţa de muncă, capitalul variabil. Pen
itru compoziţia orgamca a capitalului („Capitalul" ,  cartea I, 
cap. XIII, 2, p . 647 55) esle absolut indiferent dacă aceeaşi canti
tate de valoare a capitalului constant constă dintr-o cantitate con
siderabilă de mijloace de muncă şi o cantitate neglijabilă de ma
terial de muncă sau, dimpotrivă, dintr-o cantitate considerabilă 
•de material de muncă şi o cantitate neglijabilă de mij loace de 
muncă ; compoziţia organică a capitalului este în întregime deter
minată de raportul dintre capitalul ch eltuit pe mijloace de pro
ducţie şi cel cheltuit pe forţă de muncă. Invers, din punctul de 
vedere al procesului de circulaţie, al deosebirii dintre capitalul 
iix şi cel circulant, este tot atî t de indiferent în ce raport o anu
mită c antitate de valoare a capitalului circulant se împarte în 
material de muncă şi salariu. Dintr-un punct de vedere, materialul 
de muncă intră în aceeaşi categorie cu mijloacele de muncă, în 
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opoziţie cu valoarea-capital cheltuită pe forţă de muncă. Din celă
lalt punc t de vedere, partea de capital cheltuită pe forţă de muncă 
intră în aceeaşi categorie cu aceea cheltuită pe material de muncă, 
în opoziţie cu partea de capi tal cheltuită pe mijloace de munc.. 

Din această c auză, la Ricardo, acea parte din valoarea capi
talului care e cheltuită pe material de muncă (materii prime şi  
materiale auxiliare) nu apare în nici  una dintre cele două părţi. 
Ea dispare cu totul. Şi  anume ea nu se încadrează în categoria 
capital fix, pentru că coincide cu totul, în ceea ce priveşte modul 
ei de circulaţie, cu partea de capital cheltuită pe forţă de muncă. 
Pe de altă parte, ea nu poate fi încadrată în  categoria  capital cir
culant, pentru că, o dată cu ace.sta, identificarea opoziţiei dintre 
capitalul fix şi cel c irculant cu opoziţia dintre c apitalul constant şi cel variabil, preluată în mod tacit de Ricardo de la A. Smith, 
s-;u anula. Ricardo are prea mult simţ logic pentru a nu-şi da 
seama de acest lucru şi de aceea această parte de capi tal dispare 
la el cu totul. 

Aici mai trebuie menţionat că, potrivit limbajului economiei 
politice, capitalistul avansează la intervale diferite capitalul chel
tuit pe salarii ,  după felul cum il plăteşte, de pildă, săptmînal, lu
nar sau trimestrial. De fapt lucrurile stau invers. Muncitorul î i  avan
sează capitalistului munca sa pe o săptămînă, pe o lună, pe trei 
luni, după cum e plătit săp tămînal, lunar sau trimestrial. Dacă, în 
loc s-o plătească după folosire, capitalistul ar cumpăra forţa de 
muncă, dacă deci ar plăti muncitorului salariul cu anticipaţie pe 
zi, săptămînă, lună sau trimestru, s-ar putea vorbi de un avans 
pe aceste intervale de timp. Dar întrucît el plăteşte abia după c e  
munca a durat zile, săptămini, luni, în l o c  s-o cumpere şi s-o plă
tească pentru timpul cit  ea urmează să dureze, totul nu este decît 
un quid pro quo capitalist, iar avansul pe care muncitorul i-l dă 
capitalistului sub formă de muncă se transformă într-un avans pe 
care capitalistul i-l dă muncito1 ului sub formă de bani. Lucrurile 
nu se modifică cu nimic prin laptul că capitalistul reprimeşte din 
Circulaţie sau realizează produsul însuşi sau valoarea acestuia 
{împreună cu plusvaloarea care î i  este încorporată) . numai într-o 
Jerioadă mai mult sau mai puţin îndelungată, în funcţie de dife· 
ri lele perioade de timp necesare pentru confecţionarea produsului 
sau în funcţie de diferitele perioade de timp necesare pentru c ir
culaţia lui. Vînzătornlui î i  este absolut indiferent ce vrea să  facă 
cumpărătorul cu marfa lui. Capitalistului nu-i revine mai ieftin o 
maşină pentru că trebuie să av anseze întreaga ei valoare dintr-o 
lată, în timp ce aceeaşi valoare se întoarce la el din circulaţie 
doar în mod treptat şi bucată cu bucată ; de asemenea el nu plă-
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teşte bumbacul mai scump pentru că valoarea acestuia intră în 
întregime în valoarea produsului confecţionat din acest bumbac 
şi, prin urmare, este înlocuită în întregime şi dintr-o dată prin 
vînzarea produsului. 

Să ne întoarcem la Ricardo. 
1 .  Caracteristic pentru capitalul variabil este faptul că o 

parte determinată, dată a capitalului (deci, în acest sens, con
stantă) , că o sumă de valoare dată (pe care o presupunem egală 
cu valoarea forţei de muncă, deşi în acest caz este indiferent dacă 
salariul este egal cu valoarea forţei de muncă sau e mai mare sau 
mai mic decît ea) este schimbată pe o forţă care se valorifică, pe 
o forţă creatoare de valoare, forţa de muncă, forţă care nu numai 
că reproduce propria ei valoare plătită de capitalist, ci în acelaş: 
timp produce şi o plusvaloare, o valoare c are nu exista mai îna
inte şi c are nu a fost plătită prin nici un echivalent. Această în
suşire caracteristică a părţii de capital cheltuite pe salarii, care 
o deosebeşte toto coelo * ,  în calitate de capital variabil, de capi
talul constant, dispare atunci cînd pa1tea de capital cheltuită pe 
salarii este considerată exclusiv din punctul de vedere al proce
sului de circulaţie, apărînd astfel în calitate de capital circulant 
in opoziţie cu capitalul fix cheltuit pe mijloace de muncă. Aceastd 
rezultă chiar din faptul că în acest caz capitalul variabil este 
opus în aceeaşi rubrică a capitalului circulant, împreună cu o com
ponentă a capitalului constant cheltuită pe material de muncă, 
altei componente a capitalului constant cheltuită pe mijloace de 
muncă. De plusvaloare, adică tocmai de condiţia care transformă 
în capital suma de valoare cheltuită, se face aici cu totul abstrac
ţie. Se face abstracţie şi de foptul că partea de valoare pe care 
capitalul cheltuit pe salarii o adaugă produsului este nou produsă 
(deci efectiv reprodusă) . în timp ce partea de valoare pe care o 
adaugă produsului materiile p1 ime nu este nou produsă, nu este 
efectiv reprodusă, ci doar păstrată, conservată în valoarea pro
dusului şi de aceea nu face deoît să reapară în calitate de com
ponentă a valorii produsului. Deosebirea, aşa cum se prezintă 
acum din punctul de vedere al opoziţiei dintre capitalul circulant 
şi capitalul fix, constă numai în următoarele : valoarea mijloacelor 
de muncă folosite pentru producerea unei mărfi nu intră în va
loarea mărfii decît parţial şi deci nu este înlocuită prin vînzarea 
mărfii decît parţial, nu este înlocuită, în general, decît bucată cu 
bucată şi în mod treptat. Pe de altă parte, valoarea forţei de 
muncă şi a obiectelor de muncă (materii prime etc.) folosite pen-

* - ln toate prlvlntele. - Nota lrad. 
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tu producerea unei mărfi intră în întregime în marfă şi este deci 
înlocuită în întregime prin vînzarea ei. In acest sens, faţă de pro
cesul de circulaţie, o parte a capitalului se prezintă în calitate de 
capital fix, iar cealaltă în calitate de capital fluid sau circulant. 
In ambele cazuri este vorba de transmiterea asupra Todusului a 
unei valori avansate date şi de înlocuirea ei prin vînzarea pro
dusului. Deosebirea nu mai constă acum decît în faptul că, într-un 
caz, transmiterea valorii şi deci înlocuirea valorii se face bucată 
cu bucată şi  în mod treptat, iar în celălalt caz se face dintr-o dată. 
Totodată dispare deosebirea radicală dintre capitalul variabil şi  
capitalul constant, dispare, prin urmare, întregul mister al formării 
plusvalorii şi al producţiei capitaliste, adică dispar împrejurările 
care transformă în capital anumite valori şi obiectele în care se 
concretizează aceste valori. Toate componentele capitalului nu se 
mai deosebesc aici decit prin modul lor de circulaţie (iar circu
laţia mărfii nu are de-a face, fireşte, decît cu valori date, deja 
existente) ; astfel, un mod de circulaţie specific este comun capi
talului cheltuit pe salarii şi părţi de capital cheltuite pe materii 
prime, semifabricate, materiale auxiliare, în opoziţie cu partea de 
capital cheltuită pe mijloace de muncă. 

Se înţelege, prin urmare, de ce economia politică burgheză 
a păstrat instinctiv confuzia făcută de Smith între categoriile „ca
pital constant şi capital variabil• ,  de o parte, şi  categoriile „capi
tal fix şi  capital circulant• ,  de cealaltă parte, şi a repetat-o fără 
nici o tentativă de critică din generaţie în generaţie timp de 
.aproape un secol. In această economie politică, partea de capital 
cheltuită pe salarii nu se mai deosebeşte de loc de partea de ca
pital cheltuită pe materia primă, iar de capitalul constant nu se 
deosebeşte decît din punct de vedere formal, după felul în care 
circulă împreună cu produsul, bucată cu bucată sau în întregime. 
Astfel, baza necesară pentru înţelegerea mişcării reale a produc
•ţiei capitaliste şi deci a exploatării capitaliste este distrusă din
itr-o lovitură. Este vorba numai de reapariţia unor valori avansate. 

Această adoptare în mod iecritic a confuziei lui A. Smith îl 
Împiedică pe Ricardo nu numai mai mult decît pe apologeţii de 
mai tîrziu, cărora această confuzie de noţiuni mai curînd le-a 
servit, dar chiar mai mult decit pe însuşi A. Smith, deoarece Ri
-cardo, în opoziţie cu Smith, dezvoltă mai consecvent şi mai ca
tegoric teoria valorii şi a plusvalorii, susţinîndu-1 pe A. Smith 
-esotericul împotriva lui A. Smith exotericul. 

La fiziocraţi nu există această confuzie. Deosebirea dintre 
„ avances annuelles" şi . „avances primitives " nu se referă decît 

la diferitele perioade d� reproducţie a diferitelor componente ale 
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capitalului, în special a capitalului agricol, în timp ce concepţiile 
lor despre producerea plusvalorii formează o parte a teoriei lor, 
independentă de aceste deosebiri, şi anume partea prezentată de 
ei drept însăşi esenţa Leoriei lor. Formarea plusvalorii nu este ex
plicată aici ca provenind din capital ca atare, ci este atribuită 
numai unei anumite sfere de plasare a capitalului : agricultura. 

2. Esenţialul pentru definirea capitalului variabil, deci pentru 
transformarea unei sume oarecare de valoare în capital, este ur
mătorul fapt : capitalistul schimbă o anumită mărime de valoare 
dată (şi în acest sens constantă) pe o forţă creatoare de valoare, o 
anumită mărime de valoare pe o producţie de valoare, pe procesul 
ei de autovalorificare. Faptul clacă capitalistul îl plăteşte pe mun
citor în bani sau în mijloace de subzistenţă nu modifică cu nimic 
această definiţie esenţială. Nu se modifică decît modul de exis
tenţă a valorii avansate de .apitalist, valoare care într-un caz 
ia forma de bani, cu care muncitorul îşi cumpără pe piaţă mijloa
cele sale de subzistenţă, în ceiălalt caz forma de mijloace de sub
zistenţă, pe care muncitorul le consumă direc t. De fapt producţi� 
capitalistă dezvoltată presupune că muncitorul este plătit în bani , 
aşa cum presupune, în general, un proc�s de producţie mijlocit 
de procesul de circulaţie, adică presupune o economie bazată pe 
relaţia marfă-bani. Dar crearea de plusvaloare, deci capitalizare. 
sumei de valoare avansate, nu izvorăşte nici din forma bănească, 
nici din forma naturală a salariului, adică a capitalului cheltuit 
pentru cumpărarea de forţă de muncă. Ea izvorăşte din schim
barea valorii pe o forţă creatoare de valoar e, din transformarea 
unei mărimi constante într-una variabilă. 

Caracterul mai mult sau mai puţin fix al mijloacelor de munc� 
depinde de gradul lor de durabilitate, deci de o proprietate fi
zică. In funcţie de gradul lor de durabilitate, celelalte împreju
rări rămînînd neschimbate, ele se vor uza mai repede sau mai 
încet, vor funcţiona deci în rnlitate de capital fix un timp mai 
îndelungat sau mai scurt. Dar nu numai această proprietate fizic. 
a durabilităţii este aceea care face ca ele să funcţioneze în cali
tate de capital fix. In uzinele metalurgice, materiile prime sînt tot 
atît de durabile ca şi maşinile cu ajutorul cărora sînt prelucrate 
şi chiar mai durabile decît unele părţi ale acestor maşini, făcute 
din piele, lemn etc. Cu toate acestea, metalul care serveşte ca ma
terie primă constituie o parte a capitalului circulant, în timp ce 
mijlocul de muncă în funcţiune, construit, poate, din acelaşi metal, 
constituie o parte a capitalului fix. Prin urmare, nu natura fizică 
a materialului, nu caracterul mai mult sau mai puţin perisabH 
sînt acelea care fac ca acelaşi metal să fie trecut o dată la ru-
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brica capital fix şi altă dată ia rubrica capital circulant. Deose
birea aceasta rezultă, dimpotrivă, din rolul pe care el îl j oacă 
în procesul de producţie : intr-un caz ca  obiect al muncii, în celă
l alt caz  ca mijloc de muncă. 

Funcţi a mijlocului de muncă în procesul de producţie cere 
în general ca, în  c ursul unor perioade mai mult sau mai puţin 
îndelungate, el să fie folosit mereu în procese de muncă repetate. 
Prin urmare, însăşi funcţia lui cere o durabilitate mai mare sau mai 
mică a materialului respectiv. Dar durabilitatea materialului din 
care este făcut nu-l transformă ea însăşi în capital fix. Acelaşi 
material devine capital circulant alunei c înd este materie primă, 
iar la economiştii care confundă deosebirea dintre capitalul-mrfă 
şi capitalul productiv cu deosebirea dintre capitalul circulant şi 
capitalul fix, acelaşi material, aceeaşi maşină este capital circu
lant în calitate de produs şi  c apital tix în calitate de mijloc de 
muncă. 

Cu toate că mij locul de muncă nu devine capital fix datorită 
durabilităţii materialului din care este făcut, totuşi rolul lui ca 
mijloc de muncă cere ca  el să  fie confecţionat dintr-un material 
relativ durabil. Durabilitatea materialului este deci o condiţie a 
funcţionării lui ca mijloc de muncă, deci şi baza materială a mo
dului de circulaţie, care face din el c apital fix. Celelalte împre
j urări rămînînd neschimbate, caracterul mai mult sau mai puţin 
perisabil al materialului mijlocului de muncă îi imprimă acestuia, 
într-un grad mai mare sau mai mic, pecetea fixităţii şi, prin ur
mare, este legat, în esenţă, de calitatea de capital fix a acestuia. 

Dacă partea de capital cheltuită pe forţă de muncă este con
siderată exclusiv din punctul de vedere al capitalului circulant, 
deci în opoziţie cu c apitalul fix ; dacă, prin urmare, deosebirile 
dintre capitalul constant şi capitalul variabil sînt confundate c u  
deosebirile dintre capitalul fix şi  capitalul circulant, este natural 
ca, întrucît realitatea materială a mijlocului de muncă constituie 
o bază esenţială a caracterului său de capital fix, caracterul de 
capital circulant să se deducă, în opoziţie cu cel de capital fix, 
din realitatea materială a capitalului cheltuit pe forţă de muncă, 
iar apoi capitalul c irculant să fie determinat din nou cu ajutorul 
realităţii materiale a capitalului variabil. 

Materialul real al c apitalului cheltuit pe salarii este munca 
însăşi, este forţa de muncă în acţiune, creatoare de valoare, 
munca vie pe care capitalistul o schimbă pe muncă moartă, ma
terializată, înglobînd-o capitalului său ; numai prin acest fapt va
loarea aflată în mîinile capitalistului se transformă într-o valoare 
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care se autovalorifică. Dar aceâstă forţă în stare să se autovalori
fice capitalistul nu o vinde. Ea constituie întotdeauna numai o 
componentă a capitalului productiv al acestuia, ca şi mijloacele 
lui de muncă, dar ea nu constituie niciodată o componentă a ca
pitalului-marfă al acestuia, c a, de pildă, produsul finit pe c are îl 
vinde el. In cadrul procesului de producţie, mijloacele de muncă, 
în calitate de componente ale capitalului productiv, nu se opun 
forţei de muncă în calitatea lor de capital fix, aşa c um nici ma
terialul de muncă şi materialele auxiliare nu se confundă cu forţa 
de muncă în c alitate de capital c irculant ; atît unora, cit  şi celor
lalte, ca factori mateTiali, forţa de muncă li se opune ca factor per
sonal ; aceasta din punctul de vedere al procesului de muncă 
Atît unele, c î t  şi c elelalte se opun, în calitate de capital constant, 
forţei de muncă în c alitate de capital variabil ; aceasta din punctul 
de vedere al procesului de valorificare. Sau, dacă aici este vorba 
de o deosebire materială în măsura în care influenţează procesul 
de circulaţie, aceasta nu poate fi decît următoarea : din natura 
valorii, care nu este altceva decit muncă materializată, şi 
din natura forţei de muncă în acţiune, care nu este altceva decî t 
muncă în curs de materializare, rezultă că forţa de muncă, în 
timpul funcţionării ei, creează neîncetat valoare şi plusvaloare ; 
că c eea c e  de partea forţei de muncă se prezintă ca mişcare, 
creare de valoare, de partea produsului ei, într-o formă statică, 
se prezintă ca o valoare deja creată. Dacă forţa de muncă a 
funcţionat, capitalul nu mai constă din forţă de muncă, de o parte, 
şi mijloace de producţie, de cealaltă parte. Valoare a-capital chel
tuită pe forţă de muncă este acum valoarea care (+ plusvaloarea) 
a fost adăugată produsului. Pentru ca procesul să se repete, pro
dusul trebuie vîndut, iar cu banii obţinuţi pe el trebuie cumpărată 
din nou forţa de muncă şi înglobată capitalului productiv. Acest 
fapt dă părţii de capital cheltuite pe forţă de muncă, ca şi celor 
cheltuite pe materiale de muncă etc„ caracterul de capital c ircu
lant, în opoziţie cu c apitalul care rămîne fixat în mijloacele de 
muncă. 

Dacă, dimpotrivă, definiţia secundară a capitalului c irculant, 
pe care o are şi o parte din capitalul constant (materiile prime şi 
materialele auxiliare) , este transformată în definiţia esenţială â 
părţii de capital cheltuite pe forţă de muncă, anume dacă pornim 
de la faptul că valoarea cheltuită pe forţă de muncă se transmit•3 
în întregime asupra produsului pentru a c ărui producere această 
forţă de muncă a fost consumată şi nu treptat, bucată cu bucată, 
aşa cum este cazul cu capitalul fix, că, prin urmare, această va-
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loare trebuie să fie şi ea înlocuită în întregime prin vînzarea pro
dusului, atunci partea de capital cheltuită pe salarii trebuie să 
constea, din punct de vedere material, nu din forţă de muncă în 
funcţiune, ci din elementele materiale pe care muncitorul le cum
pără cu salariul său, adică din partea de capital-marfă social care 
intră în consumul muncitorului, din mij loacele de subzistentă. Ca
pitalul ix constă în cazul acesta din mijloacele de muncă, care 
se uzează relativ încet şi care trebuie deci înlocuite la intervale 
mai lungi, iar capitalul cheltuit pe forţă de muncă constă din 
mijloace de subzistenţă, care trebuie înlocuite mai repede. 

Dar graniţele dintre durabilitatea mai mică şi durahilitatea 
mai mare se şterg. 

„Alimentele şi îmbrăcămintea consumate de muncitor, clădirile în care 
lucrează, instrumentele cu care este ajutată munca lui sînt toate de natură 
perisabilă. Există, totuşi, o mare diferenţă în ceea ce priveşte durata acestor 
capitaluri diferite : o maşină cu abur durează mai mult decît o corabie : o corabie 
mai mult decît îmbrăcămintea muncitorului, i ar îmbrăc.mintea muncitorului mal 
mult de cit alimentele pe care le consumă• ") . 

Aici Ricardo uită casa în care locuieşte muncitorul, mobila, 
ustensilele de care se serveşte atunci c înd consumă, cum sint cu
ţitele, furculiţele, vasele etc., care, în ceea ce priveşte durabili
tatea, au toate acelaşi caracter ca şi mij loacele de muncă. Ace
leaşi obiecte, aceleaşi categorii de obiecte apar într-un caz ca 
mijloace de consm, iar în celălalt ca mijloace de muncă. 

Deosebirea, aşa cn o formulează Ricardo, este următoarea : 

„DuJă cum este rapid perisabil şi reclamă să fie des reprodus sau se con
oumă încet, capitalul este clasificat în categoria de capital circulant sau de 
capital fix• 28) . 

Şi la acest pasaj el face următoarea notă : 

„O împărţire neesenţială şi în care linia de demarcaţie nu poale fi trasată 
cu precizie" '9). 

") „The food and clothing consumed by the labourer, the builLlings in 
which he works, the implements with which his labour is assisted, are all of a 
perishable nature. There is, however, a vast differcnce in the time for which 
these different capitals will endure : a steam-engine will Iast longer than a ship, 
a ship than the clothing of the labourer, and the clothing of the labourer lorger 
than the food which he consumes".  - Ricardo etc., p. 26 (vezi ş i  op. cit., 
p. 72. - Nota trad.). 

8) „According as capital is rapidly perishable and requires to be frequently 
reproduced, or is of slow con,umption, it is classed under lhe heads of circula
ting, or fixed capital" (vezi şi op. cit., p. 72. - Nota trad.). 

"l „A division not essential, and in which the line of demarcation Cdnnot 
be accurately drawn• (vezi şi  op. cit., p. 72. - Nota trad.). 
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Iată-ne astfel ajunşi din nou la fiziocraţi, la care deosebirea 
dintre „avances annuelles" şi „avances primi tives"  reprezenta o 
deosebire în ceea ce priveşte timpul de consum şi deci timpul 
de reproducţie a capitalului folosit. Nwnai că ceea ce la ei ex
primă un fenomen important pentru producţia socială, fiind pre
zentat în „Tableau economique " şi în legătură cu procesul de cir
culaţie, devine aici o diferenţiere subiectivă şi, cum se exprim. 
Ricardo însuşi, inutilă. 

Dacă partea de capital cheltuită pe muncă nu se deosebeşte 
de partea de capital cheltuită pe mijloace de muncă decît prin pe
rioada sa de reproducţie şi deci prin durata c irculaţiei sale, dacă 
o parte constă din mijloace de subzistenţă în timp ce cealaltă 
constă din mijloace de muncă, astfel că  acestea din urmă se deose
besc de cele dintîi numai printr-un grad mai m are de durabilitate. 
cele dintîi avînd chiar în cadrul lor diferite grade de durabilitate, 
se înţelege că orice differentia specifica dintre capitalul cheltuit pe 
forţă de muncă şi cel cheltuit pe mijloace de producţie se şterge. 

Aceasta contrazice în întregime teoria valorii ca şi teoria profi
tului a lui Ricardo, care de fapt este o teorie a plusvalorii. El nu 
analizează în general deosebirea dintre capitalul fix şi capitalul 
circulant decît în mă5ura în care proporţiile diferite dintre ele în 
ramuri de producţie diferite, la capitaluri de aceeaşi mărime, in
fluenţează asupra legii valorii, şi anume în ce măsură o urcare sau 
o scădere a salariului afectează, în urma acestor împrejurări, pre
ţurile. Dar, chiar în cadrul acestei analize limitate, el comite cele 
mai grave erori şi porneşte de fapt de la o bază de cercetare absolut 
falsă, din cauza confuziei pe care o face între c apitalul fix şi cel 
circulant, de o parte, şi capitalul constant şi cel variabil, de cealaltă 
parte. Şi  anume, 1) în măsura în care partea de valoare a capitalului 
cheltuită pe forţă de muncă este trecută la rubrica capital circulant, 
sînt greşit dezvoltate definiţiile capitalului circulant însuşi şi în spe
cial condiţiile care fac ca partea de capital cheltuită pe muncă să fie 
inclusă în această rubrică. 2) Se face o confuzie între definiţia 
potrivi t căreia partea de capital cheltuită pe muncă este capital 
variabil şi aceea potrivit căreia ea este capital c irculant în opoziţie 
cu cel fix. 

Este evident din capul locului că definirea capitalului chel
tuit pe forţă de muncă drept capital circulant sau fluid este o 
definiţie secundară, în care differentia specifica pe care acest ca
pital o are în procesul de producţie dispare ; căci, pe de o parte, 
în  această definiţie capitalurile cheltuite pe muncă şi cele cheltuite 
pe materii prime etc. sînt la fel de importante ; rubrica ce identi
fică o parte a capitalului constant cu capitalul variabil ignoreazt 
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complet differentia specifica a capitalului variabil în opoziţie cu 
capitalul constant. Pe de altă p arte, deşi partea de capital chel
tuită pe muncă şi cea cheltui tă pe mijloace de muncă sînt opuse 
una alteia, ele nu sînt opuse de loc sub raportul modului cu totul 
diferit în care intră în producerea valorii, ci numai sub raportul 
faptului că ambele transmit asupra produsului valoarea lor dată, 
dar în perioade de timp diferite. 

In toate aceste cazuri este vorba de modul în care o valoare 
dată cheltuită în procesul de p1 0ducţie a mărfii, indiferent dacă 
este vorba de salariu, de preţul materiei prime sau de preţul 
mijloacelor de muncă, este trnnsmisă asupra produsului, deci de 
modul în care circulă cu ajutorul produsului şi, prin vînzarea 
acestuia, revine la punctul ei de plecare sau este înlocuită. Sin
gura deosebire constă aici în „modul în care- , în felul special 
în care se face această tran�mitere şi deci circulaţia aceste; 
valori. 

Problema dacă preţul forţei de muncă, determinat de mai înainte 
în fiecare caz în parte prin contract, se plăteşte în bani sau în 
mij loace de subzistenţă nu-i modifică cu nimic caracterul, şi anume 
de a fi un preţ anumit dat. D.r în cazul salariului plătit în bani 
este evident că nu banii înşişi intră în procesul de producţie, aşa 
cum se întîmplă cu mij loacele de producţie, la care nu numai va
loarea, dar chiar materia intră în procesul de producţie. Dar dacă 
mijloacele de subzistenţă pe care muncitorul le cumpără cu sa
lariul său sînt incluse direct, ca formă materială a capitalului cir
culant, în aceeaşi rubrică cu materiile prime etc. şi opuse astfel 
mijloacelor de muncă, aceasta dă lucrurilor alt aspect. Dacă va
l oarea acestor lucruri, adică a mijloacelor de producţie, este 
transmisă în cursul procesului de muncă asup1 a produsului, va
loarea celorlalte lucruri, adică a mij loacelor de subzistenţă, re
apare în forţa de muncă care le-a consumat şi este de asemenea 
transmisă asupra produsului prin funcţionarea acesteia din urmă. 
In ambele cazuri este vorba deopotrivă de simpla reapariţie în 
produs a valorilor avansate in timpul producţiei. (Fiziocraţii au 
luat cele de mai sus în serios şi de aceea au negat capacitatea 
muncii industriale de a crea plusvaloare.) Astfel, în pasajul dej a 
citat 56 al lui Wayland se spune : 

„Nu are importantă !n ce formă reapare capitalul„. Diferitele feluri de ali
mente, îmbrăcăminte, locuinţe necesare pentru existenţa, pentru confortul omului 
suferă de asemenea schimbări. Ele sini consumate din timp în timp, iar valoarea 
lor reapare etc ."  (.,Elements of Pol. Econ." ,  p. 3 1 ,  32.) 

Valorile-capital avansate pentru producţie sub formă de mij
loace de producţie şi de mijloace de subzistenţă reapar aici de-
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opotrivă în valoarea produsului. In felul acesta se obţine trans
formarea procesului de producţie capitalist într-un mister desă
vîrşit, iar originea plusvalorii existente în produs dispare com
plet din cîmpul vizual. 

Se desăvîrşeşte astfel fetişismul propriu economiei politice 
burgheze, care transformă caracterul social, economic, imprimat 
lucrurilor în procesul social de producţie, înr-un caracter natural, 
care ar decurge din însăşi natura materială a acestor lucruri. 
De pildă, a spune că mijloacele de munc. sint capital fix este o 
definiţie scolastică care duce la contradicţii şi la confuzii. La 
analizarea procesului de muncă („Capitalul " ,  cartea I, cap. V) s-a 
demonstrat că de rolul pe care îl joacă elementele materiale de 
fiecare dată într-un anumit proces de muncă, de funcţia lor de
pinde întru totul dacă ele se manifestă ca mijloace de muncă, ca 
material de muncă sau ca produs. Tot aşa .iJ loacele de muncă 
nu sînt capital fix decît în c azul că procesul de producţie este în 
general un proces de producţie capitalist şi deci mijloacele de 
producţie sînt în general capital, adică au definiţia economică, 
caracterul social de capital ; şi. în al doilea rînd, ele nu sînt ca
pital fix decît dacă îşi transmit valoarea asupra produsului în
tr-un anumit fel. ln caz contrar, ele rămîn mijloace de muncă fărd 
să devină capital fix. De asemenea, materialele auxiliare, ca, de 
pildă, îngrăşămintele, dacă îşi transmit valoarea în acelaşi mod 
deosebit ca şi cea mai mare parte a mijloacelor de muncă, devin 
capital fix, deşi nu sînt mijloace de muncă. Aici nu este vorba 
de definiţii în care să se încadreze lucrurile. Este vorba de funcţii 
determinate, care trebuie să-şi găsească expresia în categorii de
terminate. 

In măsura in care mijloacelor de subzistenţă ca atare li se 
atribuie în orice împrejurare caracterul de capital cheltuit pe 
salarii, acest capital „circulant" mai capătă şi caracterul de „a 
întreţine munca" ,  „to support labour" { Ricardo, p. 25} · Pn ur
mare, dacă mijloacele de subzistenţă nu ar fi „capital ", ele nu 
ar putea întreţine forţa de muncă, în timp ce tocmai caracterul 
lor de capital le dă proprietatea de a întreţine capi talul prin 
muncă străină. 

Dacă mijloacele de subzistenţă sînt în sine capital circulant 
după ce acesta s-a transformat în salariu, rezultă, în continuare, 
că mărimea salariului depinde de raportul dintre numărul mun
citorilor şi masa de capital circulant dată, teză îndrăgită de eco· 
nomişti ; în timp ce, de fapt, roasa mijloacelor de subzistenţă pe 
care muncitorul le scoate pe piaţă şi masa mijloacelor de sub-
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zistenţă de care dispune capi talistul pentru propriul său consum 
depind de raportul dintre plusvaloare şi preţul muncii. 

Ricardo, ca şi B arton 29a) ,  confundă peste tot raportul dintre 
capitalul variabil şi cel constant cu raportul dintre capitalul cir
culant şi cel fix. Mai tîrziu vom vedea cum această confuzie îl 
va face ca în analizarea ratei profitului 5s să ajungă la rezultate 
greşite. 

Mai departe Ricardo identifică deosebirea dintre capi talul 
fix şi cel circulant cu deosebir ile care apar în procesul de rotaţie 
sub influenţa unor motive cu totul diferite. El scrie : 

„Trebuie de asemenea observat că capitalul circulant poate circula sau se 
poate reîntoarce la cel care îl foloseşte în intervale de timp foarte inegale. 
Griul cumpărat de un fermier spre a fi semănat este, în comparaţie cu griul 
cumpărat de un brutar spre a-l transforma în pîine, un capital fix. Unul ii lasă 
în pămînt şi nu-l poate recăpăta timp de un an l celălalt î l  poate transforma 
în făină, îl poate vinde clienţilor săi sub formă de pîine şi îşi are capitalul 
liber în decurs de o săptămînă spre a reîncepe acelaşi lucru sau spre a-i da 
orice altă întrebuinţare• &•) , 

Aici este caracteristic faptul că grîul, deşi în calitate de griu 
de sămînţă nu serveşte ca mijloc de subzistenţă, ci ca materie 
primă, este, în primul rînd, capital circulant, pentru că este în 
sine mijloc de subzistenţă şi, în al doilea rînd, capital fix, pentru 
că reîntoarcerea lui nu se produce decît după un an. Dar nu nu
mai faptul că se reîntoarce mai încet sau mai repede face ca un 
mijloc de producţie să fie capital fix, ci şi felul special de a-şi 
transmite valoarea asupra produsului. 

Confuzia creată de A. Smith a dus la următoarele rezultate : 
1 .  Deosebirea dintre capitalul fix şi capitalul circulant este 

confundată cu deosebirea dintre capitalul productiv şi capitalul· 
marfă. Aşa, de pildă, aceeaşi maşină este capital circulant atunci 
cînd se află pe piaţă în calitate de marfă şi capital fix atun�i 

. .  
cî:d 

este înglobată procesului de producţie. In asemenea cond1ţu ra
mîne absolut de neînţeles de ce un anumit fel de capital trebuie 
să fie în mai mare măsură decît altul fix sau circulant. 

Ha) „Observations on the Circumstances which i?fluence t�e Condit�on ol 

the Labouring Classes of Society • ,  London, 1817. Pasa]ul respectiv e'te citat în 
cartea I, p. 655, nota 79 57• 

ao) „It is alsa to be observed that the circulating capital may circulate, 

or ba returned to its employ>r, in very unequal times. The wheat bought by a 

farmer to sow is comparatively a fixed capital to the wheat purchased by .a 
baker to make into loaves. The one leaves it in the ground, and can obtam 

no return for a year l the other can get il ground into flour, sell it  as bread 

to his customers and have his capital free, to renew the same, or comnwnce 

any other emplo;ment in a week" (p. 26-27) (vezi şi op. cit., p. 73. - Nota lrad ) .  
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2. Orice capital circulant este identificat cu capitalul chel
tuit sau care urmează să fie cheltuit pe salarii. Aceasta, de pildă, 
la J. St. Mill 59 şi la alţii. 

3. Deosebirea dintre capitalul variabil şi capitalul constant, 
pe care încă Barton, Ricardo şi altii o confundă cu aceea dintre 
capitalul circulant şi cel fix, se reduce în cele din urmă cu totul 
la această ultimă deosebire, cum se întîmplă, de pildă, la Ramsay, 
la care toate mijloacele de producţie,  matPrHle prime, şi mijlod
cele de muncă sînt capital fix şi numai capitalul cheltuit pe sa
larii este capital circulant 80• intrucît  însă reducţia se face sui) 
această formă, deosebirea reală dintre capitalul constant şi cel 
variabil nu este sesizată. 

4.  La economiştii englezi, în special scoţieni, de dată mai re
centă, care consider. toate din punctul de vede1 e extrem de măr
ginit al func ţionarului de bancă, ca, de pildă, Macleod 61, Patter
son 62 şi alţii, deosebirea dintre capi;.alul fix şi cel circulant se 
transformă în deosebirea dintre „mony at call " şi „money not at 
call"  (depuneri care pot fi ridicate fără aviz prealabil şi depuneri 
care nu pot fi ridicate :lecît după un aviz prealabil ) . 
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Să luăm două ramuri de producţie cu zile de muncă de aceea?i 
durată, să zicem cu un proces de muncă de 1 0  ore, de pildă o 
filatură de bumbac şi o uzină de l ocomotive. Intr-o ramură se 
livrează zilnic sau s ăp tăminal o anumită cantitate de produs 
finit, de fire de bumbac ; în cealaltă ramură, procesul de muncă 
trebuie repetat, poate, timp de 3 luni pentru a se confecţiona un 
produs finit, o locomotivă. In primul caz, produsul e fungibil şi 
acela.5i proces de muncă reîncepe în fiecare zi sau în fiecare săp
tămînă. In celălalt caz, procesul de muncă este continuu şi cu
prinde un număr mai mare sau mai mic de procese de muncă zil
nice, care, în conexiunea lor, în continuitatea funcţionării lor, 
dau un produs finit abia după un timp mai îndelungat. Cu toate 
că aici durata z ilnică a procesului de muncă este aceea?i, se ob· 
servă o deosebire foarte importantă în ceea ce priveşte durata 
actului de producţie, adică în ceea ce priveşte durata proceselor 
le muncă repetate care s înt necesare pentru a livra produsul în 
formă finită, pentru a-l trimite pe piaţă ca  marfă, deci pentru a-l 
transforma din capital productiv în capital-marfă. Deosebirea din· 
tre capitalul fi: şi capitalul circulant nu are nici o legătură cu 
aceasta. Deosebirea arătată s-ar menţine chiar dacă în ambele 
ramuri de producţie capitalul fix şi capitalul c irculant ar fi folo
site exact în aceleaşi proporţii. 

Aceste deosebiri în ceea ce priveşte durata actului de pro
ducţie se observă nu numai între sfere de producţie diferite, dar 
şi în c adrul aceleiaşi sfere de producţie în funcţie de volumul 
produsului care trebuie livrat. O casă de locuit obişnuită se con
struieşte într-un timp mai scurt deoît o fabrică mare şi de aceea 
necesită un număr mai mic de procese de muncă continue. Dacd 
construirea unei locomotive durează trei lum, aceea a unui cuira-
sat durează unul sau mai mulţi ani. Producţia de cereale nece-
sită aproape un an, aceea de vite comute mari mai mulţi ani, iar 

1 6  
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producţia silvică poate cuprinde o perioadă de la 12 pînă la 
1 00 de ani ; un drum de ţară poate fi construit în cîteva luni, în 
timp ce o cale ferată necesită ani de zile ; n covor simplu poate 
fi confecţionat într-o săptămînă, în timp ce gobelinurile au ne
voie de ani de zile etc. Deosebirile în ceea ce priveşte durata ac
tului de producţie sînt, aşadar, infinit de variate. 

Deosebirea în ceea ce priveşte durata actului de producţie· 
trebuie să provoace în mod evident, dacă investiţiile de capital 
sînt la  fel de mari, o deosebire în ceea ce priveşte viteza rotaţiei 
capitalului, deci în ceea ce priveşte intervalele de timp pentr� 
care este avansat un capital dat. Să presupunem că filatura me
canică şi fabrica de locomotive folosesc capitaluri la fel de mari, 
că raportul dintre capitalul constant şi cel variabil este acelaşi, 
că şi raportul dintre componenţa fixă şi cea circulantă ale capi
talului este în ambele cazuri acelaşi, în sfîrşit că ziua de muncă 
are aceeaşi durată şi că împărţirea ei în muncă necesară şi supra
muncă este aceeaşi. Apoi, pentru a înlătura toate împrejurările· 
care rezultă din procesul de ci1 culaţie şi care nu au legătură cu . 
cazul nostru, vom mai presupune că atît firele, cit şi locomotiva 
sînt fabricate după comandă şi se plătesc la livrarea produsului 
finit. La sfîrşitul săptămînii, atunci cînd predă firele în formă fi. 
nită, fabricantul de fire primeşte înapoi capitalul circulant avan
sat (facem abstracţie aici de plusvaloare) , precum şi partea de 
capital fix intrată în valoarea firelor în urma uzurii. Prin urmare, 
el poate repeta cu acelaşi capital acelaşi circuit. Acest capital 
şi-a efectuat rotaţia. Dimpotriv ă, fabricantul de locomotive tre
buie în cursul celor trei luni să avanseze săptămînal capital nou 
pentru salarii şi materii prime, şi abia după trei luni, după li
vrarea locomotivei, capitalul circulant, cheltuit treptat în acest 
timp într-unul şi acelaşi act de producţie pentru confecţionarea 
uneia şi aceleiaşi mărfi, se află din nou într-o formă în care îşi 
poate reîncepe circuitul ; tot aşa şi uzura maşinilor din cursul 
acestor trei luni este înlocuită abia acum. Avansul primului fabri· 
cant este pe o săptămînă, al celuilalt este egal cu avansul pe o 
săptămînă înmulţit cu 1 2. Presupunînd că toate celelalte condiţii 
sînt egale, unul trebuie să aibi la dispoziţie de 12 ori mai mult 
capital circulant decît celălalt. 

Faptul că capitalurile avansate săptămînal sînt egale nu pre
zintă aici nici o i-11portanţă. Oricare ar fi mărimea capitalului 
avansat, într-un caz el este avansat numai pentru o săptămînă, în 
celălalt pentru 1 2  săptămîni, şi abia după acest termen se p0ate
opera din nou cu el, se p0ate repeta cu el aceeaşi operaţie sau· 
se poate începe o alta. 
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Deosebirea în ceea ce priveşte viteza de rotaţie, sau durata 
perioadei pentru care capitalul individual trebuie avansat înainte 
ca aceeaşi valoare-capital să poată servi din nou pentru alt pro
ces de muncă sau de valorificare, rezultă aici din următoarele. 

Să admitem că cc\\struirea unei locomotive sau a unei alte 
maşini costă 100 de zile de muncă. Din punctul de vedere al 
muncitorilor folosiţi în filatură şi în construcţia de maşini, cele 
100 de zile de muncă formează deopotrivă o mărime dis&ontinuă 
(discretă) , constînd, potrivit presupunerii noastre, din 100 de pro
cese de muncă identice consecutive, separate, de cite 10 ore fie
care. Dar din punctul de vedere al produsului, adică al maşinii, 
aceste 100 de zile de muncă formează o mărime continuă, ca 
să spunem aşa, o z i  de muncă de 1 OOO ore de muncă, un singur 
act de producţie conex. O asemenea zi de muncă, formată din 
succesiunea unui număr mai mare sau mai mic de zile de muncă 
conexe, eu o numesc perioadă de muncă. Dacă vorbim de ziua de 

.muncă, ne referim la durata timpului de muncă în cursul căruia 
muncitorul trebuie să-şi cheltuiască zilnic forţa sa de muncă, 
trebuie să muncească zilnic. Dacă, dimpotrivă, vorbim de peri
oada de muncă, aceasta înseamnă un număr determinat de zile 
de muncă conexe necesare într-o anumită ramură de activitate 
pentru livrarea unui produs finit. In cazul acesta, produsul fie
cărei zile de muncă nu este decit un produs parţial, care conti
nuă să fie prelucrat zi de zi şi care îşi capătă forma definitivă 
abia la sfî1 şitul perioadei mai mult sau mai puţin îndelungate a 
timpului de muncă, devenind o valoare de întrebuinţare finită. 

întreruperile, perturbările procesului social de producţie, sur
venite, de pildă, în urma crize lor, influenţează deci în mod foarte 
diferit produsele fungibile ale muncii şi cele pentru a căror pro
ducere e nevoie de o perioadă de muncă mai lungă, continuă. 
într-n caz, producţia de azi a unei anumite cantităţi de fire, de 
cărbune etc. nu este urmată mîine de o p roducţie nouă de fire, de 
cărbune etc. Altfel stau însă lucrurile cu vapoarele, clădirile, căile 
ferate etc. Aici este întreruptU nu numai munca, ci şi un act de 
producţie conex. Dacă lucrarea nu continuă, mijloacele de pro
ducţie şi munca consumate în producerea ei au fost cheltuite în 
zadar. Chiar dacă lucrarea se reia, în intervalul de timp care s-a 
scurs s-au produs în mod inevitabil unele deteriorări. 

In tot cursul perioadei de muncă, partea de valoare pe care 
. ;apitalul fix o cedează zilnic produsului pînă la terminarea aces· 
tuia se acumulează, se stratifică. In acelaşi timp, aici iese la 
iveală importanţa practică a deosebirii dintre capitalul fix şi ca
pitalul circulant. Capitalul fix este avansat în procesul de produc-



244 Secţiunea a II-a. Rotaţia capitalului 

ţie pe o perioadă mai îndelungată ; el nu trebuie reînnoit înainte 
de scurgerea acestui interval de timp, c are poate să cuprindă mai 
mulţi ani de zile. Faptul Cd maşina cu abur işi transmite valoarea• 
zilnic şi bucată cu bucată asupra firelor, adic ă  asupra produsului 
unui proces de muncă discontinuu, sau şi-o transmite în termen 
de trei luni asupra unei locomotive, adică asupra produsului unui 
act de producţie continuu, nu modifică cu nimic avansarea ca
pitalului necesar pentru cumpărarea maşinii cu abur. Intr-un caz 
valoarea ei se întoarce în părţi mici, de pildă săptămînal, iar în 
celălalt caz în mase mai mari,  de pildă o dată la  trei luni. Dar 
în ambele cazuri reînnoirea maşinii cu abur se face, poate, o dată. 
la 20 de ani. Atîta timp cit fiecare perioadă în cursul c ăreia va
loarea maşinii se reîntoarce bucată cu bucată prin vînzarea pro
dusului este mai s curtă decît propria ei perioadă de existenţă, 
aceeaşi maşină cu abur continuă să funcţioneze în procesul de 
producţie în cursul mai multor perioade de muncă. 

Altfel s tau lucrurile cu componentele circulante ale capita
lului avansat. Forţa de muncă cump ărată pentru săptămîna 
aceasta a fost cheltuită în cursul acestei s ăptămîni şi s-a mate
rializat în produs. Ea trebuie plătită la sfîrşitul acestei s ăptămîni. 
Şi această cheltuire de capital pe forţă de muncă se repetă în 
fiecare săptămînă timp de trei luni fără ca cheltuirea acestei părţi 
de capital într-o s ăptămînă s ă-l scutească pe capitalist de nevoia 
de a cump ăra muncă în s ăptămîna următoare. In fiecare săptă
mînă trebuie cheltuit un nou capital adiţional pentru plata forţei 
de muncă şi, dacă facem abstracţie de toate relaţiile de credit, 
c apitalistul trebuie să aibă posibilitatea de a avansa salariul pe 
timp de trei luni, deşi efectiv nu-l plăteşte decî t  în p ărţi s ăptă
mînale. La fel stau lucruriie şi cu cealaltă parte a c apitalului c ir
culant, cu materiile prime şi cu materialele auxiliare. Un strat de 
muncă după altul se depune pe produs. Nu numai valoarea for
ţei de muncă cheltuite, ci şi plusvaloarea este transmisă necon
tenit asupra produsului în cursul procesului de muncă, dar asu
pra unui produs încă nefinit, care nu are încă forma mărfii finite 
şi, prin urmare, nu este încă apt pentru c irculaţie. Acelr;;i lucru 
este valabil şi pentru valoarea-capital cuprinsă în materiile prime
şi în materialele auxiliare şi transmisă în straturi asupra pro
dusului. 

După c um durata perioadei de muncă pe care natura speci
fic ă  a produsului sau a efectului util urmărit o necesită pentru 
producerea lui este mai lungă sau mai scurtă, se impune o chel
tuire permanentă, suplimentară de capital c irculant (salariu, ma
terii prime şi materiale auxiliare) , din c are nici o parte nu se li 
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într-o formă aptă pentru circulaţie şi deci nu poate servi pentru 
reînnoirea aceleiaşi operaţii ; dimpotrivă, fiecare parte este fixată 
în mod succesiv în sfera producţiei ca element component al 
produsului în devenire, sub formă de capital productiv. Dar 
timpul de rotaţie este egal cu suma timpului de producţie şi  a 
timpului de circulaţie a capitaiului. Prin urmare, o prelungire n 
timpului de producţie reduce viteza de rotaţie a capitalului în 
aceeaşi măsură în care o reduce şi o prelungire a timpului de 
circulaţie. In cazul de faţă trebuie să facem următoarele două 
observaţii. n primul rînd, r ammerea mai îndelungată a capitalului în 
sfera producţiei. Capitalul avansat, de pildă în prima săptămînă, 
pentru muncă, materii prime etc., ca şi părţile de valoare a ca
pitalului fix transmise asupra produsului, r ămîn fixate în sfera 
producţiei pentru întreaga perioadă de trei luni şi nu pot intra 
în procesul de circulaţie în calitate de marfă, ele fiind înglobate 
într-un produs care este abia în devenire, încă neterminat. 

In al doilea rînd, întrucît perioada de muncă necesară actu
lui de producţie durează trei luni, constituind de fapt un singur 
proces de muncă conex, trebuie ca săptămînal o nouă parte de 
capital circulant să fie adăugată celor precedente. Masa capita
lului adiţional, avansat în mod succesiv, creşte deci o dată cu 
prelungirea perioadei de muncă. 

Am presupus că în filatură, ca şi în construcţia de maşini, 
sînt plasate capitaluri la fel de mari, că aceste capitaluri sînt 
mpărţite în aceeaşi proporţie în capital constant şi c apital va
riabil, precum şi în capital fix şi capital circulant, că zilele de 
muncă au aceeaşi durată, pe scurt că toate împrejurările, în 
afară de durata perioadei de muncă, sînt aceleaşi. In prima săp
tnînă, cheltuielile sînt egala pentru amîndouă industriile, dar 
produsul fabricantului de fire poate fi vîndut, iar cu banii reali
zaţi se ponte cumpăra forţă de muncă nouă şi materii prime noi 
etc., într-un cuvînt producţia poate fi continuată pe aceeaşi scară. 
Dimpotrivă, fabricantul de maşini poate să retransforme în bani 
capitalul circulant cheltuit în prima săptămînă şi să înceapă c:i 
el noi operaţii abia după trei luni, după ce produsul său va fi 
gata. Există aşadar, în primul rind, o diferenţă în timpul de re
întoarcere a aceleiaşi cantităţi de capital cheltuit. In al doilea 
rînd, în cursul celor trei luni, în filatură şi în construcţia de ma
şini se folosesc capitaluri productive egale, dar mărimea capita
lului cheltuit este cu totul diferită pentru fabricantul de fire şi 
pentru fabricantul de maşini, deoarece în primul caz acelaşi ca
pital se reînnoieşte repede şi, prin urmare, poate repeta din nou 
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aceeaşi operaţie, în timp ce î 11 celălalt caz el nu se reînnoieşte 
decît relativ încet, aşa că pînă la reînnoirea sa cantităţi noi de 
capital trebuie să fie adăugat e necontenit celor vechi. Prin ur
mare, este diferită atît durata perioadelor în care se reînnoiesc 
anumite părţi ale capitalului, adică durata perioadelor pentru care 
se avansează capital, cit şi masa de capital (deşi capitalul folosit 
.zilnic sau săptămînal este acelaşi) care trebuie avansată în func
ţie de durata procesului de muncă. Faptul acesta trebuie menţio
nat, deoarece, în unele cazuri ca cele care vor fi cercetate în 
-capitolul următor, durata perioadei pentru care este avansat capi
talul poate să crească fără ca din acest motiv masa capitalului 
-care trebuie avansată să crească proporţional cu această durată. 
Capitalul trebuie avansat pe perioade mai îndelungate şi o canti
tate mai mare de capital este angaj ată sub formă de capital 
productiv. 

Pe treptele mai puţin dezvoltate ale producţiei capitaliste, 
lucrările care necesită o perioadă lungă de muncă, deci o avan
sare mare de capital pentru un timp mai îndelungat în special 
atunci cînd lucrările pot fi executate numai pe scară mare, nu se 
efectuează pe baze capitaliste, ci pe socoteala societăţii sau a 
statului, ca, de pildă, construirea şoselelor, canalurilor etc. (în 
timpurile mai vechi, în ceea ce priveşte forţa de muncă, asemenea 
lucrări erau făcute cu ajutorul muncii silite) . Sau asemenea pro
luse, a căror confecţionare cere o perioadă mai lungă de muncă, 
nu sînt fabricate decît în foarte mică măsură pe seama averii ca
pitalistului. Astfel, la construcţia de case, persoana particulară 
pentru care se construieşte casa îi dă treptat antreprenorului 
avansuri. Prin urmare, această persoană particulară plăteşte de 
fapt casa bucată cu bucată, pe măsură ce procesul ei de produc
ţie progresează. Dimpotrivă, în epoca capitalismului dezvoltat, în 
c are, pe de o parte, capitaluri masive se află concentrate în mîi
nile unor indivizi izolaţi, iar pe de altă parte alături de capitalis
tul individual apare capitalistul asociat (societăţile pe acţiuni) şi 
totodată se dezvoltă şi sistemul de credit, antreprenorul capitalist 
nu mai construieşte decît în mod excepţional după comandă pen
tru unele persoane particulare. El face o afacere din construirea 
unor serii de case şi de cartiere întregi pentru piaţă, �a cum alţi 
-capitalişti fac o afacere din a construi căi ferate în calitate de 
an trep reno ri. 

Cum a revoluţionat producţia capitalistă construcţia de case 
Ia Londra reiese din declaraţiile făcute în 1 857 de un antrepre
nor de construcţii în faţa comisiei pentru problemele bancare. In 
tinereţea sa, spune el, casele se construiau în mod obişnnit după 
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comandă, iar întreaga sumă i se plătea antreprenorului în rate 
în cursul lucrărilor de construcţie, la încheierea anumitor stadii 
ale acestor lucrări. Pentru exploatare se construia puţin ; antre
prenorii făceau acest lucru în special pentru a da de lucru în mod 
regulat muncitorilor lor c a  s ă  nu-i p iardă. In ultimii 40 de ani, 
toate acestea s-au schimbat. După comandă nu se mai construieşte 
decît foarte puţin. Cine are nevoie de o casă nouă îşi caută una 
dintre cele construite pentru exploatare sau din cele aflate încă 
îu construcţie. Antreprenorul nu mai lucrează acum pentru client, 
ti pentru piaţă ; ca şi oricare alt industriaş, el este silit să aibă pe 
piaţă marfă finită. Dacă mai înainte un antreprenor construia în 
vederea exploatării 3 sau 4 case deodată, acum el trebuie si 
cumpere un teren întins (adică, în terminologia de pe continent, 
să-l ia în arendă de obicei pe 99 de ani) , să construiască pe el 
1 00 sau 200 de case şi să înceapă stfel o afacere care depăşeşte 
de 20 pînă la 50 de ori averea sa. Fondurile se obţin cu ajutorul 
unor ipoteci, iar b anii sînt puşi la dispoziţia antreprenorului pe 
măsură ce construcţia diferitelor case progresează. Dacă apoi in
tervine o criză care opreşte plata avansurilor, de obicei întreaga 
afacere eşuează, în cel mai bun caz c asele rămîn neterminate 
pînă se îndreaptă vremurile, iar în cazul cel mai rău ele sînt 
scoase la licitaţie şi vindute la jumătate preţ. Dac ă  nu constru
i eşte pentr n exploatare, şi încă pe scară largă, nici un antrepre
nor nu mai poate prospera astăzi. Profitul realizat din operaţia 
de construcţie propriu-zisă este extrem de redus ; cîştigul princi
p al al antreprenorului constă în mărirea rentei funciare, în ale
gerea şi în exploatarea abilă a terenului de construcţie. Pe 
această cale a construcţiei de locuinţe în vederea exploatării, 
care anticipează cererea de case, au fost construite aproape în 
întregime Belgravia şi Tyburnia, precum şi mii de vile din jurul 
Londrei. (Rezumat din „Report from the Select Committee on 
Bank Acts " ,  Part. I, 1 857, Evidence. Intrebările 5 413-5 418, 
5 435-5 436.) 

Executa rea unor lucrări care reclamă o perioadă de muncă 
foarte prelungită şi pe scară largă cade în întregime în sfera 
producţiei capitaliste abia atunci cînd concentrarea capitalului 
devine considerabilă şi cînd, pe de altă parte, d ezvoltarea sistemu
lui de credit îi oferă capitalistului posibilitatea comodă de a avansa 
şi deci de a risca în locul capitalului propriu un capital străin. Se 
înţelege însă de la sine că faptul dacă acel capital avansat pentru 
producţie aparţine sau nu celui ce-l foloseşte nu influenţează întru 
nimic viteza de rotaţie şi timpul de rotaţie a capitalului. 



2is Secţiunea a II-a. Rotaţia capitalului 

Condiţiile care măresc produsul zilei individuale de muncă, 
cum sînt cooperaţia, diviziunea muncii, utilizarea maşinilor, re
duc totodată perioada de muncă la actele de producţie conexe. 
Astfel maşinile reduc timpul de construcţie a caselor, podurilor 
etc. ; secerătoarea, treierăloarea etc. reduc perioada de muncă 
necesară pentru transformarea griului copt în marfă finită. Per
fecţionărille în construcţiile navale reduc, prin sporirea vitezei, 
timpul de rotatie a capitalului investit în navigaţie. Aceste per
fecţionări, care reduc perioada de muncă şi deci timpul pentru 
care trebuie avansat capital ci rculant, sînt însă de cele mai multe 
ori legate de o cheltuire mai mare de capital fix. Pe de altă p arte, 
în anumite ramuri, perioada de muncă poate fi redusă prin simpla 
extindere a cooperaţiei ; de pildă, construirea unei căi ferate du
rează mai puţin timp atunci cînd se mobilizează mari armate de 
muncitori şi lucrarea poate fi începută din mai multe puncte de
odată. Timpul de rotaţie este redus aici prin sporirea capitalului 
avansat. Sub comanda capitalistului trebuie reunite mai multe 
mijloace de producţie şi mai multă forţă de muncă. 

Deci, dacă reducerea p erioadei de muncă este legată de cele 
mai multe ori de o sporire a capi talului avansat pentru un timp 
mai scurt, astfel că pe măsură ce se reduce perioada pentru care 
capitalul a fost avansat creşte masa capitalului avansat, trebuie 
să menţionăm aici că, abstracţie făcînd de masa de capital social 
existentă, este important de ştiut în ce măsură mijloacele de pro
ducţie şi mijloacele de subzistenţă sau dreptul de a dispune de 
ele sînt fărîmiţate sau concenirate în mîinile unor capitalişti in
dividuali, deci ce proporţii a atins concentrarea capitalului. In 
măsura în care creditul înlesneşte, grăbeşte şi sporeşte concen
trarea capitalului în cîteva mîini, el contribuie la reducerea pe
rioadei de muncă, prin urmare şi a timpului de rotaţie. 

In ramurile de producţie în care perioada de muncă, conti
nuă sau întreruptă, este determinată de anumite condiţii naturale, 
nu poate avea loc o reducere prin mijloacele arătate mai sus. 

„Expresia •rotaţie accelerată» nu poate fi aplicată recoltei de cereale, întrucît 
în cursul unui an nu este posibilă decît o singură rotaţie. In ceea ce priveşte 
creşcerea vitelor, vom întreba pur şi simplu : cum s-ar putea accelera rotaţii 
oilor de 2 şi 3 ani şi a boilor de 4 şi 5 ani ?" (W, Walter Good. „Politica!, 
Agricultural and Commercial Fallacies", London, 1 866, p,  325.) 

Necesitatea de a avea mai devreme bani lichizi (de pildă 
pentru a plăti anumite prestaţii fixe, ca impozitele, renta funciar. 
etc.) rezolvă această problemă prin faptul că, de pildă, vitele sînt 
vîndute şi tăiate îna inte de a atinge vîrsta economică normală, 
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spre marea p agubă a agriculturii ; în ultimă instanţă, faptul acesta 
duce şi la o sporire a preţului cărnii. 

„Oamenii care mai înainte se ocupau în special cu creşterea vitelor pentru 
a popula cu ele vara păşunile din Midland counties •, iar iarna grajdurile comita
lelor răsăritene„. au fost aduşi într-o asemenea situaţie în urma oscilaţiilor şi 
scăderilor survenite în preţul grinelor, incit sint bucuroşi dacă pot realiza un 
profit de pe urma preţurilor ridicate la unt şi brinză ; untul ii aduc în fiecare 
săptămină pe piaţă, pentru ca, vinzîndu-1, să-şi acopere cheltuielile curente ; 
pentru brinză iau avansuri de la un negustor care vine să 1a produsul de îndată 
ce poate fi transportat şi care, bineînţeles, blabileşte el singur preţul. Din aceasti 
cauză, precum şi din cauză că în agricultură acţionează legile economiei politice, 
viţeii care mai înainte erau duşi din regiunile în care se prelucrează laptele spre 
sud spre a fi crescuţi acolo sint acum sacrificaţi în masă, adeseori la virstă de 
abia 8 sau 10 zile, în abatoarele din Birmingham, Manchester, Liverpool şi în 
alte oraşe mari din vecinătate. Dacă malţul ar fi fost însă scutit de impozite, 
fermierii nu numai că ar fi realizat ciştiguri mai mari, putind astfel să-şi 
păstreze vitele tinere pină cind acestea ar fi devenit mai mari şi mai grele, dar 
oamenii care nu ţin vaci ar fi putut hrăni viţeii cu malţ în loc de lapte şi atunci 
actuala lipsă îngrozitoare de vite tinere ar fi fost în mare parte lichidată. Dacă 
în prezent acestor mici agricultori li se recomandă să-şi crească viţeii, ei spun : 
ştim foarte bine că ar fi rentabil să-i creştem cu lapte, dar în primul rind ar 
trebui să cheltuim bani, lucru pe care nu-l putem face, şi, în al doilea rind, ar 
trebui să aşteptăm mult timp pină cind banii noştri s-ar reîntoarce, în timp ce 
cu prelucrarea laptelui i i  primim imediat înapoi" (ibid„ p. 1 1 ,  12). 

Dacă prelungirea perioadei de rotaţie are asemenea urman 
chiar şi pentru fermierii englezi mai mici, este uşor de înţeles c
perturbări trebuie să provoace ea la micii ţărani de pe continent. 

Pe măsură ce creşte durata perioadei de muncă, deci şi pe
rioada de timp necesară pentru confecţionarea mărfii apte pentru 
circulaţie, p artea de valoare pe care capitalul fix o transmite în 
mod treptat produsului se acumulează şi se întoarce cu întîrziere. 
D ar această înttrziere nu provoacă o nouă cheltuire de capital 
fix. Maşina continuă să acţioneze în procesul de p roducţie indife
rent dacă înlocuirea părţii ei uzate se întoarce, sub formă de bani, 
mai repede sau mai încet. Altfel stau lucrurile cu capitalul cir
culant. Nu numai că un capital trebuie mobilizat pe un timp mai 
îndelungat în raport cu durata perioadei de muncă, dar trebuie. 
mereu avansat capital nou pentru salarii, materii prime şi ma
teriale auxiliare. Intirzierea reîntoarcerii influenţează deci în mod 
diferit capitalul fix şi capitalul circulant. Indiferent dacă reîn
toarcerea se face mai încet sau mai repede, capitalul fix continuă 
să funcţioneze. Capitalul circulant, dimpotrivă, la o întîrziere a 
reîntoarcerii pierde capacitatel de a funcţiona, în măsura în care 
este imobilizat sub formă de produs nevîndut sau nefinit,  deci 

* - comitalele din centrul ţării. - Nota trad. 
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încă neapt de a fi vîndut, şi în măsura în care nu există un c a
pital suplimentar pentru a-l înlocui in natura. 

„ln timp ce tăranul moare de foame, vitele sale se dezvoltă. A plouat 
suficient şi tinetele au crescut din abundentă, dar tăranul hindus va muri de foame 
avînd alături un bou gras. Prescriptiile superstitiei apar crude fată de individ, 

-dar ele urmăresc conservarea societătii ; păstrarea vitelor de muncă asigură con
<tinuitatea agriculturii şi implicit sursele pentru intretinerea vietii şi a avutiei în 
viitor. Poate că sună dur şi trist, dar aceasta este realitatea : în India un om 
-este mai uşor de înlocuit decît un bou•.  („Return, East India. Madras and Orissa 
•Famine" ,  nr. 4, p. 44.) 

Comparaţi cu cele de mai sus următoarea frază din „Manava
Dharma-Sastra" 63 : 

„Sacrificarea vietii fără speranta unei recompense de dragul salvării unui 
preot sau a unei vaci poate asigura mîntuirea acestor triburi de origine umilă" 
{cap. X, § 62). 

Se înţelege că e imposibil să livrezi un animal în vîrstă de 
5 ani înainte de a fi trecut aceşti 5 ani. In anumite limite este însă 
posibil a face, printr-un tratament schimbat, ca animalele să poată 
fi folosite mai repede pentru scopul căruia îi sînt destinate. Lu
crul acesta a fost realizat în special de Bakewell. In trecut în 
Anglia, ca şi pînă în 1 855 în Franţa, oile nu puteau fi tăiate îna
inte de vîrsta de 4 sau de 5 ani. După sistemul lui Bakewell, şi 
o oaie de un an poate fi ingrăşată în vederea tăierii ; în orice caz, 
înainte de a fi împlinit 2 ani ea e complet dezvoltată. Printr-o se
!ec ţie făcută cu grijă, Bakewell, fermier din Dishley Grange, a 
redus scheletul oilor la minimul necesar pentru existenţa lor. 
Oile lui au primit denumirea de New Leicesters. 

„Crescătorul poate furniza acum pietei 3 oi în acelaşi interval de timp tn 
care înainte creştea una singură, şi anume cu părţile cărnoase ma1 împlinite, 
mai rotunde şi mai mari, aproape întreaga lor greutate constînd din carne•, 
�Lavergne. „The Rural Economy of England etc.• ,  1 855, p. 20.) 

Metodele care reduc perioada de muncă nu pot fi aplicate în 
ramuri industriale diferite decît în măsură foarte diferită şi nu 
compensează deosebirile în durata diferitelor perioade de muncă. 
Astfel, în exemplul nostru, folosirea unor maşini-unelte noi p o ate 
să scurteze în mod absolut perioada de muncă necesară pentru 
construirea unei locomotive. Dar dacă în filatură anmite pro
cedee perfecţionate fac să crească cu mult mai rapid produsul 
finit livrat zilnic sau săptămînal, lungimea perioadei de muncă 
din construcţia de maşini sporeşte tot.şi în mod relativ n cm
paraţie cu filatura. 



C a p i t o l u l  t r e i s p r e z e c e  

Timpul de producţie 

2i1 

Timp ul de muncă este întotdeaun a timp de prodcţie, adică 
timp in cursul căruia capitalul este mobilizat în sfera producţiei. 
Dimpotrivă, nu orice timp în cursul căruia capitalul se află î. 
procesul de producţie este, în virtutea acestui fapt, în mod nece· 
sar şi timp de muncă. 

Nu este vorba aici de întreruperile procesului de muncă de
t-erminate de limitele naturale ale posibilităţilor forţei de muncă, 
deşi s-a văzut în ce măsură simplul fapt că capitalul fix - clă
dirile fabricii, maşnile etc. - rămîne fără întrebuinţare în p au
zele procesului de muncă a devenit unul dintre principalele mo
tive ale prelungirii nefireşti a procesului de munc ă şi al munci
de zi şi de noapte duse fără întrerupere 64, Este vorba aici de o 
întrerupere independentă de durata procesului de muncă, deter
minată de însăşi natura produsului şi de modul în care acest. 
este confe:ţionat, de o întrerupere în cursul cărei a obiectul 
muncii este supus unor procese naturale mai mult sau mai puţin 
îndelungate şi trebuie să suporte modificări fizice, chimice, fi
ziologice, în cursul cărora procesul de muncă este suspendat în 
întregime sau în p arte. 

Astfel, vinul nou trebuie mai întîi să fermenteze un timp. 
oarecare şi apoi să stea din nou o anumită perioadă pentru . 
atinge un anumit grad de perfecţiune. In multe ramuri industriale, 
produsul trebuie supus unui proces de uscare, ca, de pildă, în 
olărit, sau unor anumi te influenţe care îi modifică proprietăţile 
chimice, ca în albitorii. Griul de toamnă are nevoie de aproape 
9 luni pentru a se coace. In intervalul dintre semănat şi recoltare, 
procesul de muncă este întrerupt aproape în întregime. In sil
vicultură, după ce semănatul şi muncile pregătitoare necesare 
acestuia au fost terminate, săminţa are nevoie, poate, de un secol 
p entru a fi transformată în produs finit ; în tot acest timp nu este 
nevoie decît de o muncă relativ puţin însemnată. 
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!n toate aceste cazuri, în cursul unei mari părţi a timpului 
de producţie, munca adiţională nu se adaugă decît  sporadic. Si
tuaţia descrisă în capitolul anterior, în care c apitalului dej a in
vestit în procesul de producţie trebuie să i se adauge c apital adi
ţional şi muncă adiţională, nu se creează aici decît cu întreruperi 
mai lungi SâU mai scurte. 

Prin m mare, în toate aceste cazuri, timpul de producţie al 
capitalului avansat constă din două perioade : prima perioadă, în 
care capitalul se află în procesul de muncă ; a doua perioadă, în 
care forma de existenţă a capitalului - aceea de produs nefinit -
este supusă acţiunii unor procese naturale fără să se afle în 
procesul de muncă. Lucrurile nu se schimbă cu nimic dacă une
ori aceste două perioade de timp se încrucişează şi se interfe
rează. Aici perioada de munc ă şi perioada de producţie nu coin
cid. Perioada de producţie este mai mare decît perioada de 
munc ă. Dar abia după încheierea perioadei de producţie produsul 
este gata, copt, şi, prin urmare, poate fi transformat din forma de 
capital productiv în aceea de capital-marfă. în funcţie de durata 
acelei p ărţi a timpului de producţie care nu constă din timp de 
muncă, se prelungeşte deci şi  perioada de rotaţie a capitalului. în 
măsura în c are timpul de producţie care depăşeşte timpul de 
muncă nu este determinat de legi naturale date o dată pentru 
totdeauna, cum este cazul cu coacerea griului, cu creşterea unui 
stejar etc., perioada de rotaţie poate fi adeseori redusă într-o 
măsură mai mare sau mai mică prin reducerea artificială a timpu
lui de producţie. La aceasta duce, de p ildă, introducerea albitului 
chimic în locul albi tului pe pajişte sau introducerea în p rocesele 
de uscare a unor aparate de uscat mai eficiente. In industria tă
b ăcăriei, p ătrunderea tananţilor in p iei necesită, după metoda 
veche, 6-1 8 luni, în timp ce după metoda nouă, în care se utili
zează pompa de aer, acest timp s-a redus de la o lună şi jumătate 
pînă la două luni. (J. G. Courcelle-Seneuil. „Traile theorique e. 
pratique des entreprises industrielles etc . " ,  Paris, 1857, 2 ed. 
[p. .9] .) Exemplul cel mai extraordinar de reducere artificială a 
acelei p ărţi a timpului de producţie c are cuprinde exclusiv pro
cese naturale îl oferă istoria producţiei fierului, în special trans
formarea fierului brut în oţel în ultimii 1 00 de ani, începînd cu 
pudlajul, descoperit în jurul anului 1780, şi pînă la procedeul 
modern „Bessemer " şi ultimele metode introduse de atunci în
coace. Timpul de producţie s-a scurtat enorm, dar în aceeaşi mă
sură a crescut şi investiţia de capital fix. 

Un exemplu caracteristic de neconcordanţă între timpul d e  
producţie ş i  timpul de muncă îl oferă fabricaţia d e  c alapoade de 
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:izmane în Amer,ca.  Aici o parte importantă a cheltuielilor ne
productive provine din fap tul că lemnul trebuie să stea la uscat 
o perioadă de timp care poate să dureze pină la 18 luni, pentru 
ca astfel calapodul finit să nu se scorojească şi să nu se defor
meze. In tot acest timp, lemnul nu este supus nici unui alt proces 
de muncă. Perioada de rotaţie a capitalului investit este deci de
terminată nu nmai de timpul necesar pentru producerea cala
poadelor, ci  şi de timpul în cme acest capital stă inactiv în lem
nul supus uscării. Lemnul se află timp de 18 luni n procesul de 
producţie înainte de a putea intra în procesul de muncă propriu
zis. Acest exemplu demonstrează în acela;;i timp cit de diferite 
pot fi perioadele de rotaţie ale diferitelor părţi ale capitalului cir
culant total în urma unor împrejurări care îşi au originea nu în 
sfera circulaţiei, ci  în procesul de producţie. 

Deosebit de evidentă este deosebire a dintre timpul de pro
ducţie şi timpul de muncă în agricultură. ln condiţiile noastre de 
climă temperată, pămîntul dă o recoltă de cereale pe n. Redu
cerea sau prelungirea perioadei de producţie (care pentru sem.
năturile de toamnă este, în medie, de 9 luni) depinde, la rîndul 
ei, de alternarea anilor buni şi proşti şi de aceea nu poate fi precis 

determinată şi controlată dinamte, ca în industria propriu-zisă. 
Numai produsele derivate, ca laptele, brînza etc., pot fi produse şi 
vîndute în mod curent în perioade relativ mai scurte. Dimpotrivă, în 
ceea ce priveşte timpul de muncă, situaţia este următoarea : 

„Numărul zilPlor de muncă pentru cele trei pe1ioade principale de muncă 
va trebui considerat în diferitele regrnni ale Germaniei, ţinîndu-se seama de 
:ondiţiile climatice şi de celelalte împrejurări care îşi exercită influenţa, precum 
urmează : penlru perioada de primăvară, de lu sfîrşitul lui martie sau începutul 
lui aprilie pînă la mijlocui lui mai, 50-60 de zile de muncă ; pentru perioada de 
vara, de la începutul lui iunie pînă la slîrşitul lui august, 6580 ; iar pentru 
perioada de toamnă, de la începutul lui septembrie pînă la sfîrşitul lui octombrie 
sau pînă la mijlocul sau sfîrşitul lui noiembrie, 55-75 de zile de muncă. In ceea 
ce priveşte iarna, trebuie menţionate numai muncile care pot fi executate în acest 
anotimp, cum e căratul gunoiului pentru îngrăşămînt, al lemnelor, al materialelor 
de construcţie, transportu1 ile la piaţă etc . " .  (F. Kirchhof. „Handbuch der land· 
wirthschaftlichen Betriebslehre " ,  Dessau, 1 852, S. 1 60.) 

De aceea, cu cit clima este mai nefavorabilă, cu atît perioada 
de muncă în agricultură este mai scurtă şi, prin urmare, cu atît 
mai scurtă este perioada în decursul c ăreia se cheltuieşte capital 
i muncă. Să luăm, de pildă, Rusia. In unele regiuni din nordul 
Rusiei, munca cimpului nu este posibilă decît 1 3-150 de zile pe 
n. Este lesne de înţeles ce pierdere ar fi pentru Rusia dacă 
50 OOO OOO din cele 65 OOO OOO ale populaţiei ei europene ar ră-
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mine fără ocupaţie în timpul celor 6 sau 8 luni de iarnă, în care 
orice muncă a cîmpului trebuie să înceteze. In afară de ce1 
200 OOO de ţărani care lucrează în cele 1 0  500 de fabrici ale Ru
siei, pretutindeni la sate s-au dezvoltat industrii casnice proprii. 
Aşa există sate în care toţi ţăranii sînt din generaţie în generaţie 
ţesători, tăbăcari, cizmari, lăc �tuşi, cuţitari etc. ; aceasta se în
tîmplă în special în guberniile Moscova, Vladimir, Kaluga, Kos
troma şi Petersburg. De altfel în prezent această industrie casnică 
este silită să se pună din ce in ce mai mult în slujba producţiei 
capitaliste ; ţesătorilor, de pildă, urzeala şi bătătura li se livrează 
de către negustori direct saa prin intermediul unor agenţi co
merciali .  (Rezumat după „Reports by H. M. Secretaries of Em
b assy and Legation, on the Manufactures, Commerce etc . " ,  nr. 81 
1 865, p. 86, 87.) Se vede aici cum faptul că perioada de producţie 
nu coincide cu perioada de muncă, ultima reprezentînd numai o 
parte din cea dintîi, constituie baza naturali a îmbinării agricul
turii cu meşteşugurile rurale auxiliare şi cum, pe de altă p arte, 
acestea din urmă, la rîndul lor, devin puncte de sprijin pentru 
capitalist, care la început p ă�runde aici în c alitate de negustor. 
Cînd producţia capitalistă desăvîrşeşte mai tîrziu separarea dintre 
manufactură şi agricultură, muncitorul agricol devine tot mai de
pendent de ocupaţii auxiliare pur întîmplătoare şi din această 
cauză situaţia lui se înrăutăţeşte. Se va vedea mai tîrziu că pen
tru capital toate deosebirile în ceea ce priveşte rotaţia dispar 
Pentru muncitor însă nu. 

In timp ce în majoritatea ramurilor industriei propriu-zise, în 
industria extractivă, transporturi etc . producţi. se desfăşoară în 
mod uniform, timpul de muncă este acelaşi ani de-a rîndul şi, 
abstracţie făcînd de întreruperile anormale pe care le reprezintă 
oscilaţiile preţurilor, per turbările în mersul afacerilor etc . ,  avan
surile pentru capitalul c are intră în procesul zilnic de circulaţie 
se repartizează în mod uniform ; de asemenea, celelalte condiţii 
în ceea ce priveşte piaţa răminînd neschimbate, reîntoarcerea ca
pitalului circulant sau reînnoirea lui se face, în cursul anului, l. 
intervale de timp regulate. Dimpotrivă, în ramurile în care timpul 
de muncă formează numai o p:ute din timpul de producţie, capi
talul circulant este avansat în diferitele perioade ale anului cu 
cea mai mare neregulari tate, în timp ce reîntoarcerea se face 
dintr-o dată, la momentul determinat de condiţiile naturale. Aici, 
în întreprinderi de aceleaşi p roporţii, adică atunci cînd capitalul 
circulant avansat este de aceeaşi mărime, el trebuie avansa t  
dintr-o ată în mase mai mari ş i  pentru un timp mai îndelungat 
decît în intreprinderile cu pe1 ioade de munc ă neîntrerupte. De 
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asemenea durata capitalului fix se deosebeşte aici cu mult mai 
mult de timpul cit el funcţionează realmente în mod productiv . 
.Se înţelege de la sine că, dac ă există o deosebire între timpul 
de muncă şi timpul de producţie, şi timpul de întrebuinţare a ca-

pitalului fix folosit este în permanenţă întrerupt pentru perioade 
mai lungi sau mai scurte, cum se întîmplă, de pildă, în agricul
tră cu vitele de muncă, cu uneltele şi cu maşinile. In măsura în 
care acest capital fix constă din vite de muncă, el necesită în 
permanenţă aceleaşi s au aproape aceleaşi cheltuieli pentru fu
raje etc. atît în timpul cit  vitele lucrează, cit şi în timpul cit ele 
nu lucrează. La mijloacele de muncă neînsufleţite, neutilizarea lor 
provoacă şi ea o oarecare depreciere. n general are deci loc o 
-scumpire a produsului, întrucît transmiterea de valoare asupra 
produsului nu se calculează după timpul cit funcţionează capitalul 
fix, ci după timpul în decursul cărui a el pierde valoare. In aceste 
ramuri de producţie, inactivitatea capitalului fix, indiferent dacă 
este sau nu legată şi de cheltuieli curente, este de asemenea o 
condiţie a utilizării normale a acestuia, ca, de pildă, pierderea 
unei anumite cantităţi de bumbac în procesul filatului ; tot astfel 
in orice proces de munc ă, efectuat în condiţii tehnice normale, 
-cheltuirea neproductivă, dar inevitabilă de forţă de munc ă con
tează la fel ca şi cheltuirea productivă. Orice perfecţionare care 
reduce cheltuirea neproductivă de mijloace de muncă, materie 
primă şi forţă de munc ă reduce şi valoarea produsului. 

ln agricultură le întîlnim pe amîndouă : şi perioada de muncă 
relativ mai lungă, şi deosebirea mare dintre timpul de muncă şi 
timpul de producţie. Hodgskin observă în mod just în această 
privinţă : 

„Deosebirea dintre timpul" {deşi el nu face mei o distincţie între timpul de 
muncă şi timpul de producţie} „necesar pentru producerea produselor în agri
cultură şi timpul necesar în alte ramuri de activitate este cauza principală a 
marii dependenţe a agricultorilor. Ei nu-şi pot aduce mărfurile pe piaţă într-un 
timp mai scurt de un an. In tot acest mterval de timp, ei trebuie să ia pe datorie 
le la cizmar, de la croitor, de la fierar, de la rotar şi de la diferiţi alţi pro
ducători de ale căror produse au nevoie, produse care sînt confecţionate în cîteva 
zile �au săptămîni. Din cauza dcestei condiţii naturale, precum şi din cauza spo
rlrii mai rapide a avuţiei în celelalte ramuri de activitate, proprietarii funciari 
care au monopolizat pămîntul întregului stat, deşi şi-au mai însuşit şi monopolul 
legislaţiei, sînt totuşi incapabili să se elibereze pe ei şi pe slugile lor, pe aren
daşi, de soarta de a fi oamenii cei mai dependenţi din ţară•. (Thomas Hodgskin. 
„Popular Politica! Economy•, London, 1827, p. 147, notă.) 

Toate metodele cu ajutorul cărora, pe de o p arte, cheltuielile 
pentru salarii şi  mijl o ace de muncă în agricultură sînt repartizate 
în decursul anului în mod mai uniform, iar pe de altă parte timpul 
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de rotaţie este redus, ca, de pildă, prin cultivarea de produse mai 
variate, in urma cărui fapt devin posibile mai multe recolte în 
decursul aceluiaşi an, necesită o sporire a capitalului circulant 
avansat în p roducţie, cheltuit pentru salarii, îngrăşăminte, să
mînţă etc. Aşa stau lucrurile lu trecerea de la asol mentul trienal 
cu pîrloagă la asolamentul alternativ fără pîrloagă. Tot aşa stau 
lucrurile cu sistemul de „cultures derobees " * în Flandra. 

„Rădăcinoasele se cultivă în «Cultures derobees» ; pe acelaşi ogor cresc 
mai intii cereale, in, rapiţă pentru satisfacerea nevoilor oamenilor, iar după 
recoltarea acestora se sedmănă rădăcinoase ca furaj pentru vite. Sistemul acesta, 
in care vitele cornute mari pot rămîne tot timpul în grajd, produce o îngrămă
dire considerabilă de bălegar şi devine astfel pivotul culturii alternative. ln 
rgiunile nisipoase, mai mult de o treime din suprafaţa cultivată este folosită 
pentru «Cultures derobees» ; rezultatul este acelaşi ca şi cum suprafaţa cultivată 
ar fi mărită cu o treime".  

Pe lingă rădăcinoase se mai întrebuinţează în acest scop 
trifoiul şi alte plante furaj ere. 

„Agricultura, dusă pînă la un grad de intensitate unde se confundă cu 
grădinăritul, necesită, bineînţeles, investiţii relativ importante de capital. In 
Anglia, investiţiile de capital sînt de 250 de franci la hectar. In Flandra, ţăranii 
noştri ar considera, probabil, că o investiţie de capital de 500 de franci la hectar 
ar fi prea mică". („Essais sur ! 'Economie Rurale de la Be!gique",  par Emile de 
Laveleye, Bruxelles, 1863, p. 59, 60, 63.) 

Să luăm, în sfîrşit, silvicultura. 

„Producţia lemnului se deosebeşte esenţial de majoritatea celorlalte pro
ducţii, prin faptul că aici forţa naturii acţionează în mod independent şi, întrucît 
se reînnoieşte in mod natural, nu are nevoie de forţa omului şi a capitalului. 
De altfel, chiar şi acolo unde pădurile sînt reinnoite în mod artificial, cheltuire3 
de forţa umană şi de capital în comparaţie cu acţiunea forţelor naturale este 
neînsemnată. ln plus, pădurea mai poate creşte pe terenuri şi locuri unde cerea
lele nu mai cresc sau unde cultivarea lor nu mai este rentabilă. Dar pentru o 
exploatare 1 egulată silvicultura mai are nevoie şi de o suprafaţă mai întinsă 
decit cultura de cereale, intrucit pe parcelele mai mici nu se pot efectua tăieri 
raţionale, este aproape imposibil să se obţină venituri suplimentare, protecţia 
pădurilor este mai anevoioasă etc. Procesul de producţie este însă legat şi de 
intervale de timp atit de lungi, incit depăşeşte planurile unei gospodării private 
şi uneori chiar şi dunta vie\ii unei generaţii. Capitalul cheltuit pentru achizi\io
narea de terenuri forestiere" 

{ în condiţiile producţiei în comun, acest capital nu este necesar şi 
problema care se pune este numai cită suprafaţă din arătură şi din 
păşuni poate destina obştea producţiei forestiere } 
„aduce roade bogate numai după un timp îndelungat şi nu se roteşte decit in mod 
parţial, rota\id totală făcîndu-se, la unele specii de lemn, la intervale de 1 50 de 

• - culturi intercalate. - Nota lrad. 
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ani. In afară de aceasta, producţia neîntreruptă a lemnului cere o rezervă de 
lemn viu care să întreacă de 10 pînă la 40 de ori exploatared anuală. Prin 
urmare, cine nu are şi alte surse de venituri şi nu posedă întinderi mari de 
pădure nu poate practica o silvicultură regulată". (Kirchhof, p. 58.) 

Timpul de producţie îndelungat (care nu cuprinde decît un 
timp de muncă relativ redus) , cie aceea şi durata perioadelor sale 
de rotaţie, face ca producţia silvică să fie o ramură de activitate 
neavantaj oasă pentru exploatarea privată şi deci pentru exploa
tarea capitalistă, care este prin es enţa ei exploatare privată, chiar 
în cazul cînd în locul capitali5tului individual apare capitalistul 
asociat. Dezvoltarea culturii şi a industriei în general a fost înso
ţită întotdeauna de o distrugere atît de energică a p ădurilor, incit 
tot ce a făcut, pe de altă parte, pentru întreţinerea şi plantarea de 
noi păduri reprezintă o cantitdle cu totul neglijabilă. 

Deosebit de remarcabil în citatul lui Kirchhof este următorul 
pasaj : 

„ln afară de aceasta, producţia neîntreruptă a lemnului cere o rezervă de 
lemn viu care să întreacă de 10 pînă la 40 de ori exploatarea anuală". 

Prin urmare, o singură rot.aţie a capitalului se efectuează în 
10 pînă la 40 de ani şi chiar mai mulţi. 

Aceeaşi este situaţia şi în ceea ce priveşte creşterea vitelor. 
O parte a cirezii (rezerva de vite) rămîne în procesul de produc
ţie, în timp ce altă parte a ei e vîndută ca produs anual. Numai 
o p arte a capitalului se roteşte aici anual, exact ca în cazul ca
pitalului fix format din maşini, vite de munc ă etc. Cu toate că 
acest capital este un capital fixat în procesul de producţie pen
tru un timp relativ mai îndelungat, prelungind astfel rotaţia ca
pitalului total, el nu constituie capital fix în sensul strict al aces
tui cuvînt. 

Ceea ce se numeşte aici rezervă - o anumită cantitate de 
lemn viu sau de vite - se a.ă într-un sens relativ în procesul 
de producţie (concomitent ca mijioc de muncă şi material de 
muncă) ; corespunzător condiţiilor naturale ale reproducţiei lem
nului sau vitelor, este nevoie, în cazul unei exploatări regulate, 
ca întotdeauna o parte importantă să se afle în această formă, în 
forma de rezervă. 

O acţiune asemănătoare exercită asupra rotaţiei capitalului o 
altă categorie de rezerve, care nu constituie decît capital produc
tiv potenţial, dar care, din c.uza naturii exploatării, trebuie să 
fie îngrămădită în mase mai mari sau mai mici, deci trebuie să 
fie avansată pentru producţie pe un timp mai îndelungat, cu toate 
că nu intră decît treptat în procesul de producţie activ. Din 

17 - Marx-Engeis - Opere, val. 24 
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această cat egorie face parte, de pildă, bălegarul înainte de a fi 
ds pe cîmp, de asemenea cerealele, finul etc . şi rezervele de 
nutreţ care intră în producţia vitelor. 

„O parte considerabilă a capitalului de rulment este cuprinsa m rezervele 
gospodăriei. Acestea pot pierde însă o parte mai mare sau mai mică din valoarea 
lor dacă măsurile de prevedere necesare pentru buna lor conservare nu sînt 
aplicate aşa cum se cuvine ; prin lipsa de supraveghere, o parte din rezervele 
de produse pot chiar să fie cu totul pierdute pentru gospodărie. De aceea aici 
este necesară în special o supraveghere atentă a hambarelor, a podurilor în 
care se află cereale şi furaje şi a pivniţelor ; de asemenea e nevoie ca magaz;iie 
să fie totdeauna bine încuiate, curăţate, aerisite etc. ; cerealele şi fructele 
destinate păstrării trebuie să fie din timp în timp întoarse, cartofii şi sfecla 
trebuie apărate de ger, de apă, de putrezire etc ." .  (Kirchhof, p. 292.) „Atunci 
cind se calculeazd cele necesare pentru nevoile gospodăriei, în special pentru 
întreţinerea vitelor - şi în această privinţă repartizarea trebuie să se fac. 
ţinîodu-se seama de cantitatea produsului şi de scopul urmărit -, trebuie să se 
aibă în vedere nu numai satisfacerea nevoilor respective, dar şi faptul că trebuie 
să 1 ămînă şi o rezervă necesară pentru anumite cazuri neprevăzute. De îndată 
ce se constată că nevoile nu pot fi satisfăcute în întregime din produsul gos
podăriei proprii, trebuie să se încerce în primul rînd completarea acestor lipsuri 
cu alte produse (înlocuitoare) sau pro.urarea acestora la un preţ mai mic decit 
r costa cele care lipsesc. Dacă s-ar constata, de pildă, o lipsă de fin, acesta 
poate fi înlocuit cu rădăcini cărora li  se adaugă paie. In general trebuie ca în 
această privinţă să se ţină întotdeauna seama de valoarea utilă şi de preţul de 
piaţă al diferitelor produse, iar problema consumului să fie rezolvată în con
formitate cu ele ; dacă, de pildă, ovăzul este mai scump în timp ce mazărea şi 
secara sînt relativ mai ieftine, o parte din ovăzul întrebuinţat pentru hrana 
cailor va fi înlocuită cu folos prin mazăre sau secară, vînzîndu-se ovăzul rămas 
astfel disponibil etc ."  (ibid., p. 300) . 

Mai înainte, oind ne-am ocupat de formarea de stocuri *,  s-a 
făcut remarca di este nevoie de o anumita cantitate, mai mare 
sau mai mică, de capital productiv potenţial, adică de o anumită 
cantitate de mijloace de producţie destinate producţiei, care tre
buie să fie stocate în mase mai mari sau mai mici pentru a intra 
fo mod treptat în procesul de producţie. De asemenea s-a men
ţionat că, într-o întreprindere dată sau într-o exploatare capita
listă de anumite proporţii, mărimea stocului productiv depinde 
de dificultatea mai mare sau mai mică a reînnoirii lui, de apro
pierea relativă a pieţelor de aprovizionare, de dezvoltarea mij
loacelor de transport şi  de comunicaţie etc. Toate aceste împre
jurări determină minimul de capital care trebuie să existe sub 
formă de stoc productiv, prin urmare determină durata perioadei 
pentru care trebuie făcute avansările de capital, precum şi volu
mul masei de capital care trebuie avansat. dintr-o dată. Acest 

* Vezi volumul de faţă, p. 145-152. - Nota red. 
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volum al masei de capital, care influenţează deci şi rotaţia, este 
determinat de timpul mai lung sau mai scurt în decursul c ăruia 
capitalul circulant se află imobilizat sub formă de stoc productiv, 
deci numai sub formă de capital productiv potenţial. Pe de altă 
parte, în măsura în care această oprire depinde de posibilitatea 
mai mare sau mai mică de înlocuire rapidă, de situaţia pieţei etc„ 
ea însăşi este determinală, la 1 îndul ei, de timpul de circulaţie, 
de împrejurări care ţin de sfera c irculaţiei. 

„Apoi tot inventarul şi toate accesoriile, ca unelte de mină, site, coşuri, 
fringhii, unsoare pentru roţi, cuie etc„ trebuie să existe în stocuri pentru a 
putea fi imediat înlocuite, şi stocul trebuie să fie cu atit mai mare, cu cit posi
bilitatea de a Ie procura repede din apropiere este mai mică. ln sfirşit, întregul 
inventar de unelte trebuie verificat cu grijă în fiecare iarn., făcindu-se ime
diat completările şi reparaţiile necesare. In primul rind condiţiile locale vor 
decide dacă în general stocurile pentru inventar care se vor face vor fi mai 
mari sau mai mici. Unde nu există în apropiere meseriaşi sau prăvălii, trebuie 
să se creeze stocuri mai mari decit acolo unde asemenea meseriaşi sau prăvălii 
există chiar în localitate sau în imediată apropiere. Cind însă stocurile necesare, 
celelalte împrejurări răminind neschimbate, sint procurate dintr-o dată ia canti
tăţi mai mari, există de obicei avantajul aprovizionării Ia un preţ mai ieftin, 
!n special dacă în acest scop s-a ales şi momentul potrivit ; este drept că în 
felul acesta se retrage dintr-o dată din capitalul circulant de exploatare o sumă 
considerabilă, de care intreprinderea nu se poate dispensa întotdeauna fără 
inconveniente• .  (Kirchhof, p. 301 .) 

Deosebirea dintre timpul de producţie şi timpul de munci 
poate apărea, după cum am vJzut, în cazuri foarte diferite. Capi
talul circulânt se poate afla în timpul de producţie înainte de a 
intra în procesul de muncă propriu-zis (fabricaţia de cala
poade) ; sau se află în timpul de producţie după ce a trecut prin 
procesul de muncă propriu-zis (vin, cereale pentru sămînţă) ; sau 
timpul de producţie este întrerupt pe alocuri de timpul de muncă 
(agricultură, silvicultură) ; o mare parte din produsul apt să cir
cule rămîne încorporată în procesul de producţie activ, în timp 
ce o parte incomparabil mai mică intră în circulaţia anuală (sil
vicultură şi creşterea vitelor) ; perioada mai îndelungată sau mai 
scurtă pentru care trebuie avansat capitalul circulant sub formă 
de capital productiv potenţial şi deci pentru care cantitatea mai 
mare sau mai mică de capital trebuie avansată dintr-o dată este 
determinată, în parte, de însuşi caracterul procesului de produc
ţie (agricultură) , iar în parte depinde de apropierea pieţelor etc„ 
într-un cuvînt de împrejurări care ţin de sfera circulaţiei. 

Se va vedea mai tîrziu („Capitalul " ,  cartea a III-a) la ce 
teorii absurde au ajuns MacCulloch, J ames Mill ş i  alţii încercînd 
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să identifice timpul de producţie, care se abate de la timpul de 
muncă, cu acesta din urmă, î11cerc are c are, la rîndul ei, rezultă 
din aplicarea greşită a teoriei valorii. 

Ciclul de rotaţie pe c are l-am analizat mai înainte este dat 
de durata capitalului fix avansat pentru procesul de producţie. 
Intrucît acest ciclu cuprinde un şir de ani mai mare sau mai mic, 
el cuprinde şi o serie de rotd�ii anuale, respectiv o serie de ro
taţii c are se repetă în cursul unui an, ale c apitalului fix. 

ln agricultură, un asemenea c iclu de rotaţie este determinat 
de sistemul de asolament. 

„Durata termenului de arendare nu poate fi, în orice caz, mai scurtă decit 
timpul de rotaţie pe care îl necesită asolumentul introdus ; de aceea, la sistemul 
de asolament trienal avem întotdeauna de-a face cu 3,  6, 9 etc. ani. Dar, în 
ipoteza asoldmentului trienal cu pîrloagă totală, ogorul e cultivat în 6 ani 
doar de 4 ori, iar în anii de cultivare se alternează culturile de toamnă cu cele 
de pnmdvară şi, atunci cind structura solului o reclamă sau o permite, se cultivă 
alternativ griu, secară, orz şi ovăz. f'iecare specie de cereale dă pe acelaşi sol 
o recolta mai mare sau mai mică decit cealaltă ; fiecare are altă valoare şi se 
şi vinde cu alt pre\. De aceea venitul realizat de pe ogor este în fiecare an 
agricol altul ; de asemenea el e5te altul în prima jumătate a rotaţiei" (în primii 
trei ani) „şi altul în cea de-a doua. Chiar şi venitul mediu nu este la fel de 
mare în ambele perioade ale rotaţiei, intrucit recolta nu depinde numai de calitatea 
solului, ci ş i  de starea timpului, iar preţurile depind de o serie întreaga de 
împrejurari care variază. Dacă se calculează venitul realizat de pe ogor după 
recolta medie şi după preţurile medu din întregul timp de rotaţie de 6 ani, 
obţinem venitul total anual atit pentru prima jumătate a timpului de rotaţie, 
cit şi pentru cealaltă. Acesta nu este însă cazul atunci cind venitul este CdicUldt 
numai pentru jumatatea timpului de iotaţie, adică numai pentru 3 ani ; în acest 
caz, venitul total nu ar fi egal. De aici rezultă că, în cazul asolamentului trienal,  
durata timpului de arendare trebuie fixată la cel puţin 6 ani. Mult mai de dorit 
şi mai avantajos este întotdeauna, atît pentru fermier, cit şi pentru proprietarul 
terenului, ca termenul de arendare să fie un multiplu al termenului de arendare" { sic } , „deci dacă la asolamentul trienal el nu e de 6, ci de 12, 18 sau mai 
mulţi ani, iar la asolamentul septenal el nu e de 7, ci de 1 4 ,  28 ani " .  (Kirchhof, 
p. 1 1 7, 1 1 8. )  

{ln acest loc găsim în manuscrisul lui Marx : , ,Sistemul de 
asolament englez. Aici să se facă o notă " . } 
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Toate împrejurările examinate pînă acum, care creează deo
sebiri între duratele perioadelor de rotaţie a diferitelor capita
luri investite în ramuri de producţie diferite şi deci deosebiri şi 
între durata perioadelor pentru care trebuie avansat capitalul î;;i 
au originea în însuşi procesul de producţie, cum este, de pildă, 
deosebirea dintre capitalul fix şi capitalul circulant, deosebirea 
dintre perioadele de muncă etc. Dartimpul de rotaţie a capitalu
lui este egal cu suma timpului lui de producţie şi a timpului lui 
de c irculaţie. Prin urmare, se înţelege de la sine că durata diferită 
a timpului de c irculaţie creează deosebiri în timpul de rotaţie şi 
deci în durata perioadei de rotaţie.XLucrul acesta devine cit se 
poate de evident atunci cînd se compară două investiţii de capital 
diferite la care numai timpurile de circulaţie diferă, iar toate ce
lelalte împrejurări cure modifică rotaţia sînt identice, sau alunei 
cînd se ia un anumit capi tal ,  cu un anumit raport între capitalul 
fix şi capitalul circulant, cu o perioadă de muncă dată etc. ,  şi se 
schimbă în mod ipotetic numai timpurile de c irculaţie. ... Una dintre părţile timpului de circulaţie, şi anume aceea care 
e relativ cea mai importantă, constă din timpul de vînzare, adic ă  
din perioada î n  care capitalul s e  află î n  stare d e  capital-marfă. 
Corespunzător mărimii relative a acestei perioade se prelungeşte 
sau se reduce timpul de c ircP laţie şi deci perioada de rotaţie în 
general. Este posibil ca în urm a cheltuielilor pentru păstrare etc. 
să devină necesară o cheltuire suplimentară de capital( Se în
ţelege de la sine că, pentru c apitaliştii individuali din una şi 
aceeaşi ramură de producţie, timpul necesar pentru vînzarea măr· 
furilor lor finite poate fi foarte diferit ; deci poate fi diferit nu 
numai pentru masele de cpi�al investite în diferite ramuri de 
producţie, c i  şi pentru diferitele capitaluri independente, care nu 
constituie de fapt decî t  părţi devenite autonome ale capitalului 
total investit în aceeşi sferă de producţie. Celelalte împrejurări 
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rămînînd neschimbate, perioada de vînzare va varia, pentru ace
laşi capital individual, corespunzător cu oscilaţiile generale care 
au loc în condiţiile pie �ei sau cu oscilaţiile acestor condiţii într-o 
anumită ramură de producţie. Nu ne vom mai opri acum asupn 
acestei probleme. Constatăm numai un fapt simplu : toate împre
jurările care în general provoacă o diversitate în perioadele de 
rotaţie ale capitalurilor invest! le în diferite ramuri de producţie 
au drept urmare, atunci cind acţionează în mod individual (de 
pildă atunci cînd unul dintre capitalişti are posibilitatea de a 
vinde mai repede dec î t  concurentul său sau cînd unul aplică în 
mai mare măsură decît al tul metode care reduc perioadele de 
muncă etc. ) ,  o diversitate şi în rotaţia diferitelor capi taluri indi
viduale care se află în aceeaşi ramură de producţie. 

KO cauză care acţionează în mod constant în sensul diferen
ţierii timpului de vînzare şi deci a timpului de rota1ie în general 
este distanţa la care se află piaţa pe care se vinde marfa de locu! 
unde este produsă această marfă. In tot timpul călătoriei sale 
spre piaţă, c apitalul se află mobilizat în starea de capital-marfă ; 
dacă marfa se produce după comandă, capitalul rămîne mobilizat 
pînă în momentul livrării ; dac ă nu se produce după comandă, 
atunci la timpul călătoriei spre piaţă se adaugă şi timpul cit 
marfa se află pe această piaţâ pentru a fi  vîndută. Imbunătăţirei 
mijloacelor de comunicaţie şi de transport scurtează în mod ab
solut perioada de peregrinare a mărfurilor, dar nu desfiinţeaz: 
diferenţa relativă rezultată din această peregrinare, în ceea ce 
priveşte timpul de circulaţie a diferitelor capitaluri-marfă sau a 
diferitelor părţi ale aceluiaşi capital-marfă care se îndreaptă spre 
diferite pieţe., Astfel, corăbiib cu pînze şi vapoarele perfecţio
nate, care scurtează timpul cit se află mărfurile pe drum, îl scur
tează atît în ceea ce priveşte portu rile apropiate, cit şi cele de
părtate. Deosebirea relativă rămîne, deşi este de multe ori redusă. 
Dar, în urma dezvoltării mijloacelor de transport şi de comuni
caţie, deosebirile relative din timpul cit mărfurile se află pe drum 
pot fi modificate într-un mod care nu corespunde distanţelor na
turale. De pildă, o cale ferată care duce de la locul de producţie 
spre un centru principal de concentrare a populaţiei din interio
rul ţării face ca un punc t geografic apropiat din interiorul ţării 
respective spre care nu duce nici o cale ferată să fie în mod ab
solut sau relativ mai îndep ăr lat decit punctul care, din punct 
de vedere geografic, este mai îndepărtat ; tot astfel, din cauza 
aceleiaşi împrejurări, depărtarea relativă a locurilor de producţie 
chiar de pieţele de desfacere mai mari poate să sufere o modi
ficare, ceea ce şi explică dec.derea unor centre de producţie 
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vechi şi apariţia altora noi ca urmare a schimbărilor suferite de 
mijloacele de transport şi de comunicaţie. (Aici se mai adaugă 
costul relativ mult mai mic al transportului pentru distanţele mai 
lungi în comparaţie cu cele scurte.) Concomitent cu dezvoltarea 
mijloacelor de transport creşte nu numai viteza deplasării în spa
ţiu, depărtarea în spaţiu reducindu-se astfel în timp. Nu se dez
voltă numai masa mijloacelor de comunicaţie, astfel că, de p ildă, 
un mare număr de vapoare pornesc concomi tent spre acelaşi port, 
că mai multe trenuri circulă concomitent între aceleaşi două 
puncte pe trasee diferite, dar şi  că, de pildă, în diferite zile ale 
săptămînii diverse cargoboturi pleacă succesiv de la Liverpool la 
New York sau la diferite ore ale zilei trenuri de marfă pleacă de 
la Manchester la Londra. Viteza absolută, deci şi partea respectivă 
a timpului de circulaţie, nu este, ce-i drept, modificată datorită 
acestei împrejurări din urmă atunci cînd randamentul mijloace
lor de transport este dat. Dar cantităţi succesive de mărfuri pot 
fi transmise la intervale mai scurte care urmează unele după al
tele, ajungînd astfel în mod s .ccesiv pe piaţă, fără să se îngră
mădească sub formă de capital-marfă potenţial în mase mai mari 
pînă la expedierea lor efectivă. De aceea şi reîntoarcerea capi
talului se face pe p ărţi, repartizîndu-se asupra unor perioade de 
timp succesive mai scurte, astfel că în permanenţă o parte este 
transformată în capital bănesc, în timp ce cealaltă parte mai cir
culă sub formă de capital-marfă. Prin acestă repartizare a re
întoarcerii asupra mai multor perioade succesive, timpul total de 
circulaţie este redus, prin umiare şi timpul de rotaţie. Mai întîi 
se dezvoltă frecvenţa mai mare sau mai mică cu care funcţio
nează mijloacele de transport ; de pildă, numărul trenurilor de pe 
o cale ferată se măreşte, pe de o parte, pe măsură ce un loc de 
producţie produce mai mult, d�venind un centru de producţie mai 
important, şi anume numărul trenurilor se măreşte în direcţia pie
ţei de desfacere dej a existente, deci în direcţia marilor centre de 
produoţie şi aglomerări de populaţie, spre porturile de export etc. ; 
p e  de altă parte însă, această uşurinţă deosebită a comunicaţiilor 
şi rotaţia capitalului accelerată datorită ei (în măsura în care 
această rotaţie este condiţionată de timpul de circulaţie) pro
voacă, invers, o dezvoltare accelerată a centrului de producţie şi 
o consolidare a acestuia pe pieţele de desfacere. O dată cu con
centrarea accelerată a maselor de oameni şi a maselor de capital 
în anumite puncte, creşte şi concentrarea acestor mase de capital 
în cîteva mîini. In acelaşi tmp au loc o nouă modificare şi o 
nouă deplasare a centrelor de produoţie şi a pieţelor ca urmare 
a schimbărilor survenite în situaţia lor relativă o dată cu schm-
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bările mijloacelor de comunicaţie. Un loc de producţie care avea 
înainte o poziţie avantajoasă, liind aşezat lingă o şosea sau lingă 
un canal, se află acum situat lingă o linie de cale ferată secun
dară, care pe deasupra nu funcţionează decît cu întreruperi re
lativ mari, în timp ce alt punct care mai înainte era foarte de
parte de arterele principale d:: comunicaţie se află acum la în
crucişarea mai multor căi ferate. Localitatea a doua se dezvoltă, 
prima decade. Schimbarea survemtă în mij loacele de transport 
duce deci la deosebiri locale în timpul de circulaţie a mărfurilor, 
în condiţiile de cumpărare, de vînzare etc. sau are drept urmare 
o altfel de repartizare a deo>ebirilor locale dej a existente. Im
portanţa acestei împrejurări pentru rotaţia capitalului reiese din 
certurile interminabile ale reprezentanţilor comerciali şi indus
triali ai diferitelor localit.ţi cu direcţiile căilor ferate. (Vezi, de 
pildă, cartea albastră a lui „Railway Committee " ,  citată mai 
sus *.) 

Toate ramurile de producţie care după natura produsului lor 
depind în special de debuşeele locale, ca, de pildă, fabricile de 
bere, ating, aşadar, cea mai mare dezvoltare în principalele cen
tre de concentrare a populaţi:�i. Rotaţia mai rapidă a capitalului 
compensează aici în parte scumpirea unora dintre condiţiile pro
ducţiei, a terenului de construcţ;e etc. 

Dacă, pe de o parte, o dată cu progresul producţiei capita
liste, dezvoltarea mij loacelor de transport şi de comunicaţie re
duce pentru o cantitate de mărfuri dată timpul de circulaţie, 
acelaşi progres, împreună cu condiţiile create o dată cu dezvol
tarea mij loacelor de transport şi de comunicaţie, provoacă, in
vers, necesitatea de a lucra pentru pieţe tot mai îndepărtate, 
într-un cuvînt pentru piaţa mondială. Masa mărfurilor aflate pe 
drum şi a acelora care sînt transportate spre puncte îndepărtate 
creşte enorm ; creşte deci, in mod absolut şi relativ, şi acea parte 
a capitalului social care se află în permanenţă, pentru perioade 
mai lungi, în stadiul de c apital-marfă, în limitele timpului de cir
culaţie. Concomitent creşte şi acea parte a avuţiei sociale care, 
în loc să servească drept mij loc de producţie direct, este investită 
în mij loace de transport şi de comunicaţie, precum şi în capitalur 
fix şi circulant necesar pentru exploatarea acestora. 

Simpla durată relativă a călătoriei mărfii de la locul de pro
ducţie la locul de desfacere creează o diferenţă nu numai în prima 

parte a timpului de circulaţie, în timpul de vînzare, ci ş1 m o 
doua parte, în perioada de retransformare a banilor în elemen· 

* Vezi volumul de faţă, p. 15-160. - Nota red. 
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tele capitalului productiv, în timpul de cumpărare. De pildă, 
marfa este expediată în India. Drumul durează, să zicem, 4 luni. 
Să presupunem că timpul de vînzare = O, adică marfa este tri
misă după comandă şi este plătită agentului producătorului la  
livrare. Remiterea banilor (forma in care se face această remitere 
nu are aici nici o importanţă) durează alte 4 luni. Trec astfel în 
total 8 luni pînă cînd acelaşi capital poate funcţiona din nou în 
c alitate de capital productiv, pînă cînd, prin urmare, cu el se 
poate relua aceeaşi operaţie. Deosebirile în durata rotaţiei care 
se produc astfel formează una dintre bazele materiale ale diferi
telor termene de credit, după cum de altfel comerţul maritim for
mează, de pildă la Veneţia şi Genova, unul dintre izvoarele siste
mului de credit propriu-zis. 

„Criza din 1 847 a permis băncilor şi firmelor comerci ale din vremea aceea 
să reducă termenul scadenţei, statornicită în India şi în China" (privitor la 
cambiile aflate în drum intre aceste ţări şi Europa) „de la 1 0  luni de la tragere 
la 6 luni de la vedere ; acum, după 20 de ani, în care timp comunicaţiile au 
fost accelerate şi s-a introdus telegraful, a devenit necesară o nouă reducere 
de la 6 luni de la vedere la 4 luni de la tragere, ca un prim pas spre o 
reducere la 4 luni de la vedere. Drumul unei coribii cu pinze de la Calcutta 
la Londra pe la Capul Bunei Speranţe durează în medie mai puţin de 90 de zile. 
Un termen de 4 luni de la vedere ar echivala cu un drum de aproximativ 
150 de zile. Termenul actual de 6 luni de la vedere echivalează cu un drum de 
aproximativ 2 1 0  zile" .  („London Economist• ,  16 iunie 1 866.) 

In schimb : 

„In Brazilia, termenul mai este şi astăzi de 2 şi 3 luni de la vedere ; de la 
Anvers cambiile se trag" (asupra Londrei) „cu o scadenţă de 3 luni de la data 
tragerii ; chiar şi Manchester şi B1 ad ford trag asupra Londrei cu o scadenţă 
de 3 hmi şi mai mult. Printr-o înţelegere tacită i se dă astfel comerciantului 
întreaga posibilitate de a-şi realiz,1 marfa, dacă nu mai înainte, totuşi pină la  
data cind cambiile trase asupra acestei mărfi expiră. De aceea termenul stabilit 
pentru scontarea cambiilor indiene nu este exagerat. Produsele indiene, care se 
vind la Londra de obicei cu un termen de plată de 3 luni, nu pot fi realizate, 
dacă se socoteşte un timp oarecare necesar pentru vînzare, mai scurt de S luni ; 
în plus, intre cumpărarea produselor în India şi livrarea lor în depozitele din 
Anglia trec, în medie, alte S luni. Avem aici o perioadă de 10 luni, în timp 
ce cambiile trase asupra acestor mărfuri nu au o scadenţă mai mare de 7 luni" 
(ibid., 30 iunie 1 866). „La 2 iulie 1 866, S mari bănci londoneze care au relaţii 
în special cu India şi cu China, precum şi «Comptoir d 'Escompte» din Paris, au 
făcut cunoscut că, incepind de la 1 ianuarie 1 867, sucursalele şi agenţiile lor 
din Orient vor cumpăra şi vor vinde numai cambii care nu vor avea o sca
denţă mai mare de 4 luni de la vedere• (ibid., 7 iulie 1 866) . 

Această reducere a termenelor de plată nu a reuşit însă şi a 
trebuit să se renunţe la ea. (Mai tîrziu Canalul de Suez a revoluţio
nat toate aceste termene.) 

Se înţelege c ă  o dată u creşterea timpului de circulaţie a 
mărfurilor creşte şi riscul unei schimbări de preţuri pe piaţa de 
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desfacere, întrucît perioada în care pot avea loc asemenea schim
bări de preţuri se prelungeşte. 

O deosebire în ceea ce priveşte timpul de circulaţie în parte 
individuală între diferitele capitaluri individuale din aceeaşi ra
mură de producţie, în parte î ntre ramuri de producţie diferite în 
funcţie de termenele de plată diferite, în cazurile în care nu se 
plăteşte imediat in numerar, rezultă din diferitele termene de 
plată la cumpărare şi  la vînza1e .  Nu ne vom opri aic i  mai amă
nunţit asupra acestui punct important pentru sistemul de credit. 

D eosebirile în timpul de rotaţie a capitalului depind şi de 
volumul contractelor de livrare, care creşte o dată cu volumul şi 
cu proporţiile producţiei capitaliste. Contractul de livrare, ca o 
tranzacţie între cumpărălor şi vînzător, reprezintă o operaţie care 
ţine de piaţă, de sfera circulaţiei. Deosebirile în ceea ce priveşte 
timpul de rotatie rezultate din acest contract decurg deci din 
sfera circulaţiei, dar cu repercusium directe asupra sferei produc
ţiei, şi anume independent de orice termene de plată şi de orie 
relaţii de credit, prin urmare şi în caz de plată în bani lichizi. D� 
pildă, cărbunele, bumbacl, firele etc. sînt produse fungibile. Fie
care zi de proces de muncă liYrnază o anumită cantitate de pro
dus finit. Dacă însă fabricantul de fire sau proprietarul de mine 
îşi  asumă livrarna unei mase de produse care necesită o p eri
oadă, să zicem, de 4 sau 6 săptămini consecutive de mcă, în 
acest caz, în ceea ce  priveşte durata perioadei pentru care tre
buie avansat capitalul, situaţia este aceeaşi ca  şi cînd în acest 
proces de muncă ar fi fost introdusă o perioadă de muncă neîn
treruptă de 4 sau 6 săptămîni. Se presupune aici, bineînţeles, că 
întreaga masă comandată a produsului trebuie livrată dintr-o 
dată sau că este plătită abia după ce a fost livrată în întregime. 

Luată în sine, fiecare zi şi-a l ivrat astfel cantitatea ei anumită de 

produs finit. Dar întotdeauna această masă de produs finit nu este 
decît o parte din masa care Lrebuie livrată pe baza contractului. 
In acest caz, dacă partea gata confecţionată a mărfurilor coman
date nu se mai află în procesul de producţie, ea se află totuşi în 
depozit, dar numai în calitate de capital potenţial. 

Să trecem acum la a doua perioadă a timpului de circulaţie : 

timpul de cumpărare sau perioada în cursul căreia capitalul se 
retransformă din forma bani in elementele capitalului productiv. 
In cursul acestei perioade, el trebuie să rămînă un timp mai mult 
sau mai puţin îndelungat în starea sa de capital bănesc, deci o 
anumită parte din c apitalul total avansat trebuie să se afle în  

permanenţă î n  stare de capital bănesc, cu toate că această parte 
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constă din elemente c are se schimbă mereu. De pildă, într-o 
anumită întreprindere trebuie ca din capitalul total avansat să 
existe n X 1 00 1. st. sub formă de capital bănesc, astfel ca, în timp 
ce toate componentele acestor n X 1 00 I. st. se transformă necon
tenit în capital productiv, această sumă să se completeze, de ase
menea în permanenţă, din sumele care se reîntorc din circulaţie 
pe seama capitalului-marfă re.lizat. O anumită parte din valoa
rea capitalului avansat se afll deci în permanenţă în stare de 
capital bănesc, prin urmare într-o formă care nu ţine de sfera 
producţiei, ci de sfera circulaţie, capitalului. 

Am văzut că prelungirea timpului în care capitalul este fixat 
sub formă de capitâl-marfă, prelungire determinată de depărta
rea pieţei de desfacere, provoacă în mod direct o întîrziere în 
reîntoarcerea banilor, deci şi o intîrziere în transformarea capi· 
talului din capital bănesc în capital productiv. 

· 

Mai departe am văzut (cap. VI) cum, în ceea ce priveşte cum

p ărarea mărfurilor, timpul de cumpărare, depărtarea mai mare sau 
mai llică de principalele surse de aprovizionare cu materii prime 

face necesară cumpărarea de materii prime pentru perioade mai 
lungi şi păstrarea lor, gata pentru întrebuinţare, sub formă de 

stoc p roductiv, de capital productiv latent sau p otenţial ; astfel, 

proporţiile producţiei rămînînd neschimbate, depărtarea mai mare 
a principalelor surse de materii prime sporeşte masa de capital 

care trebuie avansată dintr-o dată, precum şi timpul pentru care 
ea trebuie avansată. 

O acţiune asemănătoare exercită în diferite ramuri de p ro
ducţie perioadele - mai scurte sau mai lungi - în care mase 

relativ mai mari de materii prime s înt aruncate pe p iaţă. Aşa, de 
pildă, Ia Londra la fiecare 3 luni au loc mari licitaţii de l ină c are 

domină piaţa l inii, în timp ce  p iaţa bumbacului este reînnoită de 
la o recoltă la alta, în genefal fără întrerupere, chiar dacă nu 
întotdeauna în mod uniform. Asemenea perioade determină prin

cipalele termene de cumpărare a acestor materii prime şi influen
ţează cump ărările în scop de speculă care reclamă avansuri pe  
timp mai  mult sau mai  puţin îndelungat pentru aceste elemente ale 

producţiei, tot aşa cum natura mărfurilor produse îşi exercită in

fluenţa asupra reţinerii p otenţiale, în scop de speculă, mai 
mult sau mai puţin îndelungate a produsului sub formă de ca

p ital-marfă potenţial. 

„Agricultorul trebuie deci să fie şi el  pînă la  un anumit punct speculant 
şi să amine vinzarea produsului după împrejurări„. • 



268 Secţiunea a II-a. Rotaţia capitalului 

Urmează cîteva reguli generale. 

„Dar la desfacerea produsului principalul depinde totuşi de persoana care 
vinde, de produsul însuşi şi de localitate. Celui care, pe lingă indeminare şi 
noroc ( ! ) ,  are suficient capital de rulment, nu i se va putea reproşa faptul că 
păstrează în depozit timp de un an recolta sa dacă preturile sint neobişnuit de 
scăzute ; cine nu are însă capital de rulment sau în genere (!) inclinaţie pentru 
speculă va căuta să obţină pr�turile medii curente şi, prin urmare, va trebui să 

vindă de îndată ce i se va ivi prilejul s-o facă. Păstrarea linii în depozit mdl 
mult de un an va aduce aproape întotdeauna numai pagubă, în timp ce cerealele 
şi seminţele de oleaginoase pot fi păstrate timp de cit1va ani fără vreo pri· 
mejdie pentru proprietăţile şi calitatea lor. Produsele care de obicei sint supuse 
unor urcări şi scăderi mari de preturi în intervale de timp scurte, ca, de pildă, 
seminţele de oleaginoase, hameiul, �caietii etc., sint pe drept cuvint stocate 
în anii în care pretul e mult mai mic decit pretul de producţie. lntirzierea vinzări1 
nu e de loc recomandabilă Ia produsele care reclamă cheltuieli de întreţinere 
zilnice, cum sint vitele de carne, sau produsele care se pot altera, ca fructele, car
tofii etc. ln unele regiuni, un produs atinge în anumite anotimpuri, în medie, 
pretul său cel mai scăzut, iar în alte perioade, dimpotrivă, pretul său cel mai 
ridicat ; aşa, de pildă, toamna cerealele sint în unele locuri mai ieftine decît 
intre crăciun şi paşti. Apoi, în unele regiuni unele produse pot fi vindute avanta
jos numai în anumite perioade, cum se intimplă, de pildă, cu lina pe pieţele 
linii în acele regiuni în care cmerţul cu lină stagnează de obicei etc. " 
(Kirchhol, p. 302.) 

La analizarea celei de-a doua jumătăţi a timpului de circulaţie ,  
ân care banii sînt transformaţi din nou în elementele capitalului 
productiv, nu trebuie să se ia în considerare numai această trans
formare ·luată în sine, nu numai timpul în care banii se reîntorc, 
în funcţie de faptul dacă piaţâ pe c are se vinde produsul este 
mai îndepărtată sau nu ; în primul rînd trebuie să se ia în consi
derare mărimea acelei părţi a capitalului avansat care trebuie să 
se afle n permanenţă în formă de bani, de capital bănesc. 

Abstracţie făcînd de orice speculă, volumul cumpărărilor 
mărfurilor care .trebuie să edste în permanenţă ca stoc productiv 
depinde .de perioadele de înnoire a acestui stoc, adică de împre
jurări care depind, la rîndul Jor, de condiţiile pieţei, care sînt deci 
diferite pentru materii prime diferite etc. ; prin urmare, aici este 
nevoie să se avanseze din timp 1în timp sume mai mari de bani 
dintr-o dată. Aceşti bani se întorc mai repede s au m ai încet, în 
funcţie de rotaţia capitalului, însă întotdeauna pe părţi. O parte 
din aceşti bani este cheltuită în mod tot atî t  de permanent la 
intevale scurte, şi anume partea transformată din nou în salariu. 

IUi parte însă, şi anume aceea care urmează să fie retransformată 
în materii prime etc . ,  trebuie să fie acumulată peutru p erioade 
mai lungi, ca fond de rezervă, fie pentru cumpărare, fie p entru 
plată. ·Prin urmare, această parte există sub formă de capital 
bănesc, deşi volumul în care ea există ca atare variază. 
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Vom vedea în capitolul mmător cm alte împrejurări, indife
rent dacă rezultă din procesul de producţie sau din procesul de 
circulaţie, necesită această existenţă sub formă bănească a Unei 
părţi anumite din capitalul avansat. In general trebuie însă să men
ţionăm că economiştii sînt foarte înclinaţi să uite că o parte din 
capitalul necesar 1într-o întrepri ndere trece în permanenţă în mod 
alternativ nu numai prin cele trei forme - de ca.pita! bănesc, 
capital productiv şi capital-marfă -, ci  şi că diferite părţi ale 
acestui capital există în perma.enţă în mod concomitent în aceste 
trei forme, chiar dacă mărimea relativă a acestor părţi se schimbă 
întruna. In special partea care există fo permanenţă sub formă 
de capital bănesc este aceea pe care o uită economiştii, cu toate 
că tocmai acest fapt este foarte necesar pentru înţelegerea eco
nomiei burgheze şi de aceea se face simţit şi în practică. 
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C a p i t o l u l  c i n c i s p r e z e c e  

Influenţa timpului de rotaţie asupra 
mărimii capitalului avansat 

In capitolul de faţă ş1 m cel următor, al şaisprezecelea, vom 
analiza influenţa timpului de rotaţie asupra valorificării capitalului. 

Să luăm capitalul-marfă care este produsul unei perioade de 
muncă, s. zicem, de 9 săptămîni. Dacă facem abstracţie deocam
dată atît de acea parte a valorii produsului care .îi este adăugată 
în urma uzurii medii a capitalului fix, cit  şi de plusvaloarea care 
îi este adăugată în cursul procesului de producţie, valoarea acestui 
produs este egală cu valoarea capitalului circulant avansat pentru 
producerea lui, adică este egală cu valoarea sala1 iului, precum şi 
a materiilor prime şi a matei ialelor auxiliare consumate pentru 
producerea lui. Să prnsupunem că această valoare este = 900 l .  st., 
astfel că avansul săptămînal se cifrează la 1 00 l. st. Prin urmare, 
perioada de producţie, care comcide aici cu perioada de muncă, 
este de 9 săptămîni. Este indiferent dacă presupunem că aici este 
vorba de o perioadă de muncă pentru un produs nefungibil sau 
de o perioadă de muncă ·continuă pentru un produs fungibil, cu 
condiţia ca acea cantitate de produs fungibil care este adusă 
dintr-o dată pe piaţă să coste 9 săptămîni de muncă. Să presu
punem că timpul de circ ulaţie durează 3 săptămîni. Prin urmare, 
întreaga perioadă de rotaţie durează 12 săptămîni. După 9 săptă
mîni, capitalul productiv avansat este transformat în capital-marfă, 
dar după aceea el mai rămîne 3 săptămîni în perioada de cir
culaţie. Deci noua perioadă de producţie nu poate reîncepe decît 
la .începutul săptămînii a 1 3-a, iar producţia ar trebui să înceteze 
pentru 3 săptămîni, adică penl1u un sfert din întreara perioadă 

de rotaţie. Este iarăşi indiferent dacă se presupune că acest timp 
durează în medie pînă la vînzd1 ea mărfii sau că el este determinat 
de depărtarea pieţei sau de termenele de plată pentru marfa vîn
dută. Dacă la fiecare 3 Juni producţia ar înceta timp de 3 săptămîni, 
aceasta ar însemna în cursul unui an 4 X 3 = 12 săptămîni = 
= 3 luni = 1 4 din perioada anuală le rotaţie. Pentru ca prducţia 
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să fie continuă 1şi să poată fi dusă pe aceeaşi scară săptămînă 
de sptămînă, există numai două posibil ităţi . 

S au scara producţiei trebuie să fie redusă, astfel incit cu 
cele 900 l. st .  munca să poată continua atît în timpul perioadei de 
muncă, cit  şi în timpul perio1dei de circulaţie a primei rotaţii. 
In c azul acesta, cu săptămîna a 1 0-a se deschide o a doua perioadă 
de muncă, deci şi o a doua perioadă de rotaţie, înainte de a se fi 
încheiat prima perioadă de rotaţie, deoarece perioada de rotaţie 
este de 1 2  săptămîni, iar perioada de muncă - de 9 săptămîni. 
900 l .  st. repartizate pe 12 săptămîni înseamnă 75 l .  st. pe săptă
mînă. In primul rînd, este clar că o asemenea reducere a pro
porţiilor întreprinderii presupune o schimbare a volumului capitalu
lui fix, deci în general o reducere a investiţiilor făcute în 
întreprinderea respectivă. In al doilea rînd, este problematic dacă 
în general această reducere poâte avea loc, întrucît, potrivit dez
voltării producţiei în diferitele întreprinderi, este nevoie de o 
normă minimală de investiţie de capital sub care întreprinderea 
individuailă este .pusă în imposibilitatea de a rezista concurenţei.  
Această normă minimală creşle ea însăşi necontenit o dată cu 
dezvoltarea c apitalistă a producţiei, deci nu este fixă. Intre norma 
minimală dată de fiecare dată şi norma maximală care creşte în 
permanenţă există însă numeroase trepte intermediare - o medie 
care permite grade foarte diferite ale investiţiei de capital. n 
cadru� acestei medii poate deci avea loc o reducere a investiţiei 
de capital, a cărei limită este de fiecare dată norma minimală din 
momentul respectiv. - Atunc1 cînd producţia stagnează, cînd 
pieţele sînt suprasaturate, c întl materiile prime sînt scumpe etc. ,  
are loc - l a  o mărime dată a capitalului fix - o reducere a 
investiţiei normale de capital circulant prin limitarea timpului de 
muncă, lucrîndu-se, de pildă, 1mmai j umătăţi de zile, aşa cum în 
timp de prosperitate - mărimea capitalului fix fiind de asemenea 
dată - are loc o sporire anormală a capitalului circul ant fie prin 
prelungirea timpului de muncă, fie prin intensific area acestuia. La 
întreprinderile c are contează de ia bun început pe asemenea osci
l aţii, soluţia constă, în parte, în mijl oacele arătate mai sus, în 
parte în utilizarea concomitentă a unui număr mai mare de 
muncitori, combinată cu utilizarea de capital fix de rezervă, de 
pildă locomotive de rezervă la căile ferate etc. Aici însă, unde 
presupunem condiţii normale, asemenea oscilaţii anormale nu sînt 
luate în consideraţie .  

Prin urmare, rîn exemplul nostru, pentru a face c a  producţid 
să fie continuă, cheltuirea aceluiaşi c apital circulant este reparti
zată asupra unei perioade de timp mai îndelungate, asupra unei 
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perioade de 12 săptămîni în .oc de 9. ln fiecare interval de timp dat 
functionează deci un capital pr oductiv redus ; partea circulantă a 
capitalului productiv este redusă de la 1 00 la 75, deci cu un 
sfert. Suma totală cu care este redus capitalul productiv care 
funcţionează în cursul perioadei de muncă de 9 săptămîni 
este = 9 X 25 = 225 1. st„ sau 1/4 din 900 1. st. Dar raportul 
dintre timpul de circulaţie şi perioada de rotaţie este de asemenea 
de 3o = 114. De aici urmează : caracterul neînti erupt al producţiei 
în cursul timpului de circulaţie a capitalului productiv transformat 
în capital-marfă, continuarea ei concomitentă şi neîntreruptă săptă
mînă de săptămînă, fără ca în acest scop să existe un capital 
circulant special,  acest lucru poate fi realizat numai prin redu
cerea proporţiei producţiei, prin micşorarea componentei circulante 
a capitalului productiv in funcţiune. Partea cir::ulantă a capitalului, 
eliberată în felul acesta pentru continuarea producţiei în cursul 
timpului de circulaţie, se afli faţă de c apitalul circulant total 
avansat în acelaşi raport .în car e se află timpul de circulaţie faţă 
do perioada de rotaţie. După cum am mai arătat, lucrul acesta 
este valabil numai pentru ramurile de producţie în care p rocesul 
de muncă este efectuat săptămină de săptămînă pe aceeaşi scară, 
in care, prin urmare, nu trebuie avansate, în perioade de muncă 
diferite, sume de capital diferite, cum se întîmplă în agricultură. 

Dimpotrivă, dacă presupunem că felul Întreprinderii exclude 
o reducere a proporţilor producţiei şi deci a capitalului circulant 
care trebuie avansat în fiecare săptămînă, continuitatea producţiei 
nu poate fi realizată dcil prin avansarea unui cpital circulan t  
adiţional, î n  cazul nostru a unm capital d e  300 1 .  s t .  In cursul 
perioadei de rotaţie de 12 săptămîni se avansează în mod succesiv 
1 200 1. st„ din care 300 reprezintă o pătrime, ca şi 3 săptămîni din 
1 2  săptămîni. Dup ă scurgerea perioadei de muncă de 9 săptăm[ni ,  
valoarea-capital de 900 I .  st. a trecut din forma de capital productiv 
în forma de capital-marfă. Prima ei perioadă de muncă este în
cheiată, dar această perioadă de muncă nu rpoa.te fi reînnoită cu 
acelaşi capital. In timpul celor 3 săptămîni în c are acest capital 
se află în sfera circulaţiei, funcţionind în calitate de capital-marfă, 
el se află, în ceea ce priveşte procesul de producţie, în aceeaşi 
situaţie ca şi  cum nu ar exista de loc. Aici facem abstracţie de 
toate 'relaţiile de credit ş i  presupunem deci că c apitalistul lucrează 
numai u capital propriu. Dar cînd capitalul avansat pentru prima 

perioadă de muncă se află, după încheierea procesului de pro
ducţie, timp de 3 săptămîni în procesul de circulaţie, atunci func
ţionează un capital de 300 1. st. avansat î n  mod suplimentar, astfel 
incit continuitatea producţiei nu este întreruptă. 
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Aici trebuie să menţionăm următoarele : 
în primul rînd, perioada de muncă a capitalului de 900 1. st. 

avansat la început este incheiată după 9 săptămîni, şi acest capital 
nu se întoarce înainte de alte j săptămîni, deci abia la începutul 
săptămÎnii .a 1 3-a. Dar o nouă perioadă de muncă începe imediat 
cu ajutorul capitalului adiţional de 300 1. st. Tocmai prin aceast. 
se asigură continuitatea producţiei. 

In al doilea rînd, funcţiile capitalului iniţial de 900 I.st. şi cele 
ale capitalului adiţional de 300 1 .  st. adăugat la sfîrşitul primei 
perioade de muncă de 9 săptămîni, care, fără nici o întrerupere, 
deschide a doua perioadă de muncă după focheierea celei dintîi, 
aceste funcţii sînt sau, cel puţin, pot fi strict delimitate in prima 
perioadă de rotaţie, în timp ce în cursul celei de-a doua perioade 
de rotaţie ele, dimpotrivă, se încrucişează. 

Să ne reprezentăm lucrurile mai concret : 
Prima perioadă de rotaţie este de 1 2  săptămîni. Prima perioadă 

de muncă este de 9 săptămîni ; rotaţia capitalului avansat în 
această perioadă de muncă se încheie la începutul săptămînii 
a 1 3-a. ln timpul ultimelor 3 săptămîni funcţionează capitalul 
adiţional de 300 l .  st., care deschide a doua perioadă de muncă 
de 9 săptămîni. 

A doua perioadă de rotaţie. La începutul săptămînii a 1 3-a 
se reîntorc cele 900 1 .  st. ,  care pot începe o nouă rotaţie. Dar a 
doua perioadă de muncă a şi început în s ăptămîna a 10-a cu 
ajutorul celor 300 1. st. suplimentare ; datorită acestui fapt, l a  
începutul s ăptănînii a 1 3-a  a şi fost încheiată o treime din 
perioada de muncă, 300 I.st. au fost transformate din capital pro
ductiv în produs. Iutrucît pentru încheierea celei de-a doua 
perioade de muncă nu mai este nevoie decît de 6 săptămîni, în 
procesul de producţie al celei de-a doua perioade de muncă nu 
pot intra decît două treimi din capitalul de 900 1. st. reîntors, şi 
anume 600 1. st. Din cele 900 1. st. iniţiale, 300 1 .  st. au fost eliberate 
pentru a juca acelaşi rol pe care l-a j ucat capitalul adiţional 
de 300 1. st. în prima perioadă de muncă. La sfîrşitul săptămînii 
a 6-a din cea de-a doua perioaciă de rotaţie este încheiată a doua 
perioadă de muncă. Capitalul de 900 1. st. avansat în această a doua 
perioadă de muncă se întoarce după alte 3 săptămîni, adică la sfîr
şitul săptămînii a 9-a din cea de-a doua perioadă de rotaţie 
de 12 săptămini. In cursul celor 3 săptămîni ale timpului său de 
circulaţie intră în funcţiune capitalul de 300 1 .  st. eliberat. Cu 
aceasta începe a treia perioadă de muncă a unui capital de 900 1 .  st. 
în săptămîna a 7-a a celei de-a doua perioade de rotaţie, adică 
în cea de-a 19-a săptămînă a anului. 

lS  
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A treia perioadă de rotaţie. La sfîrşitul săptăminii a 9-a din 
cea de-a doua perioadă de rotaţie are loc o nouă reîntoarcere· 
a 900 I. st. Dar a treia perioada de muncă a început încă în săptă
mîna a 7-a din perioada de rotiţie precedentă, şi la începutul celei 
de-a treia perioade de rotaţie G săptămîni din ea vor fi şi trecut. 
De aceea această perioadă de muncă nu mai durează decît  3 săptă
mini. Din cele 900 l. st. care s-au reîntors în procesul de pro
ducţie nu intră deci decit 300 I .  st. A patra perioadă de muncă 
cuprinde celelalte 9 săptă.mini ale acestei perioade de rotaţie şi 
astfel, o dată cu a 37-a săpt.mînă a anului, începe şi a patra 
perioadă de rotaţie şi a cincea perioadă de muncă. 

In al doilea exemplu, pemru a simplifica lucrurile în vederea 
calculului, vom presupune o perioadă de muncă de 5 s.ptămini,  
un timp de circulaţie de 5 săptămîni, deci o perioadă de rotaţie 
de 10 săptămini ; anul e considerat ca fiind de 50 de săptămini,  
iar cheltuirea săptămînală de capital de 1 00 l .  st .  Prin urmare, 
perioada de muncă necesită un capital circulant de 500 I. st„ iar  
timpul de circulaţie un capital adiţional de încă 500 I .  st. In  cazul 
acesta, perioadele de muncă şi timpurile de rotaţie se prezintă1 
precum urmează : 

Perioada 
de muncă 

1 

2 

3 
4 

5 

Săptim!na 

1- i 
6-lfl  

11-15 

16-20 

21-25 

! .  st. 
mariă 

>00 

500 

500 

500 

500 

re!ntors 

stirşitul săptămîni i  a 10-a 

„ 1 5-a 

„ 20-a 

„ 25-a 

„ 30-a 

etc. 

Dacă timpul de circulaţie este = O,  perioada de rotaţie fiind 
deci egală cu perioada de muncă, numărul rotaţiilor din cursul 
unui an este egal cu num.rul perioadelor de muncă. Adică, la o 
perioadă de muncă de 5 săptămini, 56/s = 10 ,  iar valoarea capitalu
lui rotit ar fi = 500 < 1 O = 5 OOO. In tabel, unde s-a presupus un 
timp de circulaţie de 5 săptămîni, valoarea mărfurilor produse 
anual este tot de 5 OOO 1 .  st„ din care însă 1/to = 500 1. st. se află 
în permanenţă sub formă de capital-marfă şi se reîntoarce sub 
formă de bani abia după 5 săptămîni. In cazul acesta, la sfîrşitul 
anului, produsul celei de-a zecea perioade de muncă (săptămini le · 
de muncă 4-50) şi-a încheiat timpul de rotaţie numai pe jumă
tate , întrucît timpul lui de circufa ţie se plasează in primele 5 săptă-
mîni ale anului următor. 
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Să luăm şi un al treilea exemplu : perioadă de muncă -
6 săptămîni, timp de c irculaţie - 3 săptămîni, avans săptămînal 
in procesul de muncă - 1 00 1 .  st. 

Prima perioadă de muncă : s.p lăminile 1-6. La sfîrşitul săptă
mînii a 6-a există un capilal-marfă de 600 1. st., care se reîn
toarce la sfîrşitul săptămînii a 9-a. 

_A doua perioadă de muncă : săplămînile 7-12. ln timpul săptămî
nilor 7-9 a fost avansat un capital adiţional de 300 I. st. La 
sfîrşitul săptămînii a 9-a se reîntorc 600 1 .  st. Din acestea, în 
săptămînile 1 0-12 se avansează 300 1. st. ; prin urmare, la 
sfîrşitul săptămînii a 1 2-a există sub formă de numerar 300 1 .  st., 
iar sub formă de capital-marfă 600 1 .  st. ,  care se reîntorc la 
sfîrşitul săptămînii a 15-a. 

A treia perioadă de muncă : săptămînile 13-18. In săptămînile 
13-15 sînt avansate cele 300 1 .  st. menţionate mai sus, apoi se 
reîntorc 600 1 .  st., din care 300 1 .  st. sînt avansate pentru săptă
mînile 1 6-1 8. La sfîrşitul săplămînii a 18-a există 300 I.st. 
în bani lichizi ; 600 1 .  st. există în capital-marfă şi se reîntorc 
la sfîrşitul săptămînii a 2 1 -a. (Vezi prezentarea mai amănun
ţită a acestui caz mai jos, la punctul H.} 

Astfel, în 9 perioade de n.uncă ( =  54 săptămîni) se produc� 
:narfă de 600 X 9 = 5 400 1. st. La sfîrşitul celei de-a 9-a perioade 
de muncă, capitalistul va avea 300 1. st. în bani şi 600 1. st. în marfă 
care nu şi-a parcurs încă timpul de circul aţie. 

Comparînd aceste trei exemple, constatăm, în primul rînd, că 
numai în cel de-al doilea exemplu are loc o alternare succesivă 
a capitalului I de 500 1. st. şi a capitalului adiţional II, de asemenea 

·de 500 1. st. , astfel că aceste două părţi ale capitalului se mişcă 
separat una de alta ; cauza constă numai în faptul că  aici s-a 
pornit de la ipoteza cu totul excepţională că perioada de muncă 
· ş i  timpul de circulaţie constituie două jumătăţi egale ale perioadei 
de rotaţie. In toate celelalle cazun, oricare ar fi inegalitatea dintre 
cele două părţi ale perioadei de rotaţie, mişcările celor două 
capitaluri se întretaie, ca în exemplele I şi III, încă din a doua 
perioadă de rotaţie. In toate aceste cazuri, capitalul adiţional II 
împreună cu o parte a capitalului I formează capitalul care func
ţionează Jn a doua perioadă de rotaţie, în timp ce restul capitalu
lui I este eliberat pentru funcţia iniţială a capitalului II. Capitalul 
care acţionează în timpul de circulaţie a capitalului-marfă nu este 
identic aici cu capitalul II avansat iniţial în acest scop, dar este 
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egal cu el sub raportul valori.i şi formează aceeaşi parte alicotă 
din :apitalul total avansat. 

In al doilea rînd, capitalul care a funcţionat în decursul 
perioadei de muncă stă inactiv în decursul timpului de circulaţie. 
In exemplul l doi�ea, capitalul funcţionează în decursul perioadei 
de muncă de 5 săptămîni şi stă inactiv în decursul timpului de 
circulaţie de 5 săptămîni. Prin urmare, în cazul acesta capitalul I 
stă inactiv în decursul unui an timp de jumătate de an. Pentru 
acest timp intră în funcţiune capitalul suplimentar II, care în cazul 
de faţă stă şi el inactiv timp de jumătate de an. Dar capitalul 
adiţional necesar pentru a asigura continuitatea producţiei în cursul 
timpului de circulaţie nu este determinat de volumul total, respectiv 
de întreaga sumă a timpurilor de circulaţie din cursul unui an, c :  
numai de raportul dintre timpul de circulaţie şi perioada de rotaţie. 
(Se presupune aici, bineinţeles, că toate rotaţiile au loc în aceleaşi 
condiţii.} Din această cauză, în exemplul II sînt necesare 500 I.st. 
capital adiţional şi nu 2 500 1. st. Faptul se explică pur şi simplu 
prin aceea că şi capitalul adiţional intră în rotaţie la fel cu 
capitalul avansat iniţial şi că, prin urmare, înlocuieşte înlreaga sa 
masă, exact ca şi acesta, prin numărul rotaţiilor sale. 

In al treilea rînd, dacă timpul de producţie este mai lung deci t  
timpul de muncă, aceasta nu modifică cu nimic împrejurările anali
zate aici. E drept că, în urma acestui fapt, perioadele de rotaţie 
în ansamblu se prelungesc, dar această prelungire nu necesită un 
capitl adiţional pentru procesul e muncă. Scopul capitalului 
adiţional nu este decit  sa umple golurile din procesul de muncă 
provocate de timpul de circulaţie ; prin urmare, capitalul adiţional 
nu trebuie să ferească producţi a decît  de perturbările care rezultă 
din timpul de ciroulaţie ; perturbările care rezultă din condiţiile 
proprii ale producţiei trebuie înlăturate în alt mod, de care nu e 
cazul să ne ocupăm aici. Există, dimpotrivă, întreprinderi în c are 
nu se lucrează decît cu intermitenţe, după comandă, în care pot 
avea deci loc î ntreruperi între perioadele de muncă. In asemenea 
întreprinderi, necesitatea capitalului adiţional pro tanto dispare. 
Pe de altă parte, chiar în majoritatea c azurilor de muncă sezonieră 
există o anumită limită în ceea ce priveşte timpul de reîntoarcem 
a c apitalului. Aceeaşi muncă nu poate fi reluată în anul următor 
cu acelaşi c apital dacă între timp perioada de circulaţie a acestui 
capital nu s-a încheiat. Dimpotrivă, timpul de circulaţie poate fi 
şi mai scurt decît  intervalul dmtre o perioadă de producţie şi 
alta. In c azul acesta, c apitalul stă inactiv dacă intre timp nu i s-a 
găsit o altă utilizare. 
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In al patrulea rînd, capi talul avansat pentru o perioadă de 
muncă, de pildă cele 600 1 .  st. din exemplul al III-iea, este cheltuit, 
în parte, pe materii prime şi materiale auxiliare, pe un stoc pro
ductiv pentru perioada de muncă, adică pe capital circulant 
constant, în parte pe capi lal circulant variabil, adică pentru plata 
muncii însăşi. E posibil ca partea cheltuită pe capital circulant 
constant să nu existe sub formă de stoc productiv pentru această 
perioadă de timp, de pildă materia primă să nu stea pregătită pen
tru întreaga perioadă de muncă, cărbunele să poată fi cumpărat 
o dată la două săptămîni. Totuşi,  întrucî t  creditul este încă exclus 
aici, această parte a capitalului, în măsura în c are nu este dis
ponibilă sub formă de stoc productiv, trebuie să rămînă dispo
nibilă sub formă de bani pent ru a fi transormată după nevoie 
într-un asemenea stoc productiv. Acest fapt nu schimbă cu nimic 
mărimea valorii capitalului circulant constant avansat pe timp 
de 6 săptămîni. Dimpotrivă, abslracţie făcînd de stocul de bani 
pentru cheltuieli neprevăzute, de fondul de rezervă propriu-zis 
destinat înlăturării perturbărilor, salariul se plăteşte la · intervale 
mai scurte, de cele mai multe ori săptămînal. Prin urmare, atunci 
c înd c apitalistul nu-l sileşte pe muncitor să-i avanseze munca sa 
pe un termen mai îndelungat, capitalul necesar pentru plata sa
lariilor trebuie să existe sub formă de bani. La reîntoarcerea capita
lului, o parte trebuie deci reţinută sub formă de bani pentru > 
servi la plata muncii, în timp ce cealaltă parte poate fi transfor
mată în stoc productiv. 

Capitalul adiţional se împarte la fel ca cel iniţial.  Ceea ce 
îl deosebeşte însă de capitalul I este faptul că  (abstracţie făcînd 
de relaţiile de credit) , spre a fi disponibil pentru propria sa 
perioadă de muncă, el trebuie să fie avansat încă în cursul întregii 
durate a primei perioade de muncă a capitalului I, în care el nu 
intră. Incă în cursul acestei perioade, el poate fi transformat, în 
parte cel puţin, în capital circulant constant, care este avansat 
pe întreaga perioadă de rotaţie. In ce măsură va lua el aceastd 
formă sau va rămîne în forma de capital bănesc adiţional pînă în 
momentul c înd această transfo1 mare va deveni necesară, aceast} 
va depinde, în parte, de condiţiile de producţie speciale din anu· 
mite ramuri de activitate, în parte de împrejurările locale, în 
parte de oscHaţiile preţurilor la materiile prime etc. Dacă analizăm 
capitalul social total, o parte mai mult sau mai puţin importantă 
a acestui capital adiţional se va afla întotdeauna pentru un tim> 
relativ mai îndelungat în starea de capital bănesc. Dimpotrivă, în 
ceea ce privşte partea capitaluiui II care urmează să fie avansată 
pentru salarii, ea va fi întotdeauna transformată în forţă de muncă 
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abia treptat, pe măsură ce perioade de muncă mai mici se încheie 
şi sînt plătite. Această parte a capitalului II există deci în tot 
cursul perioadei de muncă sub formă de capital bănesc, atîta timp 
dt prin transformarea ei în forţă de muncă nu participă la func
ţionarea capitalului productiv. 

Această încorporare a capitalului adiţional necesar pentru 
transformarea timpului de circulaţie a capitalului I în timp de 
producţie nu sporeşte deci numai mărimea capitalului avansat şi 
durata perioadei pentru care capitalul total este avansat în mod 
necesar, dar măreşte in mod special şi acea parte a capitalului 
avansat care există ca rezerva în bani, care se găseşte deci în 
stare de capital bănesc şi are formă de capital bănesc potenţial. 

Acelaşi lucru se întîmplă, .tît în ceea ce priveşte avansarea 
sub formă de stoc productiv, dt şi în ceea ce priveşte avansarea 
sub formă de rezervă în bani, atunci cind divizarea capitalului 
în două părţi - în capital pentru prima perioadă de muncă şi 
capitalul care îl înlocuieşte în timpul de circulaţie, divizare cerută 
-de timpul de circulaţie - se pr oduce nu pe calea măririi capitalu-
1ui avansat, ci pe calea reducerii proporţiilor producţiei. In com
p araţie cu scara producţiei,  capitalul mobilizat sub formă de bani 
-creşte aici şi mai muit. 

Ceea ce se obţine în genere prin această divizare a capitalului 
în capital iniţial produc.iv şi capital adiţional este succesiunea 
neîntreruptă a perioadelor de muncă, funcţionarea continuă în 
:alitate de capital productiv a unei părţi egale ca mărime din 
·capitalul avansat. 

Să analizăm exemplul II. Capitalul care se află în permanenţă 
"in procesul de producţie este de 500 1 .  st. Intrucît perioada de 
muncă este = 5 săptămîni, el lucrează în decurs de 50 de săptă
mîni (considerate de noi drept un an) de 10 ori. Produsul este 
deci, abstracţie făcind de plusvaloare, de 10 X 500 1 .  st. Prin ur
mare, din punctul de vedere al capitalului care lucrează în mod 
nemijlocit şi neîntrerupt în procesul de producţie - din punctul 
de vedere al unei valori-capital de 500 1. st. -, timpul de circulaţie 
p are a fi cu totul desfiinţat. Perioada de rotaţie coincide cu 
perioada de muncă ; timpul de circulaţie este considerat = O .  

Dacă, dimpotrivă, activitatea productivă a capitalului de 500 I.st. 
ar fi stînjenită în mod regulat de timpul de circulaţie de 5 săptă
mîni, astfel incit acest capital n-ar putea să reintre în producţie 
ode cit după încheierea întregii perioade de rotaţie de 1 O săptămîni, 
am avea în cele 50 de săplămîni ale anului 5 rotaţii de cite 
1 0  săptămîni, din care 5 perioade de producţie de cite 5 săptămîni, 

deci în total 25 de săptămîni de producţie, cu un produs total 
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de 5 X 500 = 2 500 1. st., şi 5 perioade de circulaţie de cite 5 săptă
mîni, deci un timp de circulaţie total de asemenea de 25 de săptă
mîni. Dacă spunem aici despre capitalul de 500 1. st. că s-a rotit 
de 5 ori în decurs de un an, este evident şi clar că în cursul unei 
jumătăţi din fiecare perioadă de rotaţie acest capital de 500 1. st. 
nu a funcţionat de loc în calitate de capital productiv şi că, în 
total, e l  nu a funcţionat decît  jumătate de an, iar  în  cealalt. 
j umătate de an nu a funcţionat de loc. 

1n exemplul nostru, pentru durata acestor 5 perioade de cir
culaţie intră în funcţiune un capital adiţional de 500 1. st., în urma. 
cărui fapt rotaţia capitalului e5te sporită de la 2 500 la 5 OOO 1. st. 
Dar capitalul avansat este acum de 1 OOO 1. st. în loc de 500 1. st. 
5 OOO împărţit la 1 OOO este = 5. Deci, în locul celor 10 rotaţii, 5. 
Aşa se şi calculează de fapt. Dar întrucit se spune că acest 
capital de 1 OOO 1. st. s-a rotit de 5 ori în cursul anului, în capetele 
seci ale capitaliştilor dispare pină şi amintirea despre timpul de. 
circulaţie şi se naşte o idee confuză cum c ă  acest capital ar fi 
funcţionat în mod continuu In procesul de producţie în cursul 
celor 5 rotaţii succesive. Dacă spunem însă că acest capital de· 
1 OOO 1. st. s-a rotit de 5 ori, în aceste rotaţii este cuprins atît 
timpul de circulaţie, cit şi timpul de producţie. De fapt, dacă în 
procesul de producţie ar fi funcţionat într-adevăr în mod continu: 
1 OOO 1. st. , produsul ar fi trebuit să fie, în ipoteza noastră, de· 
1 0  OOO 1. st. 1În loc de 5 OOO. Dâr pentru a avea în permanenţă în 
procesul de producţie 1 OOO 1 .  st., ar trebui avansate în total 
2 OOO 1. st. Economiştii, la care în general nu poţi găsi nimic clar 
în ceea ce priveşte mecanismui rotaţiei, scapă mereu din vedere. 
tocmai momentul acesta principal : că întotdeauna în procesul 
de producţie poate fi angajată în mod efectiv numai o parte din 
capitalul industrial dacă este vorba ca producţia să poată con
tinua fără întrerupere. ln timp ce o parte se află în perioada de. 
producţie, altă parte trebuie să se afle în permanenţă în perioad. 
de circulaţie. Sau, cu alte cuvinte, o parte nu poate să funcţionezH 
în calitate de capital productiv decit cu condiţia ca altă parte să 
rămînă în afara producţiei propriu-zise sub formă de capital-marfă 
sau de c apital bănesc. A trece cu vederea acest lucru înseamnă 
în general a trece cu vederea importanţa şi rolul capitalului 
bănesc. 

Acum trebuie să anaiizăm ce deosebiri apar în rotaţie în func
ţie de faptul dacă cele două păi ţi ale perioadei de rotaţie - peri
oada de muncă şi perioada de circulaţie - sint egale sau perioad. 
de muncă este mai mare sau mai mică decit perioada de circulaţi� 
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ş1, m continuare, în ce mod influenţează acest fapt asupra fixării 
capitalului sub formă de capital bănesc. 

Presupunem că în toate cazurile capitalul care trebuie avansat 
săptămînal este de 1 00 1. st. şi că perioada de rotaţie este de 
9 săptămîni, că, prin urmare, capitalul care trebuie avansat pentru 
iiecare perioadă de rotaţie este = 900 1. st. 

I. Perioada de muncă este egală cu perioada de circulaţie 

Deşi în realitate acest caz constituie o rară excepţie, el trebuie 
să servească drept punct de plecare al analizei, întrucît lucrurile 
se prezintă aici în modul cel mai simplu şi mai evident. 

Cele două capitaluri (capitalul I, care este avansat pentru 
prima perioadă de muncă, şi capitalul suplimentar II, care func
ţionează în cursul perioadei tle circulaţie a capitalului I) alter
nează în mişcările lor fără să se încrucişeze. Cu excepţid primei 
perioade, fiecare dintre cele două capitaluri nu este deci avansat 
decît pentru propria sa perioadă de rotaţie. Să presupunem . 
perioada de rotaţie este, ca în exemplele ce urmează, de 9 săptă
mîni, perioada de muncă şi perioada de circulaţie avînd deci 
cite 4 1/2 săptămîni fiecare. Avem atunci următoarea schemă anuală : 

Perioade 
do rotaţie 
săptlm!ni 

I 1- 9 
I I  10-1 8 
III  19-2î 
IV 28-3fi 
V 3î-45 
YI 4G (5 1 1  

Pcrioal• 
de rota\ir 
săptămini 

I 4 1; 2 rn 1/2 
II  13 1/2-22 I 2 

T a b e l u i  I 
Capitalui I 

Pt•rioade 
de muncâ 

siptămîni 

1- 4 1 '., 
10--13 1 t: 
19-22 1 : 
28-31 1;; 
3î-40 1/2 
4G 19 1/2 

Avans 
I. st. 

450 
450 
450 
450 
450 
450 

Caoitalul II 

Perioade 
de munc. 

săptămini 

4 1/2- 9 
13 1/2-18 

III  22 1/2  31  1 " 22 1/2-2î 
I\' 31 1/2-40 1 ;  31 1/2-36 
V 40 1/2-49 1 2 40 1/2-45 
VI 49 1/2  (58 1/2) 49 l/2-(54) 

.\\·ans 
I.st.  

450 
450 
430 
450 
450 
450 

"l Săptămînile care cad în al doilea an de rotatie 
ranteze. 

Perioade 
de circulaţie 
săptăm!n i 

Perioade 
de circulaţie 

săptămlni 

10-13 1/2 
19-22 1/2 
28-31 1/2 
37-40 1/2 
46-49 1/2 
(55-58 1/2) 

sint puse intre pa-
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In cursul celor 51 de săptămîni, pe care le considerăm aici 
drept un an, capitalul I a încheiat 6 perioade de muncă complete, 
prin urmare a produs mărfuri pentru suma de 6 X 450 = 2 700 1. st . ,  
iar capitalul II a produs în 5 perioade de muncă complete mărfuri 
pentru suma de 5 X 450 = 2 250 1 .  st. In plus, capitalul II a mai 
produs în ultima 1 1/2 săptămînă a anului (de la mijlocul săptămînii 
a 50-a pînă la sfîrşitul săptămînii a 5 1 -a) marfă de 1 50 1.  st. ; pro
dus total în 51 de săptămîni ; 5 1 00 1. st. Din punctul de vedere 
al producţiei nemijlocite de plusvaloare, care nu este produsă 
decît în cursul perioadei de muncă, capitalul total de 900 1. st .  s-ar 
fi rotit deci de 52/3 ori (52/s X 900 = 5 1 00 1. st.) . Dar dacă con
siderăm rotaţia efectivă, capitd lul I s-a rotit de 5 2/3 ori, întrucît 
la sfîrşitul săptămînii a 5 1 -a el mai are de încheiat în decurs de 
3 săptămîni a şasea perioadă a sa de rotaţie : 52/3 X 450 = 2 550 1. st. . 
iar capitalul II s-a rotit de 5 1/G ori, întrucît a trecut abia 1 1/2 s ăptă
mînă din a şasea perioadă a sa de rotaţie, astfel că 71/2 săptămîni 
din această perioadă revin anului viitor ; 51/o X 450 = 2 325 1. st. . 
rota\ia totală efectivă = 4 875 1. st. 

Să considerăm capi talul I ş1 capitalul I I  ca două capitaluri cu 
totul independente unul de al.ul. Ele sînt total independente în 
mişcările lor ; aceste mişcări nu fac decît să se completeze una 
pe alta, întrucît perioadele de muncă şi perioadele de circulaţie 
ale acestor capitaluri al�ernează în mod direct. Ele pot fi con
siderate două capitaluri total independente. aparţinînd unor capita
lişti diferiţi. 

Capitalul I a efectuat 5 perioade de rotaţie complete şi două 
treimi din cea de-a şasea. La sfîrşitul anului el se află sub formă 
de capital-marfă care mai are nevoie de 3 săptămîni pentru reali
zarea lui normală. In acest timp el nu poate intra în procesul de 
producţie. El funcţionează în calitate de capital-marfă : circulă. 
Din ultima lui perioadă de rotaţie, el nu a efectuat decît 2/a. Acest 
fapt se exprimă astfel : el nu s-a rotit decît de 2/3 ori, numai 2/3 din 
valoarea lui totală au efectuat o rotaţie completă. Noi spunem : 
450 1. s t. efectuează rotaţia lor în 9 săptămîni, deci 300 1. st. o efec
tuează în 6 săptămîni. Acest mod de exprimare neglijează raportu
rile organice dintre cele două componente specific diferite ale 
timpului de rotaţie. Sensul exact al expresiei potrivit căreia capi
talul avansat de 450 I.st. a efectuat 5 2/3 rotaţii este numai acela 
că acest capital a efectuat în întregime 5 rotaţii şi dintr-a şasea 
numai 2/s. Dimpotrivă, expresia potrivit căreia capitalul rotit este 
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de 5 2/s ori capitalul avasat, deci, în cazul de mai sus, este egal 
:u 5 2/s X 450 I .st. = 2 550 I .st., este justă, întrucît, dacă acest 
capital de 450 I .st. nu ar fi completat cu alt capital de 450 I.st., 
o parte a lui ar trebui să se afie de fapt în procesul de producţie, 
iar alta în procesul de circulaţiP. Dacă am vrea să exprimăm timpul 
le rotaţie prin masa capitalului rotit, nu l-am putea exprima nici
odată altfel decît prin masa de valoare existentă (în realitate prin 
masa de produs finit) . lmprejurarea că nu tot capitalul avansat se 
află într-o stare în care să poată începe din nou producţia se ex
primă f o  faptul că Illlmai o Parte din cpital se află într-o formă 
aptă pentru producţie sau în faptul că, pentru a se afla într-un 
proces de producţie continuă, acest capital ar trebui, conform 
raportului reciproc dintre perioadele de producţie şi de circulaţie, 
să fie împărţit întro parte care s-ar afla în permanenţă în perioadd 
de producţie şi o alta care s-ar afla în permanenţă în perioada de 
circulaţie. Aici acţionează aceeşi lege, potrivit căreia masa capita
lului productiv care funcţionenă în permanenţă este determinată 
de raportul dintre timpul de circulaţie şi timpul de rotaţie. 

La sfîrşitul săptămînii a 51-a, pe care o considerăm aici ca 
încheind anul, 150 1. st. din capitalul II sînt avansate pentru pro
ducerea unui produs încă nefinit. O altă parte se mai află sub 
formă de capital constant circulant - materii prime etc. -, adică 
sub o formă care îi îngăduie să funcţioneze în p rocesul de pro
ducţie în calitate de capital productiv. Dar o a treia parte se află 
sub formă de bani, cel puţin suma care reprezintă salariul pentru 
restul perioadei de muncă (3 săptămîni) ; aceasta însă se plăteşte 
abia la sfîrşitul fiecărei săptămîni. Cu toate că la începutul nou
lui an, deci la începutul unui nou ciclu de rotaţie, această parte 
a capitalului nu se află sub formă de capital productiv, ci  sub 
formă de capital bănesc, sub care ea nu poate intra în procesul 
de producţie, totuşi, de îndată ce începe noua rotaţie, un capital 
-circulant variabil, adică forţă de muncă vie, acţionează deja în 
procesul de producţie. Acest fenomen se explică prin faptul că, 
deşi forţa de muncă este cumpărată şi consumată la începutul 
perioadei de muncă, să zicem săptămînal, ea este plătită abia la 
sfîrşitul săptămînii. Banii funcţionează în acest caz ca mijloc de 
plată. De aceea, pe de o parte, ei  se mai află ca bani în mîinile 
capitalistului, în timp ce, pe de altă parte, forţa de muncă, marfa 
in care ei sînt transformaţi, funcţionează deja în procesul de pro
ducţie ; aceeaşi valoare-capital apare deci aici de două ori. 
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Dacă privim numai perioadele de muncă, vedem : 

capitalul I produce 
II " 

deci în total 

6 X 450 
51/a X 450 

52/s X 900 

2 700 1 .  st. 
2 400 1. st. 

5 1 00 1. st. 

Capitalul total avansat, în sumă de 900 I.st„ a funcţionat deci 
de 5 2/s ori în decurs de un an în calitate de capital productiv. 
Pentru producerea de plusvaloare este indiferent dacă 450 I.st. 
funcţionează neîntrerupt în p1 ocesul de producţie alternînd cu 
450 I .st. care funcţionează ne1ntrerupt în procesul de circulaţie, 
sau dacă 900 I.st. funcţionează 4 1/2 săptămîni în procesul de pro
ducţie şi în următoarele 4 1/2 săptămîni în procesul de circulaţie. 

Dacă, dimpotrivă, privim perioadele de rotaţie, vedem : 

capitalul I 
II 

deci capitalul total 

5 2/s X 450 
5 1/& X 450 

5 5/i2 X 900 

2 550 1. st. 
2 325 1. st. 

4 875 1. st. 

Căci numărul rotaţiilor capitalului total este egal cu totalul sume
lor rotite I şi II împărţit la suma I şi II. 

Trebuie să menţionăm că, dacă capitalurile I şi II ar fi inde
pendente unul faţă de celălalt, ele nu ar forma totuşi decît părţi 
autonome diferite ale capitalu�ui social avansat în aceeaşi sferă. 
de producţie. Prin urmare, dacă în cadrul acestei sfere de pro
ducţie capitalul social ar consta numai din capitalurile I şi II, 
calculul care este valabil aici pentru cele două componente, I şi II, 
ale aceluiaşi capital privat ar ti valabil şi pentru rotaţia capitalului 
social din această sferă. Mergînd mai d€parte, orice parte a 
capitalului social total investită într-o sferă de producţie special: 
poate fi calculată în felul acesta. ln ultimă instanţă însă, numărul 
de rotaţii al capitalului social total este egal cu suma capitalurilor 
rotite în diferite sfere de producţie, împărţită la suma capitalurilor 
avansate în aceste sfere de producţie. 

Trebuie să mai menţionăm apoi că, aşa cum aici ,  în aceeaşi 
intreprindere particulară, capitalurile I şi II au, la drept vorbind, 
ani de rotaţie diferiţi (întrucit ci clul de rotaţie al capitalulm II în
cepe cu 41/2 săptămîni mai tîrzm decît acela al capitalului I, anul 
capitalului I se termină cu 41h săptămîni mai devreme decît anul 
capitalului II) . tot aşa diferitele capitaluri individuale din aceeaşi 
sferă de producţie îşi încep activitatea la intervale de timp cu 
totul diferite şi de aceea îşi încheie rotaţia anuală în momente di
ferite ale anului. Acelaşi mod de a calcula media, pe care l-am 
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aplicat mai sus pentru capitalurile I şi II este şi aici suficient 
pentru a reduce anii de rotaţie a diferitelor părţi independente ale 
capitalului social la un an de rotaţie unitar. 

II. Perioada de muncă este mai marc decit 
perioada de circulaţie 

Perioadele de muncă şi perioadele de circulaţie a capitaluri
lor I şi II, în loc să alterneze, se încrucişează. Totodată aici se 
p roduce o eliberare de capital, ceea ce nu s-a întîmplat în cazul 
analizat mai sus. 

Aceasta nu schimbă însă cu nimic faptul că acum, ca şi mai 
înainte, 1) numărul perioadelor de muncă ale capitalului total 
avansat este egal cu suma valorii produsului anual al ambelor 
părţi de capital avansate împărţită la capitalul total avansat 
şi 2) numărul rotaţiilor capitalului total este egal cu suma totalu
rilor celor două rotaţii împărţită la suma celor două capitaluri 
avansate. Totodată trebuie să considerăm şi aici cele două părţi ale 
capitalului ca şi cum ar efectua mişcări de rotaţie cu totul inde
pendente una de alta. 

Presupunem, aşadar, din nou c. în procesul de muncă trebuie 
avansate săptămînal 100 1. st. Perioada de muncă durează 6 săp
tămîni ; prin urmare, de fiecare dată e necesar un avans de 
600 I. st. (capitalul I) . Perioada de circulaţie esle le 3 săptămîni ; 
perioada de rotaţie este deci, ca şi mai sus, de 9 săptămîni. Un 
capital II de 300 I. st. intră în funcţiune în cursul perioadei de cir
culaţie de 3 săptămîni a capitalului I.  Dacă le considerăm pe aîn
două drept capitaluri independente unul de celălalt, schema rota
ţiei anuale se prezintă în felul m mător : 

T a b e l u l I I  
Capital I, 600 I. st. 

Perioade Perioade 
Avans 

Perioade 
de rotaţie de munci de circulaţie 

săptam!ni săptămlni 
I. st . 

s.ptămini 

I 1- 9 1- 6 600 7- 9 
II  10-18 10-15 600 16-18 

III 19-27 19-24 600 25-27 
IV 28-36 28-33 600 34-36 

V 37-45 37-42 600 43-45 
VI 46-(54) 46-51 600 (52-54) 
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Capital aditional 11, 300 1. 11. 

Perioade de Perioade de Perioade de 
rotaţie muncă Avans ciro laţie 

săpt..m!ni I. st. săptămtni săpt1m i n i  

I 7-lJ 7- 9 300 10-15 
I I  G 24 16-18 300 19-24 

III 25-33 25-2î 300 28-33 
IV 34 42 34-3G 300 37 42 

V 43-51 43 45 300 46 51 

Procesul de producţie se desfăşoară în tot cursul anului fără între
rupere pe aceeaşi scară. Cele două capitaluri, I şi II, rămîn ab
solut separate. Dar pentru a le prezenta aşa separate ar trebui să 
desfacem încrucişările şi împietirile lor reale şi prin aceasta să 
modificăm şi numărul rotaţiilor. Intr-adevăr, conform tabelului de 
mai sus, rotaţia ar cuprinde 

capitalul I de 5 2 / 3 X 600 = 3 400 I.st., iar 
II „ 5 X 300 = 1 500 „ 

deci capitalul total 54 / 9 Y 900 - 4 900 I.st. 

Acest calcul nu este însă exact, întrucit, după cum vom vedea, 
perioadele reale de producţie şi de circulaţie nu coincid în mod 
absolut cu perioadele din schema de mai sus, în care se urmărea 
în special să se prezinte cele două capitaluri, I şi II, ca fiind in· 
-dependente unul de celălalt . 

In realitate, capitalul II nu are o perioadă de muncă şi o pe
rioadă de c irculaţie distincte, deosebite de cele ale capitalului I.  
Perioada de muncă durează 6 săptămîni,  perioada de circulaţie 
3 săptămîni. Intrucît capitalul II este de numai 300 1 .  st., el nu 
poate umple decît o parte dintr-o perioadă de muncă. Aşa se şi 
întîmplă. La sfîrşitul săptămîniI a 6-a, un produs de o valoare de iOO 1 .  st. intră în circulaţie şi, la sfîrşitul săptămînii a 9-a, se re
întoarce sub formă de bani. Totodată, la începutul săptămînii a 
7-a începe să acţioneze capitdlul II şi acoperă necesităţile ună
:oarei perioade de muncă pentru săptămînile 7-9. In ipoteza 
noastră însă, la sfîr;;itul săptămînii a 9-a perioada de muncă este 
parcursă numai pe jumătate. Prin urmare, la începutul săptămîni1 a 
10-a capitalul I de 600 1. st., care tocmai s-a reîntors, intră din 
nou în acţiune şi  acoperă cu 300 1 .  st. avansurile necesare pentru 
săptămînile 1 0-1 2. In felul acesta, a doua perioadă de muncă 
este încheiată. In circulaţie se âflă un produs de o valoare de 
600 1 .  st., care se vor reîntoarce la sfîrşitul săptămînii a 15-a ; în 
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afară de aceasta însă s-au eliberat 300 1 .  st., suma la care s-a 
cifrat capitalul iniţial II, care pot funcţiona în prima jumătate a 
perioadei de muncă următoare, adică în săptămînile 13-15. După 
trecerea acestor săptămîni, cele 600 1. st. se întorc din nou înapoi ; 
300 1. st. din această sumă sînt suficiente pînă la sfîrşitul perioa
dei de muncă respective, iar 300 1. st. rămîn disponibile pentru 
perioada de muncă următoare. 

Lucrurile se petrec deci precum urmează : 
Prima perioadă de rotaţie : săptămînile 1-9. 

Prima perioadă de muncă : săptămînile 1-6. Funcţionează capi
talul I, 600 I .  st. 

Prima perioadă de circulaţie : săptămînile 7-9. La sfîrşitul săp
tănînii a 9-a se reîntorc 600 1 .  st. 

A doua perioadă de rotaţie : săptămînile 7-15. 
A doua perioadă de munca : săptămînile 7-12. 

Prima jumătate : săptămînile 7-9. Funcţionează capitalul II ,  
300 1 .  st .  La sfîrşitul săptJmînii a 9-a se reîntorc 600 1 .  st .  sub 
formă de bani (capitalul I) . 

A doua jumătate : săptămînile 10-12. Funcţionează 300 1. st. 
din capitalul I .  Celelalte 300 1. st. din capitalul I rămîn dis
ponibile. 

A doua perioadă de circulaţie : săptămînile 13--15. 
La sfirşitul săptămînii a l5-a se reîntorc 600 1 .  st. sub formă 
de bani (formate jumătate din capitalul I, jumătate din capi
talul II) . 

A treia perioadă de rotaţie : săptămînile 13-2 1 .  
A treia perioadă d e  muncă : s.ptămînile 13-1 8. 

Prima jumătate : săptăminile 13-15. Cele 300 1.  st. disponi· 
bile încep să funcţioneze. La sfîrşitul săptămînii a 51 -a se 
reîntorc 600 1. st. sub formă de bani. 

A doui jumătate : săptămînile 1 6-18. Din cele 600 l.st. ca:e 
s-au reîntors funcţionează 300 1 .  st. ; celelalte 300 1 .  st. rămîn 
din nou disponibile. 

A treia perioadă de circulaţie : săptămînile 19-2 1 ,  la sfîrşituJ 
cărora se reîntorc din nou 600 1.  st. sub formă de bani ; în 
aceste 600 I .  st. capi talul I şi capitalul II sînt acum conto
pite în aşa măsură, incit nu mai pot fi deosebite unul d
altul. 

1n felul acesta, pînă  la sfîrşitul săptămînii a 51 -a rezultă 8 pe
rioade de rotaţie complete ale unui capital de 600 1 .  st. (I : săptă
mînile 1-9 ; II : 7-15 ; III : 13-21 ; IV : 19-27 ; V :  25-33 ; 
VI : 31-39 ; VII : 37-45 ; VIII : 43-51 } . Intrucît însă săptămîni1e 
49-5 1 cad în perioada a opta de circulaţie, cele 300 I. st. de capital 
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eliberat trebuie să intre în funcţiune în cursul acestor săptămîni 
,pentru ca producţia să poată continua. Astfel, rotaţia se prezintă 
la sfîrşitul anului în felul următor : 600 1 .  st. şi-au încheiat c ircu
itul de 8 ori, ceea ce face 4 800 1.  st. La aceasta se adaugă produsul 
ultimelor 3 săptămîni (49-51 ) ,  care nu a efectuat însă decît  o 
treime din circuitul său de 9 săptămîni, deci la suma rotaţiei tre
buie adăugată numai o treime din mărimea sa, adică 1 00 1. st. Prin 
urmare, dacă produsul anual, socotind anul de 51 de săptămîni. 
este = 5 1 00 1.  st„ capitalul rotit nu este decît de 4 800 + 1 00 
= 4 900 1. st. ; capitalul total de 900 1. st. avansat s-a rotit deci de 
54 ' ori, adică numai cu ceva mai mult decît  în cazul I. 

In exemplul de faţă s-a presupus un caz în care timpul de 
muncă este = 2/31 iar timpul de circulaţie este = 1/s din perioada 
Oe rotaţie, adică s-a presupus că timpul de muncă este un simplu 
multiplu al timpului de circulaţie. Se pune întrebarea dacă elibe
rarea de c apital constatată mai sus se va produce şi în alte condiţii. 

Să presupunem o perioadă de muncă de 5 săptămîni, un timp 
de circulaţie de 4 săptămini şi un avans săptămînal de capital de 
1 00 1. st. 
Prima perioadă de rotaţie : săptlmînile 1-9. 

Prima perioadă de muncă : săptămînile 1-5. Funcţionează ca
pitalul I = 500 1. st. 

Prima perioadă de circulaţie : săptămînile 6--9. La sfîrşitul săp
tămînii a 9-a se reîntorc 500 1. st . sub formă de bani. 

A doua perioadă de rotaţie : săptămînile 6-1 4. 
A doua perioadă de muncă : săptămînile 6-1 0. 

Prima parte : săptămî..ile 6--9. Funcţionează capitalul 
II  = 400 1. st. La sfîrşitul săptămînii a 9-a, capitalul I = 
= 500 1. st. se reîntoarce sub formă de bani. 

A doua parte : săptămîna a 1 0-a. Din cele 500 1 .  st. care s-au 
reîntors funcţionează 1 00 1. st. Celelalte 400 1 .  st. rămîn dis
ponibile pentru perioada de muncă următoare. 

A doua perioadă de circulaţie : săptămînile 1 1-14. La sfîrşitul 
săptămînii a 1 4-a se reîntorc 500 1 .  st. sub formă de bani. 

Pînă la  sfîrşitul săptămînii a 14-a (săptămînile 1 1-14) funcţio
nează cele 400 1. st. eliberale mai înainte ; 1 00 1 .  st. din cele 500 1 .  st. 
care se reîntorc ulterior c ompletează suma necesară pentru a treia 
perioadă de muncă (săptămînile 1 1-15) , astfel că din nou sînt eli
berate 400 I.st. pentru a patra perioadă de muncă. Aceleaşi 
fenomene se repetă în fiecare perioadă de muncă ; la începutul ei 
·există 400 1. st., care sint suficiente pentru primele 4 săptămîni. La 
sfîrşitul săptămînii a 4-a se reîntorc 500 1. st. sub formă de bani, 
din care numai 1 00 1. st. sînt necesare pentru ultima săptămînă, ce-
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lelalte 400 1 .  st. rămînînd disponibile pentru perioada de muncă 
următoare. 

S. luăm, în continuare, o perioadă de muncă de 7 săptămîni, 
cu capitalul I de 700 1 .  st. ; un timp de circulaţie de 2 săptămîni, cu 
capitalul II de 200 1 .  st. 

In cazul acesta, prima perioadă de rotaţie cuprinde săptămînile 
1-9, din care săptămînile 1-7 formează prima perioadă de 
muncă cu un avans de 700 l .5L . ,  iar prima perioadă de circulaţie 
cuprinde săptămînile 8-9. La sfîrşilul săptămînii a 9-a, cele 
700 I .st. se reîntorc sub formă de bani. 

A doua perioadă de rotaţie, săptămînile 8-16, cuprinde a 
doua perioadă de muncă, săptămînile 8-14. In această perioadă 
de muncă, sumele necesare pentru săptămînile 8 şi 9 sînt acope
rite de capitalul II. La sfîrşitul săptămînii a 9-a, cele 700 1 .  st. de 
mai sus se reîntorc ; din aceast. sumă se consumă pînă la sfîrşi
tul perioadei de muncă (săptimînile 1 0-14) 500 1 .  st. 200 1 .  st. 
rămîn disponibile pentru perioada de muncă următoare. A doua 
perioadă de circulaţie cuprinde săptămînile 1 5-16 ; la sfîrşitul 
săptămînii a 16-a se reîntorc din nou 700 1 .  st. De aici înainte în 
fiecare perioadă de muncă se repetă acelaşi fenomen. Nevoia de 
capital pentru primele două săptămîni este satisfăcută prin cele 
200 I .  st. eliberate la  sfîrşitul perioadei de muncă precedente ; la 
sfîrşitul săptămînii a 2-a se reîntorc 700 1 .  st. ; dar din perioada 
de muncă nu mai rămîn decît 5 săptămîni, astfel că pentru ea nu 
pot fi cheltuite decît 500 1 .  st. ; prin urmare, rămîn în permanenţă 
disponibile 200 I .  st. pentru penoada de muncă următoare. 

Reiese, aşadar, că în cazul nostru, în care se presupune o 
perioadă de muncă mai mare iecît în perioada de circulaţie, l a  
sfîrşitul fiecărei perioade de muncă se află întotdeauna disponibil 
un capital bănesc de aceeaşi mărime cu capitalul II avansat pen
tru perioada de circulaţie. In cele trei exemple ale noastre, capi
talul II era : în primul = 300 l .  st., în cel de-al doilea = 400 1.  st. ,  
iar  în al  treilea = 200 1 .  st. ; corespunzător cu aceasta, capitalul 
eliberat la sfîrşitul perioadei de muncă era, respectiv, de 300, 400, 
200 1. st. 

III. Perioada de muncă este mai mzca decît 
perioada de circulaţie 

In primul rînd, să presupunem din nou o perioadă de rotaţ ie 
de 9 săptămîni ; din acestea 3 săptămîni reprezintă perioada de 
muncă pentru care se află disponibil capitalul I = 300 1. st. Pe-
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rioada de circulaţie este de 6 săptămîni. Pentru aceste 6 săptă
mîni este necesar un capital adiţional de 600 1. st., pe care îl pu
tem însă împărţi din nou în două capitaluri de cite 300 1. st., fie
care dintre ele umplînd o perioadă de muncă. Avem astfel 3 ca· 
pitaluri de cite 300 1. st., din care 300 1. st. sînt angajate în per
manenţă în producţie, iar 600 1 .  st. se află în sfera circulaţiei. 

T a b e l u l  I I  I 

Capitalul 

Perioade Perioade Perioade 
de rotaţie de muncă de circulaţie 
săptămini săptămlni săptămlni 

I 1- 9 1- 3 4- 9 
I I  10-18 10-12 13-18 

I II 19-27 19-21 22-27 
IV 28-36 28-30 31-36 
V 37 45 37-39 40-45 

VI 46-(54) 46-48 49-(54) 

Capitalul II 

Perioade PerioaCe Perioade 
de rotaţie d e  muncă de eirculaţio 
săptămlni săptămlni săp tămini 

I 4-12 4- G 7-12 
I I  13-21 13-15 16-21 

III  22-30 22-24 25-30 
IV  31-39 31-33 34-39 
V 40-48 40-42 43-48 

VI 49-(57) 49-51 (52-57) 

Capitalu/ III 

Perioado Perioade Perioade 
de rotaţie de mur că d e  circulaţie 
săptămir. i săptămlni săptcmi1ii 

I 7-15 7- 9 10-15 
I I  16-24 16-18 19-24 

III  25-33 25-27 28-33 
IV 34-42 34-36 37-42 
V 43-51 43-45 46-51 

19 - Marx-Engels - Opere, val. 24 
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Avem aici o situaţie simila1 ă cu aceea din cazul I, cu singura 
deosebire că acum alternează trei capitaluri în loc de două. O 
încrucişare sau o împletire a capitalurilor nu se produce : 
fiecare dintre capitaluri poate fi urmărit în mod distinct pînă la 
sfîrşitul anului. Ca şi în cazul I,  aici nu se produce deci o elibe
rare de capital la sfîrşitul unei perioade de muncă. Capitalul I 
este avansat în întregime la sfirşi tul săptmînii a 3-a, se întoarce 
în întregime la sfîrşitul săptm:nii a 9-a şi intră din nou în funcţi
une la începutul săptămînii a 1 0-a. La fel se petrec lucrurile cu 
capitalurile II şi III. Altenarea regulată şi completă a capitaluri
lor exclude orice eliberare. 

Rotaţia totală se Caloulează 1în felul următor : 

Capitalul I 300 I.st. X 52/s 1 700 I.st. 
" II 300 I.st. X 51/s 1 600 I .st. 
, , III 300 I.st. X 5 1 500 I .st. 

Capital total 900 I.st. X 51is 4 800 l .st. 

Să luăm acum şi un exemplu în care perioada de .irculaţie 
nu reprezintă un multiplu exact al perioadei de muncă ; de pildă, 
perioada de muncă este de 4 săptămîni, perioada de circulaţie 
5 săptămîni ; în acest caz, sumele de capital corespunzătoare ar 
fi : capitalul I = 400 1. st., capitalul II = 400 1. st., capita
lul III 1 00 1. st. Dm mai jos numai schema primelor trei 
rotaţii. 

T a b  e 1 u 1 IV 

Capitalul I 

Perioade Perioade 
de rotaţie de muncă 

săptămlni săptămln i 

I 1- 9 1 - 4  
II  9-17 9, 10-12 

III  17-25 17, 18-20 

Capitalu/ li 
Perioade Perioade 
de rotaţ� de muncă 

săptămlni săptăm!ni 

I 5-13 5- 8 
II  13-21 13, 14-16 

III  21-29 21, 22-24 

Perioade 
de circulaţie 
săptămini 

5- 9 
13-17 
21-25 

Perioade 
de cireulaţie 
săptămlni 

9-13 
17-21 
25-29 
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Capitalul III 

Perioade Perioade Perioade 
de rotaţie de muncă de ciuulaţic 
siptămîu i  săptămfni săptămfni 

I 9-17 9 10-17 
I I  17-25 17 18-25 
lll  25-33 25 2G-33 

Aici se produce o împletire a capitalurilor în măsura în care 
perioada de muncă a capitalului III, care nu are o perioadă de 
muncă independentă deoarece el nu ajunge decit pentru o săptă
mînă, coincide cu prima săptămînă de muncă a capitalului I. In 
schimb însă, la sfîrşitul perioadei de muncă atît a capitalului I, 
cit şi a capitalului II, se elibereaz. o sumă de 1 00 1 .  st., egală cu 
capitalul III. Dacă cumva capitalul Ul umple prima săptămînă a 
celei de-a doua perioade de muncă şi a tuturor perioadelor de 
muncă următoare ale capitalulm I şi dacă la sfîrşitul acestei prime 
săptămini întregul capital I de 400 1. st. se întoarce înapoi, pentru 
restul perioadei de muncă a capitalului I nu rămîne decit un timp 
de 3 săptămîni şi un avans corespunzător de capital de 300 1. st. 
Cele 1 00 1. st. astfel eliberate sînt suficiente apoi pentru prima 
săptămînă a perioadei de munc ă  imediat următoare a capitalu
l ui II ; la sfîrşitul acestei săplămîni se reîntoarce întregul capi
tal II, în sumă de 400 1. st. ; dâr întrucit perioada de muncă în
cepută nu mai poate absorbi decît 300 1. st., la sfîrşitul ei rămîn 
din nou disponibile 1 00 1 .  st. şi aşa mai departe. Prin urmare, în 
cazul cînd timpul de circulaţie nu este un simplu multiplu al 
perioadei de muncă, la sfîrşitul perioadei de muncă se produce o 
eliberare de capital, şi anume acest capital eliberat este egil cu acea 
parte de capital care trebuie să umple timpul cu cit depăşeşte 
perioada de circulaţie o perioadă de muncă sau un multiplu de 
perioade de muncă. 

ln toate cazurile analizate s-a presupus că atît perioada de 
muncă, cit şi timpul de circulaţie rămîn în tot cursul anului ace
leaşi în fiecare dintre ramurile cercetate aici. Această presupu
nere era necesară pentru a stabili influenţa timpului de circulaţie 
asupra rotaţiei şi asupra mărimii capitalului avansat. Faptul că în 
realita{e această condiţie nu există î:•tr-un mod atît de categoric 
şi că adesea nu există de loc nu schimbă cu nimic lucrurile. 
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In intreagă această secţiune am analizat numai rotaţiile capi
talului circulant, nu pe acelea ale capitalului fix, din simplul mo
tiv că problema tratată nu a:e nimic de-a face cu capitalul fix. 
Mijloacele de muncă etc. utilizate în procesul de producţie nu 
reprezintă capital fix decît în măsura în care timpul lor de utilizare 
este mai îndelungat deoît perioada de rotaţie a capitalului circulant, 
în măsura în care timpul în cursul căruia aceste mij loace de muncă 
continuă să servească în procese de muncă mereu repetate este mai 
mare decît  p erioada de rotaţie a capitalului circulant, deci = n 
perioade de rotaţie a capitalului circulant. Indiferent dacă timpul 
total pe care îl constituie iceste n perioade de rotaţie ale capitalu
lui circulant este mai lung sau mai scurt, partea de capital pro
ductiv care pentru acest timp a fost avansată în calitate de capital 
fix nu va fi avansată din nou în cursul acestui timp. Ea continuă 
să funcţioneze în vechea ei formă de întrebuinţare. Deosebirea 
constă numai în următoarele : după cum lungimea unei perioade de 
muncă din fiecare perioadă de rotaţie a capitalului circulan t  este 
mai mare sau mai mică, capitalul fix transmite asupra produsului 
acestei perioade de muncă o parte mai mare sau mai mică din 
valoarea sa iniţială, şi, după cum durata timpului de circulaţie din 
fiecare perioadă de rotaţie este mai scurtă sau mai lungă, această 
parte din valoarea capitalului fix transmisă asupra produsului se 
întoarce mai repede sau mai încet înapoi sub formă de bani. Natura 
obiectului pe care îl analizăm în această secţiune - rotaţia părţii 
circulante a capitalului productiv - este determinată de însăşi 
natura acestei părţi de capital. Capitalul circulant folosit într-o 
perioadă de muncă nu poate fi folosit într-o perioadă nouă de 
muncă înainte de a-şi fi terminat rotaţia, înainte de a se fi trans
format în capital-marfă, dn acesta în capital bănesc, iar din 
acesta din urmă iaTăşi în capital productiv. De aceea, pentnu ca 
prima perioidă de muncă să fie imediat U!Ilată de o a doua, este 
nevoie să se avanseze din nou capital care să fie transformat în 
elementele circulante ale capitalului productiv, şi anume într-o 
cantitate suficientă pentru a umple golul creat de perioada de 
circulaţie a capitalului circulant avansat pentru prima perioadă 
de muncă. De aici influenţa duratei perioadei de muncă a capita
lului circulant asupra scării pe care se desfşoară procesul de 
muncă şi asupra împărţirii capitalului avansat, respectiv asupra 
mărimii noilor părţi de capital avansate suplimentar. Or, tocmai 
acest aspect a trebuit să-l an.lizăm în această secţiune. 
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V. Concluzii 

Din analiza făcută pînă acum rezultă : 
A. Diferitele părţi în care trebuie să fie împărţit capitalul 

pentru ca o parte din el să se poată afla în permanenţă în peri
oada de muncă, în timp ce alte părţi se află în perioada de circu
laţie, alternează, ca şi cum ar fi capitaluri individuale diferite, 
independente, în două cazuri : 1) dacă perioada de muncă este 
egală cu perioada de circulaţie, deci dacă perioada de rotaţie este 
împărţită în două părţi egale, l) dacă perioada de circulaţie este 
mai lungă decît perioada de muncă, dar constituie totodată un 
simplu multiplu al acesteia, astfel incit o perioadă de circulaţie 
este = n perioade de muncă, unde n trebuie să fie un număr 
întreg. In aceste cazuri, nici o parte a capitalului avansat în mod 
succesiv nu este eliberată. 

B. Dimpotrivă, în toate cazurile în care : 1) perioada de circu
laţie este mai mare decît perioada de muncă fără a constitui un 
simplu multiplu al acesteia şi 2) perioada de muncă este mai 
mare decît perioada de circulaţie , se eliberează în mod continuu 
şi periodic la sfîrşitul fiecărei perioade de muncă, începînd cu a 
doua rotaţie, o parte din capi�alul circulant total. Şi anume, dacă 
perioada de muncă este mai mare decît perioada de circulaţie, 
acest capital eliberat este egal cu partea de capital total avan
sată pentru perioada de circultţie, şi, dacă perioada de circulaţie 
este mai mare decît perioada de muncă, atunci acest capital este 
egal cu partea de capital care trebuie să umple timpul cu cît 
depăşeşte perioada de circulaţie o perioadă de muncă sau un 
multiplu de perioade de muncă. 

C. De aici urmează că pentru capitalul social total, privit 
din punctul de vedere al părţii sale circulante, eliberarea de capi
tal trebuie să formeze regula, iar simpla alternare a părţilor de 
capital care funcţionează succesiv în procesul de producţie -
excepţia. Căci egalitatea dintre perioada de muncă şi perioada de 
circulaţie sau egalitatea dintre perioada de circulaţie şi un simplu 
multiplu al perioadei de munca, această proporţionalitate regulată 
dintre cele două componente ale perioadei de rotaţie, nu ar� 
absolut nimk comun cu esenţa fenomenului, şi  de aceea, în linii 
generale, nu poate avea loc decît ca excepţie. 

Prin urmare, o parte foarte însemnată a capitalului social 
circulant, care efectuează mai multe rotaţii pe an, se va afla în 
mod periodic, în cursul ciclului de rotaţie anual, sub formă de 
capital eliberat. 
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In continuare este clar ca, presupunînd c ă  celelalte împreju
rări rămîn neschimbate, mărimea acestui capital eliberat creşte o 
dată cu volumul procesului de muncă sau cu scara producţiei, 
deci, în general, o dată cu dezvoltarea producţiei capitaliste. ln 
cazul menţionat la punctul B 2), deoarece creşte capitalul total 
avansat ; în cazul menţionat la punc tul B 1 ) ,  deoarece o dată cu 
dezvoltarea producţiei capitaliste creşte durata perioadei de cir
culaţie, deci şi a perioadei de rotaţie în cazurile Jn care perioada 
de muncă este mai mică decît perioada de circulaţie * fără să existe 
un raport regulat între cele dou ă perioade. 

In primul caz trebuiau avansate săptăminal, de pildă, 100 l.st. 
Pentru perioada de muncă de 6 săptămîni 600 I.st., pentru peri
oada de circulaţie de 3 săptămini 300 I.st., total 900 I .st. ln c azul 
acesta se eliberează în permanenţă 300 I .st. Dacă, dimpotrivă, 
avansul săptămînal este de 300 1. st., pentru perioada de muncă 
avem 1 800 I.st., iar pentru perioada de circulaţie 900 l.st. ,  deci, 
în loc de 300 I.st., acum se eliberează periodic 900 I.st. 

D.  Capitalul total, de pildă, de 900 I.st. trebuie împărţit, ca şi 
mai sus, în două părţi, şi anume 600 I.st. pentru perioada de 
muncă şi 300 I .st. pentru perioada de circulaţie. Partea efectiv 
avansată în procesul de muncă este în felul acesta redusă cu o 
treime, de la 900 I.st. la 600 l .sl. ,  din care cauză proporţiile pro
ducţiei se reduc cu o treime. Pe de altă parte, cele 300 I.st. nu 
funcţionează decît pentru a menţine continuitatea perioadei de 
muncă, astfel ca  în fiecare săptămînă a anului să poată fi avan
sate în procesul de muncă 100 l.st .  

Privind lucrurile din punct de vedere teoretic, este absolut 
indiferent dacă 600 1. st. lucrează timp de 6 X 8 = 48 de săiptămîni 
(produs = 4 800 I.st.) sau da:i întregul capital de 900 I.st. este 
avansat în procesul de muncă pentru 6 săptămîni, stînd apoi in
activ în cursul perioadei de circulaţie de 3 săp tămîni ; in acest 
din urmă caz, el ar lucra în cursul celor 48 de săptămîni 51/s X 6 = 
= 32 de săptămîni (produs = 51/a X 900 = 4 800 1. st.) şi ar sta 
inactiv 16 săptămîni. Dar, chiar făcînd abstracţie de deteriorarea 
mai mare a capitalului fix în cursul inactivităţii de 16 săptămîni 
şi de scumpirea muncii, care Lrebuie plătită în tot cursul anulu: 
cu toate că nu funcţionează decît o parte a anului, asemenea în
treruperi regulate ale procesului de producţie sînt în general in
compatibile cu marea industrie modernă. lnsăşi această continui
tate este forţa productivă a muncii. 

* fn editia germană din 1893, cuvintele „mai mică decit perioada de circulatie" au 
fost omi•e. S-a corectat după manuscrisul lui Marx şi manuscrisul lui Engels. 
Nota r"d. 
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Dacă privim acum mai indeaproape capitalul eliberat, care 
de fapt nu e decit suspendat din funcţia sa, vedem că o parte 
considerabilă a acestuia trebuie să aibă întotdeauna forma de ca
pital bănesc. Să răminem la  exemplul : perioada de muncă 6 săp
tămîni, perioada de circulaţie 3 săptămîni, avansul săptămînal 
100 I.st. La mijlocul celei de-a doua perioade de muncă, adică la 
sfîrşitul săptămînii a 9-a, se reîntorc 600 I .st. , din care numai 300 
I.st. trebuie avansate în restul perioadei de muncă. Prin urmare, 
la sfîşitul celei de-a doua perioade de muncă, 300 I.st. din 
aceste 600 I.st. sînt eliberate. În ce stare se află aceste 300 I.st. ? 
Să presupunem că 1/a trebuie cheltuită pe sal arii, iar 2/a pe ma
terii prime şi materiale auxilill e. Din cele 600 I.st. care s-au re
întors, 200 I.st., destinate pentru salarii, se află deci  sub formă de 
bani, iar 400 I.st. se află sub formă de stoc productiv, sub formă 
de elemente ale părţii circulante a capitalului productiv constant. 
Da" �ntrucît pentru a doua jumătate a celei de-a doua perioade 
de muncă nu e nevoie decît de jumătate din acest stoc produc
tiv, cealaltă jumătate a acestui a se află timp de 3 săptămîni sub 
formă de stoc productiv excedentar, adică un stoc care dpăşeşte 
nevoile unei perioade de muncă. Dar capitalistul ştie că din 
această parte a capitalului reintors ( = 400 I .st) nu-i trebuie decît 
jumătate = 200 I .st. pentru perioada de muncă în curs. Va de
pinde deci de condiţiile pieţei dacă el va transforma imediat 
aceste 200 I.st., în întregime sa.: numai în parte, în stoc productiv 
excedentar sau dacă le va păstra, în întregime sau în parte, sub 
formă de capital bănesc in aşteptarea unei situaţii mai ravorabile 
pe piaţă. Pe de altă parte, se înţelege de la sine că partea care 
trebuie cheltuită pe salarii, eJală cu 200 I.st., este păstrată sub 
formă de bani. Capitalistul, după ce a cumpărat forţa de muncă, 
nu o poate depozita în magazie, ca pe materia primă. El trebuie 
s-o încorporeze procesului de producţie şi s-o plătească la sfîrşi
tul fiecărei săptămîni. Deci din c apitalul de 300 I.st. eliberat, 
aceste 1 00 1.st. vor avea în orice caz forma de capital bănesc eli
berat, adică de capital bănesc care nu este necesar pentru pe
rioada de muncă. Astfel capi:alul eliberat sub formă de capital 
bănesc trebuie să fie cel puţin egal cu partea variabilă a capita
lului cheltuită pe salarii ; maximul acestui capital bănesc poate 
atinge suma întregului capital eliberat. In realitate, el oscilează 
între minimul şi maximul arătat. 

Capitalul b ănesc eliberat astfel prin simplul mecanism al 
mişcării de rotaţie (lături de capitalul bănesc rezultat din re
întoarcerea succesivă a capitalului fix şi de capitalul bănesc ne
cesar în fiecare proces de muncă pentru capitalul variabil) tre-
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buie sa Joace un rol însemnat în măsura în ca1 e se dezvoltă sis
temul de credit şi în acelaşi timp să constituie una dintre bazele 
acestuia. 

Să presupunem că în exemplul nostru timpul de circulaţie se 
reduce de la  trei la două săptămîni ; să admitem că acesta nu 
este un fenomen normal , ci numai urmarea unei conjuncturi fa
vorabile, a unei reduceri a termenelor de plată etc. Capitalul de 
600 I.st. cheltuit în cursul perioadei de muncă se reîntoarce cu o 
săptămînă mai devreme decît  e necesar şi este deci eliberat pe 
această săptămînă. Apoi se mai eliberează, ca şi mai înainte, la  
mijlocul perioadei de muncă, 300 I.st. (o parte din cele 600 Lst. 
de mai sus) ,  dar pentru 4 săptămîni în loc de 3. Prin urmare, pe 
piaţa financiară se află timp de o săptămînă 600 I.st. şi timp d-
4 în loc de 3 săptămîni 300 1. st. Intrucît acest lucru priveşte nu 
numai pe un singur capitalist, ci pe mulţi, şi se întîmplă la dife
rite perioade în diferite ramuri de producţie, pe piaţă apare mai 
mult capital bănesc disponibil. Dacă această situaţie continuă timp 
mai îndelungat, acolo unde condiţiile o permit producţia va fi 
lărgită : pe piaţa financiară se va îm egistra o cerere scăzută din 
partea capitalştilor care lucre!ză cu capital împrumutat, ceea ce 
uşurează situaţia pe această piaţă în aceeaşi măsură ca şi o creş
tere a ofertei ; sau, în sfîrşit, sumele devenite excedentare pen
tru mecanismul circulaţiei vor fi aruncate definitiv pe piaţa fi
nanciară. 

Ca urmare a reducerii timpului de circulaţie de la 3 la 2 săp
t.mîni şi deci a perioadei de rotaţie de la 9 la 8 săptămîni, 1/o 
din capitalul total avansat devine de prisos ; perioada de munc: 
de 6 săptămîni poate fi continuată fără întrerupere numai cu 80} 
I.st., ca şi mai înainte cu 900 I.st. De aceea o parte din valoarea 
capitalului-marfă = 1 00 I.st., odată retransformată în bani, rămîne 
în această stare de capital bănesc fără a mai funcţiona ca parte 
a capitalului avansat pentru procesui de producţie. In timp ce 
producţia e continuată pe acee&şi scară şi în aceleaşi condiţii, ca, 
de pildă, aceleaşi preţuri etc„ sum a valorii capitalului avansat 
scade de la 900 I.st. la 800 I.st. ; restul de 1 00 I.st. din valoarea 
avansată iniţial este eliminat sub formă de capital bănesc. El intră 
ca atare pe piaţa financiară şi formează o parte suplimentară a· 
capitalurilor care funcţionează aici. 

Din cele de mai sus se vede cum poate lua naştere un sur
plus de capital bănesc, şi anume nu numai în sensul că oferta· 
de capital bănesc este mai mare decît cererea ; acesta este în
totdeauna numai un surplus relativ, care apare, de pildă, în „pe
rioada melancolică u cu care se deschide un nou ciclu după sfîrşi-· 
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tul crizei. Este vorba de un smplus şi în sensul că pentru conti
nuarea întregului proces social de reproducţie (care include 
procesul de circulaţie) o anumită parte a valorii-capital avansate 
devine de prisos şi este deci eliminată sub formă de capital bă
nesc, un surplus care se naşte prin simpla reducere a perioadei de 
rotaţie, scara producţiei şi preţurile rămînînd neschimbate. Masa, 
mai mare sau mai mică, a banilor aflaţi în circulaţie nu exercită 
în cazul de faţă nici o influenţă. 

Să presupunem, invers, ci perioada de circulaţie se prelun
geşte, să zicem, de la 3 la 5 săptămîni. In acest :az, chiar la ro
taţia următoare reîntoarcerea capitalului avansat are loc cu două 
săptămîni mai tîrziu. Ultima parte a procesului de producţie în 
această perioadă de muncă nu poate fi continuată prin mecanis
mul rotaţiei capitalului avansat însuşi. Dacă această situaţie ar 
dura mai mult timp, ar putea avea loc o restrîngere a procesului 
de producţie - a scării pe care el se desfăşoară -, aşa cum în 
cazul precedent s-a produs o extindere a lui. Dar pentru a con
tinua procesul pe aceeaşi scară, capitalul avansat ar trebui spo
rit cu 2/e = 200 1 .  st. pentru tot timpul cît durează prelungirea 
perioadei de circulaţie. Acest capital suplimentar nu poate fi luat 
decît de pe piaţa financiară. Dacă prelungirea perioadei de circu
laţie are loc într<una sau în mai multe ramuri mari de activitate, 
ea poate exercita o presiune asupra pieţei financiare, dacă cumva 
această influenţă nu este anihilată de o altă influenţă venită din 
altă parte. Şi în acest caz este evident şi palpabil că aceastd 
presiune, ca şi surplusul de Clpital de mai înainte, nu are nimic 
de-a face cu o eventuală schinbare survenită în preţurile mărfu
rilor sau în masa mijloacelor de circulaţie existente. 

{Pregătirea acestui capitol pentru tipar a prezentat dificultăţi 
destul de mari. Pe cît de tare era Marx în algebră, pe atît de pu
ţin familiarizat era cu calculul cu cifre, în special cu cel comer
cial, deşi există un teanc de caiete în care el însuşi a făcut, în mul
tiplele exemple de care s-a servit. tot felul de :alcule comerciale 
amănunţite. Dar cunoaşterea diferitelor feluri de calcul şi exerciţiul 
în calculul practic de zi cu zi al negustorului nu sînt nicide:um 
acelaşi lucru, aşa că Marx s-a încurcat în calculele privitoare la 
rotaţie ; de aceea, pe lîngă unele calcule neterminate, găsrn şi 
unele greşeli şi contradicţii. In tabelele de mai sus am ales numai 
calculele cele mai simple, exacte din punct de vedere aritmetic, 
in special din următorul motiv. 

Rezultatele nesigure ale acestor socoteli anevoioase l-au făcut 
pe Marx să atribuie o importanţă exagerată unei împrejurări care 
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de fapt, după părerea mea, este de mică importanţă. Mă refer 
la ceea ce el numeşte 1 1elibernreH de capital bănesc. ln ipotezele 
presupuse mai sus, situaţia reald este următoarea : 

Idiferent care este raportul dintre durata perioadei de 
muncă şi timpul de circulaţie, deci dintre capitalul I şi capitalul 
II, după efectuarea primei rotaţii, la intervale regulate în raport 
cu lungimea perioadei de muncă, la capitalist se întoarce sub 
formă bănească capitalul necesar pentru o perioadă de muncă, 
deci o sumă egală cu capitalul I. 

Dacă perioada de muncă este = 5 săptămîni, timpul de cir
culatie = 4 săptămîni, capitalul I = 500 I .st., de fiecare dată se 
reîntoarce o sumă de 500 I.st. : la sfîrşitul săptămînii a 9-a, a 14-a, 
a 1 9-a, a 24-a, a 29-a etc. 

Dacă perioada de muncă este = 6 s ăptămîni, timpul de circu
laţie = 3 săptămîni, capitalul I = 600 I .st., se reîntorc cite 600 
I.st. : la  sfîrşitul săptămînii a 9-a, a 15-a, a 21 -a, a 27-a, a 33-a etc. 

In sfîrşit, dacă perioada de muncă este = 4 săptămîni, timpul 
de circulaţie 5 săptămîni, .apitalul I = 400 I.st., se reîntorc 
cite 400 I.st : la sfîrşitul săptămînii a 9-a, a 13-a, a 17-a, a 2 1 -a, 
a 25-a etc. 

Este absolut indiferent dacă din aceşti bani care s-au reîntors 
o parte a devenit excedentară pentru perioada de muncă în curs, 
deci a devenit disponibilă, după cum este indiferent şi cit de 
mare este aiceastă parte. Se presupune că producţia continuă fără 
întrerupere pe aceeaşi scară, şi, pentru ca acest lucru să fie po
sibil, banii trebuie să existe, deci să se reîntoarcă, indiferent dacă 
sînt bani „eliberaţi " sau nu. Dlcă producţia este întreruptă, înce
tează şi eliberarea. 

Cu alte cuvinte, nu numai în condiţiile speciale precizate 
amănunţit în text, ci în orice condiţii se produce o eliberare de 
bani, deci o formare de capital latent, de capital doar potenţial, 
sub formă de bani ; şi acest lucru se produce pe o scară mai mare 
decit cea arătată în text. In ceea ce priveşte capitalul circulant 
I, capitalistul industrial se află la sfîrşitul fiecărei rotaţii exact în 
situaţia în care se afla atunci c ind şi-a întemeiat întreprinderea : 
el are din nou în mină în întregime şi dintr-o dată capitalul cir
culant, dar nu-l poate retransforma în capital productiv decit în 
mod treptat. 

Importanţa textului lui Marx constă în faptul că, pe de o 
parte, se demonstrează că o parte însemnată a capitalului indus
trial trebuie să existe în permanenţă sub formă de bani, iar pe de 
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altă parte că o parte şi mai importantă trebuie să ia în mod tem
porar forma de bani. Observaţiile mele suplimentare nu fac dedt 
să întărească această demonstraţie. - F.E. � .  

V. Urmările schimbării preţurilor 

Am presupus mai sus, pe de o parte, că preţurile şi scara pro
ducţiei rămîn neschimbate, iar pe de altă parte că are loc o redu
cere sau o prelungire a timpului de circulaţie. Să presupunem 
acum, invers, că durata perioadei de rotaţie, scara producţiei ră
mîn neschimbate, dar că, pe de altă parte, preţurile se schimbă, 
adică intervine o scădere sau o urcare în preţul materiilor prime, 
al materialelor auxiliare şi al muncii sau d0ar în preţul primelor 
două elemente ale capitalului productiv. Să presupunem că preţul 
materiilor prime şi al materialelor auxiliare, ca şi salariul, scad la 
jumătate. Atunci, în exemplul nostru ar fi necesar să se avanseze 
săptmînal un capital de 50 I .st .  în loc de 1 00 I.st., iar pentru pe
rioada de rotaţie de 9 săplămîm un capital de 450 I.st. în loc de 900 I .st. Din valoarea-capital avansată sînt mai întîi eliminate, 
sub formă de capital bănesc, 450 1.st„ dar procesul de producţie 
continuă pe aceeaşi scară, cu aceeaşi perioadă de rotaţie şi cu 
aceeaşi împărţire a acesteia în perioadă de muncă şi perioadă 
de circulaţie. Şi masa produsului anual rămîne aceeaşi, dar va
loarea ei a scăzut la j umătate. Această schimbare, însoţită şi de 
o schimbare în cererea şi oferta de capital b ănesc, nu a fost pro
vocată nici de o accelerare a circulaţiei şi nici de o modificare 
survenită în masa banilor aflaţi în circulaţie. Dimpotrivă. Scăde
red la j umătate a valorii, respectiv a preţului elementelor capi
talului productiv, ar avea mai intîi urmarea că o valoare-capital 
redusă la jmătate ar fi avansată pentru ca întreprinderea X să 
continue să Jucreze pe aceeaşi scară ca şi mai înainte, că deci în
treprinderea X ar trebui să arunce pe piaţă numai j umătate din 
bani, întrucît întreprinderea X avansează această valoare-capital 
mai întîi sub fonnă de bani, adică de capital bănesc. Masa de 
bani aruncată în circulaţie ar scădea, pentru că preţurile elemen
telor de producţie au scăzut. Aceasta ar fi pnma urmare. 

In al doilea rînd însă, j umătate din valoarea-capital avansată 
iniţial de 900 I .st. = 450 I .st., care a) a îmbrăcat alternativ forma 
de capital bănesc, de capital productiv şi de capital-marfă, şi b) s-a 
aflat tot timpul în mod concomitent parte sub formă de capital 
bănesc, parte sub formă de Cdpital productiv şi parte sub formă 
de capital-marfă, această jumătate ar fi eliminată din circuitul în-
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treprinderii X, şi de aceea, apărînd pe piaţa financiară în calitate 
de capital bănesc adiţional, ar acţiona asupra ei ca o componentă 
adiţională. Aceşti bani eliberaţi, 450 1. st., acţionează în calitate de 
capital bănesc nu pentru că sint bani deveniţi excedentari în ex
ploatarea întreprinderii X, ci pentru că sînt o parte componentă a 
valorii-capital iniţiale şi de aceea trebuie să acţioneze în calitate 
de capital, şi nu să Iie cheltuiţi ca simplu mij loc de circulaţie. Cel 
mai simplu mijloc de a-i face să acţioneze în c alitate de capital 
este acela de a-i arunca pe piaţa financiară în calitate de capita! 
bănesc. Pe de altă parte, ş1 scara producţiei ar putea fi dublată 
(făcîndu-se abstracţie de capitulul fix) .  Cu acelaşi capital de 900 
I.st. avansat s-ar întreţine în acest caz un proces de producţie de 
proporţii duble. 

Dacă, pe de altă parte, preţurile elementelor circulante aJe 
capitalului productiv r creşte cu jumătate, săptămînal ar fi ne
voie de 150 I.st. în loc de 100 I .st., deci în loc de 900 I .st. 1 350 I.st. 
Pentru ca activitatea întreprinderii să se desfăşoare pe aceeaşi 
scară, ar fi nevoie de un capital adiţional de 450 I.st., şi acest 
fapt ar exercita pro tanto o presiune mai mare sau mai mică asu
pra pieţei financiare în func tie de situaţia acesteia. Dacă pe 
această piaţă ar exista cereri pentru întregul capitaJ disponibil, 
s-ar naşte o concurenţă sporită pentru obţinerea de capital dis
ponibil. Dacă o parte din acest capital ar sta inactivă, ea ar fi 
chemată pro tanto la activitate. 

Dar poate exista şi un al treilea caz : proporţiile producţiei 
fiind date, viteza de rotaţie rămînînd neschimbită şi preţurJle 
elementelor capitalului productiv circulant rămînînd de asemenea 
neschimbate, preţul produselor întreprinderii X poate să scadă 
sau să crească. Dacă preţul mărfurilor Jivrate de întreprinderea X 
scade, preţul capitalului-marfă al acestei întreprinderi de 600 I.st., 
pe care ea l-a aruncat necontenit în circulaţie, scade şi el, de 
pildă, la 500 I.st. Prin urmare, o şesime din valoarea capitalului 
avansat nu se reîntoarce din procesul de circulaţie, ea se pierde 
în acest proces (aici se face abstracţie de plusvaloarea care se 
flă în capitalul-marfă) . Dar întrucît  valoarea, respectiv preţu) 
elementelor producţiei, rămîne neschimbată, aceste 500 1.st. care 
se reîntorc servesc numai pentru înlocuirea a 5/o din capitalul de 
600 I.st. utilizat în permanenţă în procesul de producţie. Deci, 
pentru ca producţia să continue pe aceeaşi scară, ar trebui chel
tuite 100 I .st. capital bănesc adiţional. 

Invers, dacă preţll produselor întreprinderii X ar creşte, 
atunci şi preţul capitalului-marfă ar creşte, de pildă de Ia 600 1.st. 
la 700 1. st. A şapte\ parte din preţul lui = 100 1. st. nu provine 
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din procesul de producţie, nu a fost avansată pentru el, ci îşi are 
ongmea în procesul de circulaţie. Dar nu e nevoie decit de 600 
l.st. pentru înlocuirea elementelor producţiei ; 1 00 I.st. sînt deci 
eliberate. 

Cercetarea cauzelor care fac ca în primul caz perioada de 
rotaţie să se reducă sau să se prelungească , în al doilea caz pre
turile materiei prime şi ale muncii, iar în al treilea caz preţurile 
produselor livrate să crească sau să scadă nu intră în cercul pro
blemelor analizate de noi pînă acum. 

La aceste probleme mai trebuie totuşi adăugat următoarele : 

Cazul I. Scara producţiei neschimbată, preturile elementelor 
producţiei şi ale produselor neschimbate, modificări în perioada 
de circulaţie şi deci în perioada de rotaţie. 

Aşa cum am presupus în exemplul nostru, în urma reducerii 
perioadei de circulaţie trebuie să se avanseze un capital total 
mai mic cu 1/9 ; de aceea acest capital este redus de la 900 l .  st. 
la 800 I.st., eliminîndu-se un capitul b ănesc de 1 00 I .st. 

Ca şi mai înainte, întreprinderea X continuă să livreze ace
laşi produs de 6 săptămîni cu aceeaşi valoare de 600 I .st. şi, întru
cît se munceşte neîntrerupt în tot cursul anului, ea livrează în 
51 de săptămîni aceeaşi masă de produs în valoare de 5 1 00 I.st. 
Deci, în ceea ce priveşte masa şi preţul produsului pe care între
prinderea îl aruncă în circulaţie, nu există nici o schimbare ; de 
asemenea nu există nici o schimbare nici în ceea ce priveşte 
termenele în care întreprinder.a aruncă produsul pe piaţă. Au 
fost însă eliminate 1 00 I.st., deoarece, prin reducerea perioadei 
de circulaţie, procesul de producţie va fi saturat numai cu 800 l .st. 
capital avansat, în locul celor 900 I .st. de mai înainte. Aceste 
1 00 I.st. de capital eliminat există sub formă de capital bănesc. 
Dar ele nu reprezintă nicidecum acea parte a capitalului avansat 
care ar trebui să funcţioneze în permanenţă sub formă de capital 
bănesc. Să presupunem că, din capitalul circulant avansat I = 
= 600 J. st., 4/s = 480 l. st. sînt cheltuit� necontenit pe materiale de 
producţie, iar 1/s = 120 1. st. pe salarii. Prin urmare, săptămînal 
80 I.st. sînt avansate pentru materiale de producţie şi 20 l .st. 
pentru salarii. Capitalul II = 300 I.st. trebuie deci împărţit şi el 
în 4/s = 240 l .  st. pentru cumpărarea de materiale de producţie 
şi 1/s = 60 1. st. pentru plata salariilor. Capitalul cheltuit pe sala
rii trebuie avansat întotdeauna sub formă de bani. De îndată ce 
produs!l marfă, în valoare de 600 I .st., este retransformat în bani, 
de îndată ce este vîndut, 480 I.st. din această sumă pot fi trans
formate din nou în materiale de producţie (în stoc productiv) , dar 
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1 20 I.st. îşi păstrează forma b1ni pentru a servi la plata salariu
lui pe 6 săptămîni. Aceste 120 I.st. reprezintă acel minim din ca
pitalul de 600 l.st. reîntors care trebuie reînnoit şi înlocuit mereu 
sub formă de capital bănesc şi de aceea trebuie să existe întot
deauna ca parte a capitalului avansat care funcţionează sub 
formă de bani. 

Mai departe, dacă din cele 300 l .  st., eliberate periodic pe 
timp de 3 s.ptămîni şi care se împart şi ele în 240 l.st. stoc de 
producţie şi 60 l.st. pentru plata salariilor, 1 00 l.st. sînt eliminate 
sub formă de capital bănesc în urma reducerii timpului de circu
laţie, fiind cu totul scoase din mecanismul rotaţiei, atunci de unde 
provin banii pentru acest capital bănesc de 1 00 l. st. ? Numai o 
cincime din ei constă din capital bănesc eliberat periodic în ca
drul rotaţiilor. Restul de 4/s = 80 l .  st. sînt înlocuite prin stocul 
de producţie adiţional de aceeaşi valoare. In ce mod acest stoc de 
producţie adiţional este transformat în bani şi de unde provin 
banii necesari pentru această trlnsformare ? 

Reducerea timpului de circulaţie odată efectuat., din cele 
600 l.st. menţionate mai sus sînt retransformate în stoc de produc
ţie numai 400 l.st. în loc de 180 l.st. Restul de 80 l.st. sînt păs
trate sub forma lor bănească ş1 formează, împreună cu cele 20 
l .st. de mai sus destinate salariului, cele 1 00 I.st. capital eliminat. 
Cu toate că aceste 1 00 l.st. provin din circulaţie în urma vînzări l 
celor 600 l.st. capital-marfă şi acum sînt retrase din circulaţie, în
trucît nu mai sînt avansate d.n nou pentru salarii şi elementele 
producţiei, nu trebuie să ui tăm că, avînd forma bani, ele au îm
brăcat din nou aceeaşi formă pe care au avut-o cînd au fost ini
ţial aruncate în circulaţie. La început s-au cheltuit 900 l .st. în 
bani pe stoc de producţie şi salarii. Acum, pentru efectuarea ace
luiaşi proces de producţie nu e nevoie decît de 800 l.st. Cele 1 00 
I.st. astfel eliminate sub formă de bani constituie acum un capi
tal bănesc nou care caută plasament, o componentă nouă a pie
ţei financiare. Deşi îmbrăcau şl mai înainte în mod periodic forma 
de capital bănesc eliberat şi capital productiv adiţional, aceste 
stări latente erau însă ele însele o condiţie a efectuării procesu
lui de producţie, pentru că reprezentau o condiţie a continuităţii 
lui. Acum aceste 1 00 l.st. nu mai sînt necesare în acest scop şi 
costituie de aceea un capital bănesc nou şi o componentă a pie
ţei financiare, cu toate că nu formează nicidecum un element adi
ţional al rezervei sociale de bani deja existente (căci ele existau 
la întemeierea întreprinderii cai e le-a şi aruncat în circulaţie) şi 
nici un tezaur nou acumulat. 
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Acum aceste 100 I.st. sint efectiv retrase din circul aţie, în 
măsura în care ele constituie o parte a capitalului bănesc avan· 
sat, care nu mai este folosită în aceeaşi intreprindere. Dar această 
retragere este posibilă numai pentru că transformarea capitalu
lui-marfă în bani şi a acestor bani în capital productiv, M' - B - M, 
este accelerată cu o săptăminl, prin urmare şi circulaţia banilor 
care participă la acest proces este accelerată. Aceste 100 1 st. sint 
retrase din circulaţie, pentru că nu mai sint necesare rotaţiei ca
pitalului X. 

Aici se presupune că capitalul avansat aparţine aceluia care 
îl foloseşte. Dacă acest capital ar fi obţinut pe credit, lucrurile 
nu s·ar schimba cu nimic. Prin reducerea timpului de circulaţie, 
capitalistul X ar avea nevoie numai de 800 I.st. capital obţinut pe 
credit în loc de 900 I.st. Cele 100 I.st. restituite creditorului con
tinuă să formeze 100 I.st. capital bănesc nou, cu singura deosebire 
că se află în miinile lui Y în loc de ale lui X. Dacă apoi capita
listul X îşi obţine materialele de producţie în valoare de 480 I .st. 
pe credit, astfel că el însuşi nu trebuie să avaseze în bani decît 
1 20 1. st. pentru salarii ,  el trebuie să-şi procure acum materialele 
de producţie pe credit cu 80 I.st. mai puţin ; aceste 80 I.st. ar 
forma deci, pentru capitalistul care acordă creditul, capital-marfă 
adiţional, în timp ce capitalistul X ar fi eliminat 20 I.st. în bani. 

Stocul de producţie adiţionl ;te aum redus cu 1/s. Costi
tuind 4/s din capitalul adiţional II de 300 1. st. ,  el era = 240 1. st. ; 
acum el e egal cu numai 160 1. st„ adică reprezintă un stoc 
adiţional pentru două săptămini în loc de trei.  Acum el trebuie 
reînnoit la fiecare două săptămini în loc de trei, dar numai pen
tru două săptămîni în loc de lrei. Cumpărările, de pildă pe piaţa 
bumbacului, se repetă astfel mai des şi în cantităţi mai mici. De 
pe piaţă este retrasă aceeaşi c.ntita:e de b umbac, căci masa pro
dusului rămîne aceeaşi. Dar retragerea se repartizează altfel în 
timp şi  cuprinde o perioadă mai îndelungată. Să presupunem, de 
pildă, că este vorba de reduce1 ea timpului de circulaţie de la trei 
la două luni ; consumul anul de bumbac este de 1 200 de balo
turi. In primul caz se vînd : 

1 ianuarie 300 de baloturi, rămîn în depozit 900 de baloturi 
1 aprilie 300 " " " " " 600 " " 
1 iulie 300 " " " " " 300 " " 
1 octombrie 300 " " " " " o " " 
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Dimpotrivă, în al doilea caz . 

1 ianuarie vîndute 200, rămîn în depozit 1 OOO de baloturi 
1 martie " 200 " " l i  800 " " 
1 mai " 200 " " 600 " 
1 iulie 200 " 400 l i  
1 septembrie 200 " l i  200 l i  
1 noiembrie " 200 " o l i  

Prin urmare, banii plasaţi în bumbac se reîntorc în întregime 
abia după o lună, în noiembrie în loc de octombrie. Astfel, dacă 
în urma reducerii timpului de circulaţie şi implicit a timpului de 
rotaţie, 1/o din capitalul avansat = 1 00 I .  st. , este eliminată sub 
formă de capital bănesc, şi dlcă aceste 1 00 I.st. se compun din 
20 I.st. capital bănesc excedentar repetat periodic, destinat plăţii 
săptămînale a salariilor, şi din 80 1.st. care existau ca stoc de 
producţie periodic excedentar pentru o săptămînă, atunci acestei 
reduceri cu 80 I .st. a stocului de producţie excedentar de partea 
fabricantului îi corespunde o creşlere cu 80 I .st. a stocului de 
mărfuri de partea comerciantulm de bumbac. Acelaşi bumbac ră
mîne cu atît mai mult timp ca marfă în depozitul comerciantului, 
cu cit r ămîne mai puţin timp ca stoc de producţie în depozitul 
fabricantului. 

Pînă acum am presupus câ reducerea timpului de circulaţie 
în întreprinderea capitalistului X provine din faptul că X îşi 
vinde mai repede marfa sau că lui i se plăteşte pentru ea mai 
repede, respectiv că în caz de credit termenul de plată se reduce. 
Prin urmare, această reducere a timpului de circulaţie provine 
dintr-o reducere a timpului de vînzare a mărfii, a timpului de 
transformare a capitalului-marfă în capital bănesc, M' - B, din 
prima fază a procesului de ci�culaţie. Această reducere ar putea 
decurge şi din a doua fază, B - M, prin urmare dintr-o modifi
care simultană atît a perioadei de muncă, cit şi a timpulm de cir
culaţie a capitalului Y, Z etc. ,  care furnizează capitalistului X ele
mentele de producţie ale capitalului lui circulant. 

Astfel, dacă în condiţiile vechi de transport, bumbacul, căr
bunii ele. se află timp de 3 săptămîni pe drum de la locul lor de 
producţie sau de la antrepozite pînă la locul de producţie al ca
pitalistului X, minimul stocului de producţie al capitalistului X 
trebuie să ajungă cel puţin pentru 3 săptămîni pînă la sosirea 
unor stocuri noi. Atîta timp cit bumbacul şi cărbunii se află pe 
drum, aceste materiale nu pot servi ca mijloace de producţie. 
Dimpotrivă, ele constituie în acest timp un obiect al muncii pen
tru industria transporturilor şi pentru capitalul angajat în această 
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industrie, precum şi un capitai-marfă, aflat în circulaţie, pentru 
producătorul de cărbune sau pentru vînzătorul de bumbac. In con
diţiile perfecţionării transportului, timpul cît acestea se află pe 
drum s-ar reduce la două săptămîni. Stocul de producţie se poate 
astfel transforma din stoc de producţie pentru trei săptămîni în 
stoc productiv pentru două săptămîni. Totodată se eliberează 
capitalul adiţional de 80 I.st. avansat în acest &cop, la fel şi cel 
de 20 I.st. destinat plătirii salariilor, deoarece capitalul de 600 I.st. 
care s-a rotit se reîntoarce cu o săptămînă mai devreme. 

Pe de altă parte, dacă, de pildă, perioada de muncă a capita
lului care furnizează materia primă se scurtează (în capitolele 
precedente am dat exemple in această privinţă) , dacă, prin ur
mare, apare posibilitatea de a reînnoi mai des materia primă, sto
cul de producţie poate fi redus, intervalul dintre o perioadă de 
reînnoire şi alta poate fi scurtat. 

Dacă, dimpotrivă, timpul ie circulaţie şi deci perioada de 
rotaţie se prelungeşte, es te nevoie de o avansare de capital adi-
1ional din buzunarul capitalis tului însuşi, dacă acesta dispune de 
un asemenea capital adiţional. Dar atunci acest capital va fi, sub 
o formă sau alta, investit ca pai te de capital care se află pe piaţa 
financiară ; ca să devină disponibil, el trebuie scos din vechea sa 
formă, de pi1dă trebuie vîndute acţiuni, trebuie retrase depuneri, 
astfel că şi în acest caz se manifestă o influenţă indirectă asupra 
pieţei financiare. Sau capitalistul trebuie să împrumute capi1al. 
ln ceea ce priveşte partea de capital adiţional necesară pentru 
plata salariilor, în condiţii normale ea trebuie avansată întot
deauna sub formă de capital bănesc, şi în acest scop capitalistul X 
exercită o presiune directă asupra pieţei financiare. Pentru par
tea de capital care trebuie investită în materiale de producţie, 
avansarea sub formă de capital bănesc este inevitabilă numai în 
-cazul cînd capitalistul trebuie să le plătească în numerar. Dacă le 
poate obţine pe credit, acest fapt nu exercită o influenţă directă 
.asupra pieţei financiare, întru.it în acest caz capitalul adiţional 
este avansat direct sub formă de stoc de producţie şi nu de la 
bun început sub formă de capital bănesc. Dacă creditorul aruncă 
.la rîndul său, în mod direct, pe piaţa financiară cmbia primită 
de la X, scontînd-o etc., acesL fapt ar influenţa în mod indirect, 
prin a doua mînă, piaţa financiară. Dar dacă el foloseşte această 
cambie pentru a-şi pJăti, de pildă, o datorie scadentă mai tîrziu, 
acest capital avansat suplimentar nu va influenta nki direct, nici 
indirect piaţa financiară. 

20 · 
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Cazul al II-lea. Preţul materialelor de producţie se schimbă, 
toate celelalte împrejurări rămîn neschimbate. 

Am presupus mai înainte că, din capitalul total de 900 I .st . ,  
�/s = 720 1. st.  sînt avansate pentru ma teriale de producţie şi 
1/s = 1 80 1. st. pentru salarii. 

Dacă preţul materialelor le producţie scade la jumătate, el� 
cer pentru perioada de muncă de 6 săptămîni numai 240 I .st. în 
loc de 80 I .st., iar pentru capitalul adiţional II numai 120 I.st. 
în loc de 240 1. st. Prin urmare, capitalul I se reduce de la 600 1. st. 
la 240 + 120 = 360 I .st., iar copitalul II de la 300 I .st. la 1 20 + 
+ 60 = 1 80 1. st. Deci capitalul total de 900 1. st. se reduce la 360 -
+ 1 80 -" 540 l. st. Sînt astfel eliminate 360 1. st. 

Acest capital eliminat şi neutilizat în prezent, care caută de 
aceea plasament pe piaţa financiară, nu reprezintă deci decît o 
parte din capitalul de 900 I .st. avansat iniţial sub formă de capi
tal bănesc, parte devenit. de prisos prin scăderea preţului ele
mentelor de producţie, în care ea se transformă în mod periodic ; 
această parte este de prisos în măsura în care întreprinderea na 
este lărgită, , ci îşi desf.şoară activitatea pe aceeaşi scară. Daci 
această scădere de preţ nu s-ar datora unor împrejurări întîm
plătoare (de pildă o recoltă deosebit de bogată, un import exce
siv etc.), ci unei sporiri a forţei productive a muncii în ramura 
care furnizează materiile prime, acest capital bănesc ar constitui 
un adaos absolut pentru piaţa financiară şi, în general, pentru 
capitailul disponibil sub formă de capital bănesc, pentru că n-ar 
mai constitui o componentă integrantă a capitalului care şi-a 
găsit dej a o utilizare. 

Cazul al III-lea. Preţul de piaţă al produsului însuşi se 
schimbă. 

Aici, în caz de scădere a preţului produsului, o parte a capi·  
talului se pierde pentru capi�.listul X şi tr ebuie deci înlocuită 
printr-o nouă avansare de capital bănesc. Această pierdere pen
tru vînzător se poate transforma într-un cîş lig pentru cumpara
tor : în mod direct, dacă preţul le piaţă al produsului a scăzut 
numai din pricina unei conjuncturi înUmplătoare şi apoi s-a urcat 
din nou la nivelul său normal ; în mod indirect, dacă schimbarel 
preţului este determinată de o schimbare a valorii, care acţio
nează şi asupra vechiului produs, şi dacă acest produs intră din 
nou, ca element de producţie, în altă sferă de producţie şi pro 
tanto eliberează aici capital. Tn ambele cazuri, capitalul pierdut 
pentru capitalistul X şi pentru a cărui înlocuire el exercită o pre
siune asupra pieţei financiare ii  poate fi oferit de alţi oameni de 
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afaceri drept capital adiţional nou. 1n acest caz nu are loc deoît 
o transformare de capital. 

Dacă, dimpotrivă, preţul produsului creşte, capitalistul X îşi 
însuşeşte din sfera circulaţiei o parte din capital care nu a fost 
avansată de el. Ea nu reprezintă o parte organică a capitalului 
avansat în procesul de producţie, şi  de aceea, în caz că produc·  
ţia nu este extinsă, constituie capital bănesc eliminat. Intrucît 
aici s-a presupus că preţurile elementelor produsului au fost date 
înainte ca acesta să fi apărut µe piaţă în calitate de capital-marfă, 
creşterea preţurilor produsului ar putea fi provocată aici de o 
schimbare reală a valorii, în măsura în care această schimbare 
a valorii ar avea un efect ret:·oactiv, de pildă în măsura în care 
materiile prime s-ar fi scumpit ulterior. n acest caz, capitalistul 
X ar cîştiga şi la produsul său, care circulă sub formă de capi
tal-marfă, şi la stocul său de producţie existent. Acest cîştig i-ar 
furniza un capital adiţional, care acum, în condiţiile noilor pre
ţuri urcate ale elementelor producţiei, devine necesar pentru a-şi 
putea duce mai departe întreprinderea. 

Sau creşterea preţului este numai trecătoare. In acest c az 
ceea ce pentru capitalistul X devine necesar în calitate de capital 
adiţional, pentru cealaltă parte ajunge să fie capital eliberat, in 
măsura în care produsul acestuia· serveşte ca element de produc
ţie pentru alte ramuri ode activitate. Ceea ce a pierdut unul a cîş
tigat celălalt. 
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C a p i t o l u l  ş a i s p r e z e c e  

Rotaţia capitalului variabil 

I. .ata anuală a plusvalorii 

Să presupunem un capital circulant de 2 500 I. st. ,  şi anufie· 
4/s = 2 OOO I .  st. capital constant (materiale de producţie) şi 
1/s = 500 l. st. c apital variabil, avansat pentru salarii. 

Să presupunem perioada de rotaţie = 5 săptămîni ; perioada 
de muncă = 4 săptămîni, perioada de circulaţie = 1 săptămînă. 
In acest caz, capitalul I = 2 OOO I .  ist. va fi constituit din 1 600 I. st. 
capital constant şi 400 1.  st. capital variabil ; capitalul II = 500 I .  st. ,  
din care 400 I.  st. capital consl.ant şi 1 00 I .  st. c apital variabil. In 
decursul fiecărei săptămini de muncă se avansează un capital de· 
500 I .  st. Intr-un an, format din 50 de săptămîni, se confecţionează 
un produs anual de 50 X 500 I .  st. = 25 OOO I .  st. Capitalul I de 
2 OOO I.  st., folosit permanent într-o perioadă de muncă, se roteşt
deci ide 12 1/2 ori. 1 21/2 X 2 OOO = 25 OOO I.  st. Din aceste 25 OOO I .  st., 
4/s = 20 OOO J.  st. reprezintă capital constant, avansat pentru mij
loace de producţie, iar 1/s = 5 OOO I. st. capital variabil, avansa� 
pentru salarii. Capitalul total de 2 500 I .  st., în schimb, se roteşte 
de � = 1 0  ori. 2 00 

C apitalul circulant variabil, cheltuit în timpul producţiei, nu 
poate servi din nou în procesil de circulaţie decît  în măsura în· 
care produsul în care se află reprodusă valoarea lui este vîndut, 
transformat din capital-marfă în capi tal bănesc, pentru a putea fi 
cheltuit din nou pentru plătirea forţei de muncă. Dar la fel stau 
lucrurile şi cu c apitalul c irculant constant avansat în producţie
(materialele de producţie) ,  a căror valoare reapare în produs ca• 
parte a valorii acestuia. Ceea ce este comun acestor două părţi, 
adică părţii variabile .şi părţii constante a c apitalului c irculant, şi 
ceea ce le deosebşte de c apitalul fix nu este faptul că  valoarei 
lor, transmisă asupra produsului, circulă prin intermediul capita
luluimarfă, adică circulă prin intermediul circulaţiei produsului 
sub formă de marfă. O parte din valoarea produsului şi deci l 
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produsului care circulă sub formă de marfă, o parte din valoare3 
capitalului-marfă, constă întotdeauna din uzura capitalului fix, 
adică din acea parte a valorii capitalului fix pe care acesta a 
transmis-o asupra produsului în cursul producţiei. Deosebirea este 
însă următoarea : capitalul fix continuă să funcţioneze în procesul 
de producţie sub vechea sa fo�mă de întrebuinţare în cursul unui 
ciclu mai lung sau mai scurt de perioade de rotaţie a c apitalului 
circu�ant (acesta din u1mă este egal cu capital circulant constant + 
+ capital circulant variabil) ; între timp, fiecare rotaţie în p arte 
este condiţionată de înlocuirea întregului c apital circulant, care 
a trecut, sub formă de capital-marfă, din sfera producţiei în sfera 
circulaţiei. Prima fază a circulaţiei, M' - B', este comună capita
lului circulant constant şi capitalului circulant variabil. ln faza 
a doua ele se despart. Banii în care s-a transformat din nou marfa 
sînt transformaţi parţial în stoc de producţie (capitalul circulant 
constant) . ln funcţie de diferilele termene de cumpărare a com
ponentelor acestui stoc de producţie, o parte din aceşti bani poate 
să fie transformată mai devreme în materiale de producţie, alta 
mai tîrziu, în ultimă instanţă insă toţi aceşti bani sînt transfor
maţi în materiale de producţie. Altă parte din banii realizaţi din 
vînzarea mărfii rămîne sub forma de rezervă în bani şi este chel
tuită treptat pentru plata forţei de muncă încorporată procesului 
de producţie. Această parte din bani formează capitalul circulant 
variabil. Cu toate acestea, înlocuirea totală a uneia sau a alteia 
din părţile capitalului circulant provine de fiecare dată din rotaţia 
capitalului, din transformarea lui în produs, din produs în marfă, 
din marfă în bani. Iată de ce în capitolul anterior rotaţia capita
lului circulant - constant şi variabil - a fost analizată fiecare în 

parte şi împr€ună, lăsînd la o parte capitalul fix. 
�n problema de care ne vom ocupa acm trebuie să mai fa

cem un pas înainte şi să tratăm partea variabilă a capitalului cir
culant în aşa fel, ca şi cum singură ea ar constitui c apitalul cir
culant. Cu alte cuvinte, vom face abstracţie de capitalul circulant 
constant care se roteşte împreună cu partea variabilă. 

Au fost avansate 2 500 I .st. ,  iar valoarea produsului anual 
este = 25 OOO I.st. Dar partea variabilă a c apitalului circulant este 
de 500 I.st., deci capitalul variabil pe care îl conţin cele 25 OOO I.st. 

este de 
25 ;on = 5 OOO I .st. Dacă împărţim cele 5 OOO I.st. la 500, 

obţinem numărul de rotaţii = 1 0, exact ca la capitalul total de 
2 500 I .st. 

Calculul acesta mediu potrivit căruia valoarea produsului 
dnual este împărţită la valoarea c apitalului avansat şi nu la va
loarea acelei părţi din acest capital care este folosită în perma-
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nenţă într-o perioadă de muncă (prin urmare, în cazul nostru, 
nu la 400, ci la 500, nu la capitalul I, ci la capi talul I + capitalul 
II) este absolut exact aici, unde este vorba numai de producerea 
de plusvaloare. Se va vedea mai tirziu că din alt punct de vedere 
.acest calcul nu este absolut exact, după cum în general acest cal
cul mediu nu este absolut exact. Aceasta înseamnă că el este su
ficient pentru scopurile practice ale capitalistulu i, dar nu exprimă 
în mod exact sau adecvat toate împrejurările reale care însoţesc 
rotaţia. 

Pînă acum am făcut cu totul abstracţie de o parte din valoa
rea capitalului-marfă, şi anume de plusvaloarea cuprinsă în el, 
creată în cursul procesului de producţie şi încorporată produsului. 
Asupra ei trebuie să ne îndreptăm acum atenţia. 

Presupunînd că capitalul variabil de 1 00 I.st., avansat săptă
mînal, produce o plusvaloare de 1 00° o = 1 00 I.st. , capitalul va
riabil de 500 1. st., avansat într-o perioadă de rotaţie de 5 săptă
mîni, produce o plusvaloare de 500 I.st. , adică o jumătate din 
ziua de muncă constă din supramuncă. 

Dar dacă 500 I.st. capital variabil produc 500 I .st. plusvaloare, 
atunci 5 OOO I. st. iproduc o plusvaloare de 1 0  X 500 = 5 OOO I. st. 
Dar capitalul variabil avansat este = 500 I .st. Numim rata anuală 
a plusvalorii raportul dintre masa totală de plusvaloare produsă 
într-un an şi suma de valoare a capitalului variabil avansatJ Prin 

urmare, în cazul nostru, aceasta este = 5�0 = 1 000°/o. Dacă 

analizăm mai amănunţit aceast. rată, vedem că ea este egală cu 
rata plusvalorii, pe care o produce în cursul unei perioade de 
rotaţie capitalul variabil avansat, înmulţită cu numărul rotaţiilor 
capitalului variabil (număr Cire coincide cu numărul rotaţiilor 
capitalului circulant total) . 

Capitalul variabil avansat în cursul unei perioade de rotaţie 
este în cazul de faţă = 500 I .st. ; plusvaloarea produsă în această 
p erioadă de rotaţie este de asemenea = 500 I .st. De aceea rata 

plusvalorii în decursul unei pe1ioade de rotaţie este = �� = 
1 000/o. Aceste 1 000/o, înmulţite cu 10 ,  numărul rotaţiilor din cursul 

1 . d S OOO p - 1 000° anu m ,  au soov - 1 0. 
Faptul acesta este valabil pentru rata anuală a plusvalorii. In 

ceea ce priveşte însă masa plusvalorii obţinută în cursul unei 
anumite perioade de rotaţie, această masă este egală cu valoarea 
capitalului variabil avansat în cursul perioadei respective, în 
speţă = 500 I.st., înmulţită cu rata plusvalorii, în cazul nostru 

deci 500 X : = 500 X 1 = 500 1. st. Dacă însă capitalul avansat 
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ar fi = 1 500 1. st., rata plusvalorii rămînînd aceeşi, masa plus

valorii ar fi = 1 500 X �� = 1 500 I.st. 

Capitalul variabil de 500 l . st. care se roteşte de 10 ori pe an 
şi produce în decurs de un an o plusvaloare de 5 OOO I .st., care· 
are deci o rată anuală a plusvalorii de 1 000°/o, îl vom numi ca
pitalul A. 

Să presupunem acum că un alt capital variabil, B, de 5 OO. 
I .st., este avansat pentru un an întreg (în cazul nostru pentru 50 
de săptămîni) şi de aceea se roteşte numai o dată pe an. Să pre
supunem, în continuare, că la sfîrşitul anului produsul este plătit. 
în aceeaşi zi în care este te;·minat, că deci capitalul bănesc în 
cire se transformă el se reîn.oarce în aceeaşi zi. Prin urmare, 
perioada de circulaţie este aici = O, perioada de rotaţie = cu 
perioada de muncă, şi anume = un an. Ca şi în cazul precedent, 
în procesul de muncă se află în fiecare săptămînă un capital va
riabil de 1 00 I . st., deci în 50 de săptămîni capital variabil de 
5 OOO I .st. Mai departe să presupunem că rata plusvalorii este 
aceeşi = 1 000/o, adică, la aceeaşi durată a zilei de muncă, jumă
tate din această zi constă din supramuncă. Dacă avem în vedere 
5 săptămîni, capitalul variabil investit este = 500 I.st., rata plus
valorii este = 1 000/o, deci masa plusvalorii produse în cursul ce
lor 5 săptămîni este = 500 I .st. Masa forţei de muncă exploatate 
aici ş1 gradul de exploatare a âcesteia sînt, conforrn ipotezei noas
tre, exact la fel cu acelea ale capitalului A. 

Jn fiecare săptămînă, capitalul variabil de 1 00 1.st. investit 
produce o plusvaloare de 1 00 l. st. ; în 50 de săptămîni, capitalul 
investit în sumă de 50 X 1 00 = 5 OOO l. st. produce o plusvaloare 
de 5 OOO I .st. Masa plusvalorii produse într-un an este aceeaşi c a  
î n  cazul precedent = 5 OOO I .st., dar rata anuală a plusvalorii este 
cu totul diferită. Ea este egală cu plusvaloarea produsă în cursul 

anului, împărţită la capitalul Yariabil avansat : �: � = 1 00°/o. 

în timp ce mai înainte, pentru capitalul A. era = 1 0000/o. 
In exemplul cu capitalul A şi în cel cu capitalul B am cheltuit 

săptămînal 1 00 I .st. capital variabil ; gradul de valorificare sau 
rata plusvalorii este absolut uceeaşi, = 1 000/o ; de asemenea ş i  
mărimea capitalului variabil = 1 00 I . st. Este exploatată aceeşi 
masă de forţă de muncă, mărimea şi gradul de exploatare sînt 
în ambele cazuri identice, zilele de muncă sînt egale şi sînt îm
părţite în mod egal în muncă necesară şi supramuncă. Suma ca
pitalului variabil folosi t în decurs de un an este de aceeaşi mă
rime, = 5 OOO I.st., ea pune în mişcare aceeaşi masă de muncă şi 



312 Secţiunea a II-a. Rotaţia capitalului 

scoate din forţa de muncă, pusă în mişcare de cele două capita
luri egale, aceeaşi masă de plusvaloare, = 5 OOO I.st. Cu toate 
acestea, diferenţa dintre rata anuală a plusvalorii c apitalurilor 
A şi B este de 900°/o. 

Fenomenul acesta lasă, într-adevăr, impresia că rata plus
valorii nu ar depinde numai de masa şi de gradul de exploatare a 
forţei de muncă puse în mişcure de capitalul variabil, ci şi de 
anumite influenţe inexplicabile, provenite din procesul de circu
laţie ; acest fenomen a fost, într-adevăr, interpretat astfel şi a pro
vocat, chiar dacă nu în  aceas tă formă pură, ci  într-o formă mai 
complicată şi mai disimulată (aceea a ratei anuale a profitului) ,  
începînd din deceniul al  treilea, o dezorientare totală în şcoala 
lui Ricardo. 

Caracterul enigmatic al acestui fenomen dispare de îndată 
ce aşezăm în mod real, nu num ai aparent, c apitalul A şi capitalul 
B în condiţii absolut identice. Aceste condiţii identice există nu
mai atunci cînd capitalul variabil B este cheltuit în întregime 
pentru plătirea forţei de muncă în aceeaşi perioadă de timp ca şi 
c apitalul A.  

Cele 5 OOO I .st. capital B s7nt în  acest caz avansate în 5 săp
tămîni, un avans de 1 OOO I .st. pe săptămînă înseamnă 50 OOO I.st. 
pe an. Conform ipotezei noastre, plusvaloarea este tot de 50 OOO 
I .st. Capitalul rotit = 50 OOO I.st., împărţit la capitalul avansat = 
= 5 OOO !. st., dă numărul rotaţiilor = 1 0. Rata plusvalorii =� �� � = 
= 1 000/o, înmulţită cu numărul rotaţiilor = 1 0, dă rata anuală a 

1 1 . . 50 OOO l 1 0  I p usvi oru - V = T = 1 000° o .  Astfel, ratele anuale ale 

plusvalorii sînt acum egale pentru capitalurile A şi B, şi anume 
1 000° o, dar masele de plusvaloare sînt : pentru capitalul B 
50 OOO 1. st., pentru capitalul A 5 OOO I .st. ; masele de plusvaloare 
produ.să se află acum unele faţă de altele în acelaşi raport ca şi 
valorile-capital avansate B şi A, anume ca 5 OOO : 500 = 10 : 1 .  
în schimb însă, capitalul B a pus i n  mişcare î n  aceeaşi perioadă 
de timp o forţă de muncă de 10 ori mai mare decît capitalul A. 

Numai capitalul variabil folosit efectiv în  procesul de muncă 
este acela care produce plusvaloarea şi pentru care sînt valabile 
toate legile privitoare la plusvaloare, prin urmare şi legea potri
vit căreia, rata plusvalorii fiind dată, masa plusvalorii este deter
minată de mărimea relativă a C!.pitalului variabil 85• 

Procesul muncii însuşi e măsurat cu ajutorul timpului. Dacă 
duraa zilei de muncă este dită (ca în cazul de faţă, unde pre
supunem toate condiţiile pentru capitalurile A şi B ca fiind egale 
în  scopul de a scoate în evidenţă diferenţa în ceea ce priveşte 
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rata anuală a plusvalorii) , siptămîna de  muncă se  compune 
dintr-un număr determinat de zile de muncă. Sau putem consi
dera o perioadă oarecare de muncă, de pildă, în cazul de faţă, 
una de 5 săptămîni, drep t o singură zi de muncă, să zicem de 
300 de ore, dacă ziua de muncă este = 1 0  ore, iar săptămîna = 
6 zile de muncă. Acest număr trebuie însă înmulţit apoi cu nu
mărul muncitorilor folosiţi zilnic şi concomitent în comun în ace
l aşi proces de muncă. Dacă acest număr de muncitori ar fi, de 
pildă, 10 ,  săptămîna de muncă ar fi = 60 X 10 = 600 de ore, iar 
o perioadă de muncă de 5 săptămîni ar fi = 600 X 5 = 3 OOO de 
ore. Prin urmare, în condiţiile aceleiaşi rate a plusvalorii şi ale 
aceleiaşi durate a zilei de muncă, sînt folosite capitaluri varia
bile de aceeaşi mărime atunci cînd în acelaşi interval de timp 
sînt puse în mişcare mase la fel de mari de forţă de muncă (o 
forţă de muncă de acelaşi preţ înmulţită cu numărul acestor forţe 
de muncă) . 

Să ne întoarcem acum la exemplele noastre iniţiale. In am
bele cazuri, A şi B, se folosesc în cursul fiecărei săptămîni a 
anului c apitaluri variabile la fel de mari, 1 00 I.st. săptănînal. Ca
pitalurile variabile folosite, care funcţionează efectiv în procesul 
de muncă, sînt deci egale,  dar capitalurile variabile avansate sînt 
absolut inegale. In exemplul A, pentru fiecare 5 săptămîni au 
fost avansate cite 500 I.st., din care se folosesc săptămînal 1 00 I . st. 
In exemplul B trebuie avansate încă din prima perioadă de 5 săp
tămîni 5 OOO I.st., din care se folosesc însă numai 1 00 I .st. săptă
m înal, n cele 5 săptămîni deci numai 500 I .  st. = 1/to din capita
lul avansat. In a doua perioadă de 5 săptămîni trebuie avansate 
4 500 I .  st., dar nu se folosesc decît 500 I .  st. etc. Capitalul variabil 
avansat pentru o anumită perioadă de timp nu se transformă în 
c apital variabil folosit, adică aflat efectiv în funcţiune şi în ac
ţiune, decât în măsura în care mtră în mod efectiv în acele sec
ţiuni ale perioadei de timp respective în care se desfăşoară pro
cesul de muncă, în măsura în care funcţionează în mod efectiv 
în procesul de muncă. In intervalul de timp în care o parte din 
acest capital variabil este avansată pentru a fi folosită abia într-o 
perioadă ulterioară, această p arte este ca şi inexistentă pentru 
procesul de muncă şi de aceea nu influenţează cu nimic nici for
marea valorii, nici formarea plusvalorii. Aşa stau lucrurile, de 
pildă, cu capialul A de 500 I .st .  El este avansat pentru 5 săptă
mîni, dar numai 1 00 I .st. intră în fiecare săptămînă, în mod suc
cesiv, în procesul de muncă. In prima săptămînă este folosită 1 s 
din acest capital ; 4/5 sînt avansate fără a fi încă folosite ; ele 
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trebuie să constituie rezerva pentru procesele de muncă din ur
mătoarele 4 săptămîni şi de aceea trebuie să fie avansate. 

Imprejurările care modifică raportul dintre capitalul variabil 
avansat şi cel folosit exercită o influenţă asupra producerii de 
plusvaloare, rata plusvalorii Eind dată, numai în măsura şi nu
mai prin faptul că modifică cintitatea de oapital variabil care 
poate fi efectiv folosită într-o anumi tă perioadă de timp, de pildă 
mtr-o săptămînă, în 5 săptămîni etc. Capitalul variabil avansat 
funcţionează în calitate de capital variabil numai în mă>ura şi 
numai 1in timpul cit este efectiv folosit şi nu 1în timpul cit se aaă 
avansat ca rezervă fără a fi folosit. Dar toate împrejurările care 
modifică raportul dintre capitalul variabil avansat şi cel folosit se 
rezumă la deosebirea dintre perioadele de rotaţie a capitalului (de
terminată de deosebirile fie în ceea ce priveşte perioada de muncă, 
fie în ceea ce priveşte perioada de circulaţie, fie fo ceea ce le pri
veşte pe nmîndouă) . Legea producerii de plusvaloare spune că, 
atunci c înd .rata plusvalorii este aceeaşi, mase egale de capital va
riabil în funcţiune produc mase egale de plusvaloare. Dacă, prin 
urmare, capitalurile A şi B folosesc, în intervale de timp egile şi 
la o rată a plusvalorii egală, mase egale de capital variabil, ele tre
buie să producă iîn aceleaşi intervale de timp mase de plusvaloare 
egale, orioît de diferit ar i reportul dintre acest capital v.ariabrl fo-
1osit într-o anumită p erioadă de  timp şi capitalul variabil avansat 
in cursul aceleişi perioade de timp, prin 1urmare oricît de diferit 
ar fi şi raportul dintre masele de plusvaloare produse şi capitalul 
variabil avansat în general, nu capita1ul vaabil folosi.t. Deosebi
rile în ceea ce privşte acest raport, departe ide a contrzice legile 
dezvoltate mai sus cu privire la producerea de plusvaloare, dimpo
trivă, le confirmă şi constituie o •consecinţă inevitabilă a lor. 

Să considerăm prima perioadă de producţie de 5 s.ptămîni a 
capitalului B. La sfîrşitul săpt.mînii a 5-a, 500 I .st. au fost dej a 
folosite şi consumate. Valoarea nou creată este = 1 OOO I. st., deci 

50 P = 100°/o. Exact ca la  capitalul A. De faptul că  l·a capi&00 V 
talul A plusvaloarea este realizată o dată cu capitalul avansat, iar 
la  cpitalul B nu este realizată, nu ne ocupăm aici, unde încă nu 
este vorba decît de produceren de plusvaloare ş i  de raportul din
tre .ceasta din urmă şi capitalul variab�l avansat în timpul pro
ducerii ei. Dimpotrivă, dacă pentru capitalul B calculăm cum se 
"aportează plusvaloarea nu la acea p arte a capitalul avansat de 
5 OOO l.st. care a fost folosită şi deci consumată în cursul produ
cerii cstei plsvalori, ci la întregul capital avansat, obţinem 
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= 1 o0/o. Prin urmare, pentru capitalul B rezultatul 

este de 1 0°/o, iar pentru capitalul A - 1 00°1 0, adică de 10 ori mai 
mult. Dacă în legătură cu aceasta s-ar spune că deosebirea în 
rata plusvalorii la capitaluri d: aceeaşi mărime care au pus în 
mişcare o cantitate egală de muncă, şi anume muncă ce se împarte 
în mod egal în muncă plătitâ şi muncă neplătită, contrazice le
gile producţiei de plusvaloare, răspunsul ar fi simplu şi el ar fi 
dat la prima privire aruncată ;1supra situaţiei de fapt : în ceea ce 
priveşte capitalul A, este exprimată rata reală a plusvalorii, adică 
raportul dintre plusvaloarea produsă de un capital variabil de 
500 I .st. în decurs de 5 săptămîni şi acest capital variabil. Dim
potrivă, în ceea ce priveş te capitalul B, calculul se face într-un. 
mod- care nu are nimic de-a f.ce nici cu producerea de plusva
loare, nici cu determinarea corespunzătoare a ratei plusvalorii. 
Căci cele 500 I.st. plusvaloare produse de un capital variabil dr� 
500 I.st. nu sînt calculate în raport cu cele 500 I.st. capital varia
bil avansat în cursul producerii acestei plusvalori, ci în raport 
cu un capital de 5 OOO 1 .  st., din care 0 10 , 4 500 1 .  st., nu au nimic 
de-a face cu producerea aces.e1 plusvalori de 500 I .st., ba, dim
potrivă, urmează să intre în funcţiune abia treptat în cursul ur
mătoarelor 45 de săptămîni ; pun urmare, ele nici nu există pen
tru producţia din primele 5 săptămîni, singura despre care este 
vorba aici. Aşadar, în acest caz, diferenţa dintre ratele plusvalorii 
la capitalurile A şi B nu constiL1ie nici o problemă. 

Să comparăm acum ratele anuale ale plusvalorii pentru capi-

talurile B şi  A. Pentru capitalul B avem : g � = 1 00°/o ; pentru 

capitalul A 55�ovp = 1 0000/o. Dar raportul dintre ratele plusvalorii 
. . • . rata plu•valorii capitalului B 

este acelaşi ca ş1 mamte. Acolo aveam 1 1 „ . 1 1 . A ratl p usva oru cap1tl u m 
10 O/o . rata anuală a plusvalorii capitalului B _ 1 000/0 

= 100 010 Şl acum avem : 
rata anuală a plusvalorii capitalului A - 1 oo;; ; 

10010 _ 100 ° ·o · l · · dar 1000 0 este - 1 000 0 0, deci ace aş1 raport ca ma1 sus. 

Totuşi problema s-a mversat acum. Rata anuală a capitalu

lui B :  :: : = 1 00° 10, nu cons lituie absolut nici o abatere, nici 

măcar aparenţa unei abateri le la legile cunoscute nouă ale pro
ducţiei de plusvaloare şi ale ratei plusvalorii corespunzătoare 
acestor legi. In cursul anului au fost avansate şi consumate în 
mod productiv 5 OOO v ; ele au produs 5 OOO p. Rata plusvalorii se 

exprimă deci prin fracţia de mai sus � ��� � = 100°/o. Rata anuală 
coincide cu rata reală a plusvalorii. Prin urmare, de data aceasta 
nu capitalul B, ci  capitalul A prezintă anomalia care trebuie ex
plicaă. 
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Aici avem rata plusvalorii 55:0: = 1 0000/o. Dar dacă în pri

ml caz 500P , produsul a 5 saptămîni, au fost calculate în raport 
cu un capital avansat de 5 OOO 1. st., din care 9/10 nu au fost folo
site în producerea acestei plusvalori, în cazul de faţă 5 ooop se 
calculează în raport cu 500 v , adică numai cu 1to din capitalul 
variabil folosit în mod efectiv în producerea celor 5 OOOp ; căci 
cele 5 OOO P sînt produsul unui capital variabil de 5 OOO 1. st., con
sumat în mod productiv în decurs de 50 de săptămîni, şi nu produ
sul unui capital de 500 1. st., consumat în cursul unei singure pe
rioade de 5 săptămîni. ln primul caz, plusvaloarea produsă în 
decurs de 5 săptămîni a fost calculată în raport cu un capital 
avansat pentru 50 de săptămîni, adică un capital de 10 ori mai 
m are decît c'l consumat în cursl celor 5 săptămini. Acum plus
valoarea produsă în decurs de 50 de săptămîni este calculată în 
raport cu un capital avansat pentru 5 săptămîni, deci cu un ca
pital de 10 ori mai mic lecit cel consumat în decursul celor 50 de 
s ăptămîni. 

Capitalul A de 500 1. st. nu este avansat niciodată pentru o 
perioadă mai lungă de 5 săpt.mîni. La sfîrşitul acestei perioade 
el se reîntoarce şi, efectuînd 10 rotaţii în decurs de un an, poate 
repeta acelaşi proces de 10 on. De aici rezultă două concluzii : 

ln primul rînd, capitalul avansat A este numai de 5 ori mai 
mare decît partea de capital folosită în permanenţă în procesul 
de producţie în cursul unei săptămîni. Dimpotrivă, capitalul B, 
care nu se roteşte decît o dată în decurs de 50 de săptămîni şi 
trebuie deci avansat pentru 50 de săptămîni, este de 50 de ori 
mai mare decît acea parte a lui care poate fi folosită în perma
nenţă în cursul unei săptămîni. De aceea rotaţia modifică rapor
tul dintre capitalul avansat pentru procesul anual de producţie şi 
cel care poate fi folosit în permanenţă pentru o anumită perioadă 
de producţie, de pildă o săptămînă. Acesta este primul caz în care 
plusvaloarea produsă în 5 săptămîni nu este calculată în raport 
cu capitalul folosit în decursul acestor 5 săptămîni, ci în raport 
cu capitalul de 10 ori mai mare, folosit în decurs de 50 de săp
tămîni. 

ln al doilea rînd, perioada de rotaţie de 5 săptămîni a capi
talului A nu reprezintă decît 1/10 a anului ; anul cuprinde deci 
10 asemenea perioade de rotaţie, în care capitalul A de 500 1 .  st 
este în permanenţă folosit din nou. Capitalul folosit este egal aici 
cu capitalul avansat pentru 5 săptămîni, înmulţit cu numărul pe
rioadelor ide rotaţie efectuate în cursul anului. Capitalll folosit 
în cursul anului este = 500 X 1 0  = 5 OOO 1. st. Capitalul avansat 
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în cursul anului este = 5: = 500 1. st. Intr-adevăr, deşi cele 

500 I. st. sînt în permanenţă folosite din nou, niciodată nu se avan
sează mai mult deci t aceleaşi 500 1. st. la fiecare 5 săptămîni. Pe 
de altă parte, la capitalul B în decurs de 5 săptămîni sînt folosite 
şi avansate numai 500 1. st. pentru aceste 5 săptămîni. Dar întru
cît perioada de rotaţie este aici = 5l de săptămîni, capitalul fo
losit în cursul anului este egal cu capitalul avansat nu pentru 
cite 5 săptămîni, ci pentru 50 de săptămîni. Dar masa plusvalorii 
produse în cursul unui n, rata ei fiind dată, depinde de mărimea 
capitalului folosit în cursul ani..lui, nu de mărimea celui avansat 
în cursul anului. Prin urmare, pentru acest capital de 5 OOO 1. st., 
care se roteşte o singură dată, această masă nu este mai mare 
decît pentru capitalul de 500 1 .  st., care se roteşte de 10 ori, şi ea 
este atît de mare numai pentru că capitalul care se roteşte o dată 
pe an este el însuşi de 10 ori mai mare decît  cel care se roteşte 
ie 1 O ori pe an. 

Capitalul variabil rotit în cursul anului, deci şi partea pro
dusului anual sau şi cea a cheltuielii anuale egală cu această p arte, 
este capitalul variabil folosit efectiv, consumat în mod productiv 
în cursul anului. De aici rezultă că, atunci cînd capitalul va
riabil A, rotit în cursul anului, şi  capitalul variabil B,  rotit în 
-cursul anului, sînt la  fel de mari şi sînt folosite în aceleaşi con
liţii de valorificare, cînd, prin urmare, rata plusvalorii este 
aceeaşi pentru ambele capitaluri, atunci şi masa plusvalorii produse 
în cursul anului trebuie să fie aceeaşi pentru ambele capitaluri ; 
prin urmare, întrucît masele de capital folosite sînt aceleaşi, ;;i 
rata plusvalorii calculată pe un an, în măsura în care este ex-

masa plusvalorii produse anual 
primată prin formula , trebuie să fie 

capitalul variabil rotit anual 
aceeaşi. Sau, eJPrimat în mod general, or1care ar fi mărimea rela
tivă a •capitalurilor variabile rotite, rata plusvalorii lor produse în 
cursul anului este determinată de rata plusvalorii pe care capita
lurile respective au .at-o în anumite perioade de muncă medii (de 
pildă, în medie, într-o săptămînă sau o zi) . 

Aceasta este singura consecinţă a legilor privitoare la pro
ducerea de plusvaloare şi la determinarea ratei plusvalorii. 

_ capi tal rotit anual 
Sa vedem acum ce exprima raportul . (unde. 

capital avansat 
lupă cum am spus, avem în vedere numai capitalul variabil) .  
Rezultatul împărţirii dă numărul de rotaţii ale capitalului avan
sat în cursul unui an. 
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5 OO I. st. capital rotit anual 
t 

. 
Pentru capi talul A avem : pen u cap1ta-soo I. st. capital avansat 

l l B 
5 OO I. st. capital rotit anual 

u avem : 
5 OOO I. st. capital avansat 

In ambele raporturi, numărătorul expnma capitalul avansat 
înmulţit cu numărul de rotaţii, pentru capitalul A 500 X 1 0, pen
tru capitalul B 5 OOO X 1, sau exprimă capitalul avansat înmulţit 
cu fracţia răsturnată a timpului de rotaţie, calculat în raport 
cu un an. Pentru capitalul A, timpul de rotaţie este 1/10 de an ; 
fracţia răsturnată a timpului de rotaţie este 1� de an, deci 

500 X 1� = 5 OOO ; pentru capitalul B 5 OOO X f = 5 OOO. Numi

torul exprimă capitalul rotit, inmulţit cu fracţia răsturnată a nu
mărului de rotaţii ; pentru capitalul A 5 OOO X 1/to ; pentru capi-

1 
talul B 5 OOO X 1 .  

Masele respective de muncă (suma muncii plătite şi a celei ne
plătite) puse în mişcare de cele două capitaluri variabile rotite 
în cursul anului sînt aici egale, deoarece înseşi capitalurile rotite 
sînt egale, iar ratele valorifică1 ii lor sînt de asemenea egale. 

Raportul dintre capitalul variabil rotit în cursul anului şi  ca
pitalul variabil avansat indică : 1) Raportul în care se află capita
lul ce urmează a fi avansat faţ. de capitalul variabil folosit într-o 
anumită perioadă de muncă. Dacă numărul de rotaţii este = 1 0, 
ca în cazul capitalului A, presupunînd că anul are 50 de săptă
lÎni, atunci timpul de rotaţie este = 5 săptămîni. Pentru aceste 
5 săptămîni trebuie avansat capital variabil, iar acest capital 
avansat pentru 5 săptămîni trebuie să fie de 5 ori mai mare <lecit 
capitalul variabil folosi t intr-o săptămînă ; ceea ce înseamnă că 
numai 1/s din capitalul avansa: (aici 500 1 .  st.)  poate fi folosit în 
cun;ul unei săptămîni. Dimpot1 1v ă, la capitalul B, unde numărul 
roţaţiilor este = + , timpul de rotaţie este = 1 an = 50 de săp

tămîni. Raportul dintre capitalul avansat şi cel folosit săptămînai 
este deci de 50 : 1 .  Dacă aces� raport ar fi acelaşi pentru capita
listul B ca şi  pentru capitalistul A, B ar trebui să investească 
săptămînal 1 OOO 1 .  st. în loc de 1 00. - 2) De aici rezultă că capita
listul B trebuie să folosească un capital de 10 ori mai mare 
(5 OOO l.  st.) decît capitalistul A pentru a pune în mişcare aceea.;;i 
masă de capital variabil, prin urmare, rata plusvalorii fiind dată , 
aceeaşi masă de muncă (plătită şi neplătită) , şi pentru a produce 
astfel în cursul unui an aceeaşi masă de plusvaloare ca şi capi
talistul A. Rata reală a piusvalorii nu exprimă altceva decît ra
portul dintre capitalul variabil folosit într-o anumită perioadă de 
timp şi plusvaloarea produsă in aceeaşi perioadă de timp, sau, 
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cu alte cuvinte, masa de muncă neplătită pusă în mişcare de ca
pitalul variabil folosit în cursul acestei perioade de timp. Ea nu 
are absolut nimic de-a face cu acea parte de capital variabil care, 
deşi avansată, nu este folosită în perioada respectivă şi deci nu 
are, de asemenea, nimic de-a face cu raportul dintre partea de 
capital avansată în cursul unei anumite perioade de timp şi cea 
folosită în cursul aceleiaşi perioade de timp, raport care, dată 
fiind durata diferită a perioadei de rotaţie, variază şi este diferit 
pentru capitaluri diferite. 

Din cele expuse mai sus rezultă mai curînd că rata anuală a 
plusvalorii nu coincide decît  intr-un singur caz cu rata reală a 
plusvalorii, care exprimă gradul de exploatare a muncii , şi anume 
atunci c înd capitalul avansat se roteşte o singură dată pe an ; 
de aceea capitalul avansat este egal cu capitalul rotit în cursul 
anului, de aceea raportul dintre masa plusvalorii produse în 
cursul anului şi capitalul folosit în cursul anului în scopul pro
ducerii ei corespunde şi este identic cu raportul dintre masa plus
valorii produse în cursul anului şi capitalul avansat în acest timp. 

A) Rata anuală a plusvalorii este egală cu 
masa plusvalorii produse în cursul anului 

capitaiul variabil avansat 
Dar masa plusvalorii produse in cursul anului este egală cu rata 
reală a plusvalorii înmulţită cu capitalul variabil folosit pentru 
producerea ei. Capitalul folosit pentru producerea masei anuale 
a plusvalorii este egal cu capitalul avansat, înmulţit cu numărul 
rotaţiilor lui, pe car! il insemnăm cu n. Formula A se transformă 
deci în : 

B) Rata anuală a plusvalorii este egală cu 
rata reală a plusvalorii X capitalul variabil avansat X n 

capitalul variabil avansat 

' ld- - 10 X 5 OOO X 1 I . De p1 a, pentru capitalul B - 5 000 , sau 1 00° o. Numai 

atunci cînd n = 1 ,  adică atunci cînd capitalul variabil avansat se 
roteşte o singură dată pe an şi, prm urmare, este egal cu capitalul 
folosit sau rotit în cursul anului, rata anuală a plusvalorii este 
egală cu rata reală a plusvalorii. 

Dacă însemnăm rata anuală a plusvalorii cu P', rata reală a 
plusvalorii cu p', capitalul variabil avansat cu v, iar numărul ro-
t ţ"l bţ' p' p' :n ' d . n' ' a 11 or cu n, vom o ine : = -v- = p n ; ec1 ' = p n, şi 
P' = p' numai atunci cînd n =  1 ,  deci P' = p' X 1 = p'. 

Urmează, aşadar, că rata anuală a plusvalorii este totdea
una = p' n, adică este egală cu rata reală a plusvalorii prduse 
într-o perioadă de rotaţie de către capitalul variabil consumat în 
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cursul acestei perioade, înmulţită cu numărul rotaţiilor acestui 
capital variabil în cursul anului sau (ceea ce este acelaşi lucru) 
cu fracţia răstunată a t1mpulw lui de rotaţie raportat la an c a  
unitate. (Atunci cînd capitalul variabil s e  roteşte d e  1 0  ori p e  an, 
timpul său de rotaţie = 1 /to de an ; fracţia răsturnată a timpului 

său de rotaţie este deci = 1� = 1 0.) 
Mai urmează apoi : P' = p' dacă n = 1 .  P' este mai mare 

deaît  p' dacă n este mai mare decît 1 ,  adică dacă capitalul avansat 
se roteşte mai mult decît o dată pe an sau dacă capitalul rotit 
este mai mare decît cel avansat. 

In sfîrşit, P' este mai mic decît P' atunci cînd n este mai mic 
decît 1 ,  adică atunci cînd capi talul rotit în cursul anului nu re
prezintă decît o parte a capitalului avansat, cînd perioada de 
rotaţie durează deci mai mult de un an. 

Să ne oprim un moment asupra acestui din urmă caz. 
Menţinem toate elementele aşa cum le-am presupus în exem

plul nostru anterior ; numai perioada de rotaţie o presupunem 
prelungită la 55 de săptămini. Procesul de muncă necesită săptă
mînal 1 00 1.st. capital variabil, deci 5 500 I .st. pentru întreagd 
perioadă de rotaţie, şi produ:e 1 00 p săptămînal ; prin urmare, 
p' este, ca şi tpînă acum, 1 00° 'o. Numărul de rotaţii n este aici = 
= � = :� , deoarece timpul de rotaţie de 1 + 1/to ani (presupu

nînd că anul are 50 de săptămîm} este = � ani. 
10 

I 100 % X 5 500 X T 10 1 OOO 10 P = 5 500 = 1 00 X 1 1  = -1-1 = 9J T 06 , deci mai 
puţin de 1 00°io. Intr-adevăr, dacă rata anuală a plusvalorii ar fi 
de 1 000/o, 5 500 ar trebui să producă într-un an 5 500 p, cînd de 
fapt în acest scop e nevoie de � ani. lntr-un an, cei 5 500 v nu 
produc decît 5 OOO p ; prin urmare, rata anuală a plusvalorii este = 
_ 5 OO p _ 10 _ 90 10 o - 5 500 V - T - T / 0 . 

De aceea rata anuală a plusvalorii, sau comparaţia dintre 
plusvaloarea produsă în cursul unui an şi capitalul variabil 
avansai în general (spre deosebire de capitalul variabil rotit în 
cursul anului} , nu e•;te o simplă comparaţie subiectivă, ci însăşi 
mişcarea reală a capitalului est. aceea care provoacă această con
trapunere. La posesorul capitalului A s-a reintors la sfîrşitul anu
lui capitalul variabil avansat de el = 500 1.st. şi, în plus, 5 OOO I.st. 
plusvaloare. Mărimea capitalului avansat de el nu este exprimată 
de masa capitalului pe care a folosit-o în cursul anului, ci de 
aceea care se reîntoarce la el periodic.  Dacă la sfîrşitul anului 
capitalul există, în iarte, sub formă de stoc de producţie, în parte 
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sub formă de capital-marfă sau de capital bănesc şi în ce proporţie 
anume se împarte el în aceste părţi diferite nu are nici o impor
tanţă pentru problema de faţ.. La posesorul capitalului B s-au 
reîntors 5 OOO I.st., reprezentînd capitalul avansat de el, şi, în 
plus, 5 OOO I .st. plusvaloare. Pentru posesorul capitalului C (cel 
de 5 500 I.st. , analizat la urmă) au fost produse în cursul anului 
5 OOO I .  st. plusvaloare (capitalul avansat fiind de 5 OOO I .  st. şi rata 
plusvalorii de 1 OOO/o) , dar capitalul avans. de el şi plusvaloarea 
produsă nu s-au reîntors încă. 

P' = p' n arată că rala plusvalorii, valabilă pentru capitalul 
variabil folosit în cursul unei perioade de rotaţie, adică 

masa pl11svalo1 i i  produsă în cursul unei pericade de rotat1e 

capitalul variabil folosit în cursul unei perioade de rotatie ' 

trebuie înmulţită cu numărul perioadelor de rotaţie sau cu numărul 
perioadelor de reproducţie ale capitalului variabil avansât, adică 
cu numărul perioadelor în care acesta îşi reia circuitul.  

S-a văzut încă în cartea I a „Capitalului " ,  cap. IV („Trans; 
formarea banilor în capital " )  şi apoi în cap. XXI („Reproducţia 
simplă" ) ,  că în general valoarea-capital este avansată, nu cheltuită, 
întrucît, după ce a parcurs diferitele faze ale circuitului ei, 
această valoare se reîntoarce lu punctul ei de plecare şi încă spo
rită cu o plusvaloare. Acest fapt o caracterizează ca o valoare 
avansată. Timpul care se scurge din momentul ponirii pînă în 
momentul reîntoarcerii acestei valori este tocmai timpul pentru 
care ea a fost avansată. Intreul circuit pe care-l parcurge va
loarea-.capilal, măsurat prin timpul s.urs de la avansarea acestei 
valori pînă la reîntoarcerea ei, constituie rotaţia ei, iar durata 
acestei rotaţii reprezintă o perioadă de rotaţie. Cînd această 
perioadă s-a încheiat, c ind circuitul s-a sfîrşit, aceeaşi valoare
c apital poate să înceapă din nou acelaşi circuit, poate deci să se 
v alorifice din nou, să producă plusvaloare. Dacă capitalul variabil 
se roteşte de 10 ori pe an, ca în cazul capitalului A, cu acelaşi 
capital avansat se produce în cursul anului de 10 ori masa de plus
valoare care corespunde unei perioade de rotaţie. 

Trebuie să lămurim esenţ<t avansului din punctul de vedere 
al societăţii capitaliste. 

Capitalul A, care .se roteşte de l O ori în cursul anului, este 
avansat în cursul anului de 10 ori. Pentru fiecare perioadă de 

rotaţie ,  el e avansat din nou. Dâr în cursul anului capitalistul A mi 
avansează niciodată mai mult decît aceeaşi valoare-capital' de 

500 I.st.  şi nu dispune, de fapt, niciodată pentru procesul de pro
ducţie analizat de noi de un capital mai mare decît 500 I .  st. e 

21 - Marx-Engels - Opere, vol. 24 
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îndată ce aceste 500 I.st. au încheiat un circuit, capitalistul A le 
face să înceapă din nou acelaşi circuit ; tot aşa capitalul îşi păs
trează prin natura sa caracterul de capital tocmai prin faptul că 
funcţionează în permanenţă, în calitate de capital, în procese de 
producţie repetate. De asemenea el nu este avansat niciodată 
pentru mai mult de 5 săp tămim. Dacă rotaţia durează mai mult, 
capitalul devine insuficient. Dacă timpul de rotaţie se reduce, o 
parte din capital devine excedentară. Nu 1 0  capitaluri de cite 
500 I .st. sint avansate aici, ci un capital de 500 I .st. este avansat 
de 10 ori în perioade de timp succesive. De aceea rata anuală a 
plusvalorii nu este calculată la un capital de 500 I .st. avansat 
de 10 ori, adică la o sumă de S OOO I . st., ci la un capital de 500 I .st. 
avansat o singură dată, aşa cum un taler care circulă de 10 ori nu 
reprezintă niciodată mai mult decit un singur taler aflat în circu
laţie, deşi îndeplineşte funcţia a 10  taleri. ln miinile în care se 
a11ă la fiecare tranzacţie, el păstrează aceeaşi valoare de 1 taler. 

Tot astfel, capitalul A, la fiecare întoarcere a sa, ca şi la în
toarcerea de la sfirşitul anului, dovedeşte că posesorul său operează 
întotdeauna numai cu una şi aceeaşi valoare-capital de 500 I .st. 
De aceea în mîinile aces tuia nu se întorc de fiecare dată deci t  
500 I .st .  Capitalul avansat de el  nu e deci niciodată mai mare 
de 500 I.st. Capitalt1l avansat de 500 I . st. formează, aşadar, numi
torul fracţiei care exprimă rata anuală a plusvalorii. Acest lucru 

l-am exprimat mai sus prin formula P' = P '�·n = p' n. Intrucit rata 

reală a plusvalorii p' = ţ ,  adică este egală cu masa pl usvalorii 

împărţită la capitalul variabil ca1e a produs-o, putem înlocui în p' n 

valoarea lui p' cu E şi obţinem cealaltă formulă : P' = pn • V V 
Dar, prin rotaţia sa repetată de 1 0  ori şi deci prin reînnoirea 

repetată de 10  ori a avansării sale, capitalul de 500 I .st. îndepli
neşte funcţia unui capital de l O ori mai mare, a unui capital de 
5 OOO 1 .  st. , aşa cum 500 de monede de cite un taler care se rotesc 
de 1 0  ori în cursul unui an îndeplinesc funcţia a 5 OOO de monede 
care nu se rotesc decît o dată. 

II. Rotaţia capitalului variabil individual 

„Oricare ar fi forma socială a procesului de productie, el 
trebuie să fie continuu, adică s. parcurgă din nou, în mod periodic ,  
aceleaşi faze„. Privit în conexiunea sa continuă şi  în fluxul neîn
trerupt al reinnoirii sale, orice proces de producţie social este 
deci, in acelaşi timp, un proces de reproducţie„ .  Ca in crement 
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periodic al valorii-capital, sau ca  rod periodic al capitalului . în 
funcţiune , plusvaloarea îmbracă forma unui venit provenit din 
capitals („Capitalul ", cartea I, cap. XXI, p. 588, 589 66) . 

Avem 1 0  perioade de rotaţie a capitalului A de ci te 5 săptă
mîni fiecare ; în prima perioadă de rotaţie sînt avansate 500 l .st .  
capital variabil , ceea ce înseamnă că în fiecare săptămînă 1 00 l .st.  
sînt transformate în forţă de muncă, astfel că la sfîrşitul primei 
perioade de rotaţie pentru forţă de muncă vor fi cheltuite 500 l .st .  
Aceste 500 l .st . ,  care iniţial constituiau o parte din capi lalul total 
avansat,  au încetat a mai fi capital. Ele au fost cheltuite pent1 u 
plata salariilor. Muncitorii, la rîndul lor, le cheltuiesc cumpărîn
du-şi mijloace de subzistenţă, e1 consumă deci mijloace de sub
zistenţă în valoare de 500 l .st .  O masă de mărfuri de aceas tă 
valoare este, prin urmare,  dist1 usă (ceea ce muncitorul economi
seş le,  de pildă, sub formă de bani etc. de asemenea nu e capital) . 
ln ceea ce-l priveşte pe munci tor,  această masă de mărfuri este 
consumată în mod neproductiv, cu excepţia faptului c. ea men
ţine capacitatea de funcţionare a forţei lui de muncă, deci un 
instrument indispensabil al capitalistului. In al doilea rînd însă, 
pentru capitalist aceste 500 l .st .  sînt transformate în forţă de 
muncă de aceeaşi valoare (respectiv preţ) . Capitalistul consumă 
în mod productiv forţa de muncă în procesul de muncă. La sfîrşitul 
celei de a 5-a săptămîni există o valoare nou creată de 1 OOO l .st .  
Jumătate din această sumă, 500 l .st . ,  reprezintă valoarea repro
dusă a capitalului variabil cheltuit cu plătirea forţei de muncă. 
Cealaltă j umătate, 500 l .st . ,  este plusvaloare nou produsă. Dar 
forţa de muncă de 5 s ăptămîm in care s-a transformat prin schimb 
o parte de capital, devenind astfel capital variabil, a fost de ase
menea cheltuită, consumată, chiar dacă în mod productiv. Munca 
care a acţionat ieri nu mai este aceeaşi care acţionează astăzi .  
Valoarea ei ,  p lus plm.valoarea creată de ea,  exis tă acum cl  
valoare a unui lucru distinct de forţa de muncă însăşi, ca  valoare 
a produsului. In urma faptulm însă că  produsul e transformat 
în bani, partea din valoarea acesluia, egala cu valoarea capitalu
lui variabil avansat, poate fi transformată di. nou în forţă de 
muncă şi de aceea poate funcţiona din nou în calitate de capital 
variabil.  Faptul că aceiaşi mJ.ncitori, adică aceiaşi purtători ai 
forţei de muncă, sînt angaja �i contra valorii-capital nu numai 
reproduse, dar şi retransformate în forma-bani, nu are nici o im
portanţă. Este posibil ca în a d oua perioadă de rotaţie capitalistul 
să folosească muncitori noi în locul celor vechi. 

Prin urmare, în cele 10 perioade de rotaţie de cite 5 săptă 
mini se cheltuieşte de fapt î n  mod succesiv pe salarii un capiţa·1 

2 1 •  
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de 5 OOO I. st. şi nu unul de 500 1. st. ,  salarii care, la rîndul lor, 
sînt cheltuite de muncitori pe mijloace de subzistenţă. Capitalul 
de 5 OOO I.st. astfel avansat esle consumat. El nu mai există. Pe 
de altă p arte, o forţă de muncă în valoare de 5 OOO I.st. , nu 
de 500 I .st. , este înglobată în mod succesiv în procesul de pro
ducţie şi reproduce nu numai propria ei valoare = 5 OOO l.st., dar 
produce şi  un excedent, o piusvalo3re de 5 OOO I.st. Capitalul 
variabil de 500 I.st. avansat în a doua perioadă de rotaţie nu este 
identic cu capitalul de 500 l .st. avansat în prima perioadă d� 
rotaţie. Acesta din urmă este consumat, cheltuit pe salarii. Dar 
el este înlocuit printr-un nou capital variabil de 500 l.st., care a 
fost produs în prima perioadă de rotaţie sub formă de marfă şi  
retransformat în forma bani .  P-in urmare, acest nou capital b ănesc 
de 500 I.st. este forma b ani a masei de mărfuri nou produse 
în prima p erioadă de rotaţie. Imprejurarea că în mîinile cap ita
listului se află din nou aceeaşi sumă de bani de 500 I .st., adică, 
abstraoţie făcînd de plusvaloare, el deţine aceeaşi c antitate de 
capital bănesc cit a avansat iniţial, ascunde faptul că  el operează 
cu un capital nou produs. (ln ceea ce priveşte celelalte compo
nente ale valorii capitalului-marfă care înlocuiesc elementele 
capitalului constant, valoarea lor nu este nou produsă ; este mo
dificată numai forma sub care există această valoare.) - Să luăm 
a treia perioadă de rotaţie. Aici este evident că capitalul d� 
500 I .st. avansat pentru a treia oară nu este un capital vechi, c i  
unul nou produs, căci e l  reprezintă forma-bani a masei de mărfuri 
produse în a doua şi nu în prima perioadă de rotaţie, adică a 
acelei p ărţi a acestei mase de mărfuri, a cărei valoare este egală 
cu valoarea c apitalului variabil avansat. Masa de mărfuri pro
dusă în prima perioadă de rotaţie a fost vîndută. P artea din 
valoarea ei, care este egală cu partea variabilă a valorii capitalu
lui avansa!, a fost schimbată pe forţă de muncă nouă pentru cea 
de-a doua perioadă de rotaţie şi  a produs o nouă masă de mărfuri 
care, la rîndul ei, a fost vîndută şi din care o p arte din valoare 
formează c apitalul de 500 I .st., avansat în a treia p erioadă 
de rotaţie. 

Şi aşa se întîmplă în timpul celor 10 perioade de rotaţie. 
ln decursul lor, o dată la  5 s.ptămîni, mase de mărfuri nou pro
duse (a căror valoare, în măsura în care înlocuieşte capital 
variabil, este şi  ea  nou produsă şi nu numai reapărută, cum se 
întîmplă cu p artea circulantă constantă a capitalului) sînt arun. 
cate pe piaţă pentru a îngloba în permanenţă procesului de pro
ducţie forţă de muncă nouă. 
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Ceea ce se realizează deci prin cele 10 rotaţii ale capitalului 
variabil avansat de 500 I .st. nu este faptul că acest capital de 
500 1 .  st. poate fi consumat în mod productiv de 10 ori sau că un 
capital variabil suficient pentru 5 săptămîni poate fi folosit timp 
de 50 de săptămîni. Dimpotrivă, în cele 50 de s ăptămini se folo
seşte un capital variabil de 10 X 500 I .st. , iar capitalul de 500 I .st. 
nu ajunge de fiecare dată decîi pentru 5 săptmîni, iar la siîrşitul 
acestor 5 săptămîni trebuie înlocuit cu un capital de 500 I.st. nou 
produs. Lucrul acesta se petrece atît cu capitalul A, cît şi  cu 
capitalul B. Aici însă începe deosebirea. 

La sfîrşitul primei perioade de 5 săptămîni, atît cap italistul B, 
cît şi c apitalistul A au avanS.L şi au cheltuit un capital variabil 
de 500 I.st. Atît B, cît şi A au transformat valoarea acestui capitai 
în forţă de muncă şi au înlocuit-o cu o parte din valoarea pro
dusului nou creată de această forţă de muncă, cu o parte care 
este egală cu valoarea capitaiului variabil de 500 I . st. avansat. 
Atît pentru capitalistul B, cît şi  pentru capitalistul A, forţa de 
muncă nu numai că a înlocuit valoarea capitalului variabil cheltuit, 
de 500 1 .  st. ,  cu o vailoare nouă reprezentînd aceeaşi sumă, dar a 
adăugat şi o p lusvaloare care, potrivit ipotezei noastre, este de 
aceeaşi mărime. 

Dar l a  cap italistul B valoarea nou creată, care înlocuieşte 
capitalul variabil avansat şi .daugă valorii lui o p lusvaloare, nu 
se află sub forma în care poate funcţiona din nou în calitate de 
cap ital productiv, respectiv de capital variabil. Pentru capita
l istul A ea se află tocmai sub această formă. Şi pînă la sfî1şitul 
anului capitalistul B nu dispune de capitalul variabil cheltuit în 
primele 5 săptămîni, şi apoi în mod succesiv o dată la fiecare 
5 săptămîni, sub forma în care acesta să poată funcţiona din nou 
în calitate de capital productiv, respectiv de capital variabil, deşi 
acest capital a fost înlocuit cu o valoare nou produsă plus plus
valoarea. Deşi valoarea lui este înlocuită printr-o valoare nouă, 
adică este reînnoită, forma-valoare a lui (aici forma absolută a 
valorii, forma-bani a ei) nu este reînnoită. 

Aşadar, pentru a doua perioadă de 5 săptămîni (şi aşa în 
mod succesiv pentru fiecare 5 săptmîni din cursul anulm) trebuie 
să existe o rezervă de alte 500 1 .  st., ca işi pentru prima perioadă. 
Prin urmare, abstracţie făcind de relaţiile de credit, la începutul 
anului trebuie să  existe o rezervă de 5 OOO I.st. sub formă de 
capital bănesc latent avansat, cu toate că vor fi efectiv cheltuite 
şi transformate în forţă de muncă abia treptat în cursul anului. 

lntrucît l a  capitalistul A, dimpotrivă, c ircuitul, rotaţia capitalu
lui avansat s-a încheiat, valoarea care o înlocuieşte pe cea chel-
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tuită se află chiar după trecerea primelor 5 săptămîni sub forma 
în care poate p une în mişcare o nouă forţă de muncă pentru urmă
toarele 5 săptămîni, şi anume sub forma sa iniţială de bani. 

Atît în cazul capitalistului A, cît şi în cazul capi talistului B, 
în a doua perioadă de 5 săpt.mîni se consumă o forţă de muncă 
nouă şi pentru plătirea acesteia se cheltuieşte un capital nou 
de 500 I.st. Mijloacele de subzistenţă ale muncitorilor plătite cu 
primele 500 1.  st. au fosl consumate, în orice caz valoarea lor a 
dispărut din mîinile capitalistuiui. Cu a doua sumă de 500 I.st. 
este cumpărată o nouă forţă de muncă, noi mijloace de sub
zistenţă sînt retrase de pe piaţă. Pe scurt, se cheltuieşte un 
capital nou de 500 1 .  st., nu cel vechi. Dar în cazul capitalistu
lui A acest capital nou de 500 1 .  st. reprezintă forma-bani a valorii 
nou produse, care înlocuieşte cele 500 I.st. cheltuite mai înainte. 
In cazul capitalistului B, această valoare de înlocuire se află sub 
o form ă în care nu poate funcţiona in calitate de capital variabi l .  
Ea există, dar nu sub formă de capital variabil. De aceea, pentru 
continuarea procesului de producţie trebuie ca în următoarele 
5 săptămîni să existe şi  să fie avansa. un capital suplimentar de 
500 I.st. sub forma-bani indispensabilă aici. Astfel, atît capita
listul A, cit şi capitalistul B cheltuiesc în decurs de 50 de săptă
mîni aceeaşi cantitate de capital variabil , ei plătesc şi consumă 
aceeaşi canli  tate de forţă de muncă. Dar capi talistul B trebuie 
s-o plătească avansînd un capital care să fie egal cu valoarea ei 
totală = 5 OOO I.st. ,  în timp ce capitalistul A o plăteşte în mod 
succesiv cu valoarea mereu reînnoită sub formă de bani produsă 
la iecare 5 săptămîni şi care înlocuieşte un capital de 500 l.st. 
avansat la  fiecare 5 săptămîni. Prin urmare, capitalistul A nu 
avansează niciodată un capital bănesc mai mare decît e necesar 
pentru 5 săptămîni, adică nu avansează niciodată un capital mai 
mare decît cel de 500 I .st. avansat pentru primele 5 săptămîni. 
Aceste 500 I.st. sînt suficiente pentru anul întreg. Este deci clar că, 
la acelaşi grad de exploatare a muncii, la aceeaşi rată reală a 
plusvalori i ,  ratele anuale ale plusvalorii capitaliştilor A şi B tre
buie să fie invers proporţionale cu mărimile acelor capi taluri 
b ăneşti vari abile care trebuie ;vansate pentru a pune în mişcare 
în cursul anului aceeaşi masă de forţă de muncă. La capitalistul A : 
� P = 1 0000/u şi la capital istul B : ! �� � = 100°/0. Dar 500v : 5 OOOv = 
= I : 10 = IOO Ofo : 1000%.  

Deosebirea rezultă din d iferenţa în durata perioadelor de 
rotaţie, adică a perioadelor în care valoarea de înlocuire a capitalu
lui variabil folosit într-un anumit interval de timp poate func
ţiona din nou în califate de capital, deci de capital nou. La capita-
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listul B, ca şi la c ap italistul A, se produce aceeaşi înlocuire a 
valorii c apitalului variabil folosit în cursul aceloraşi perioade. 
Dar deşi la capitalistul B, o dată ld 5 săptămîni, se înlocuieşte 
o valoare de 500 I.st. ş i  în plus se adaugă 500 I.st. plusvaloare, 
această valoare care înlocuieşte capitalul variabil nu constituie 
înc. un capital nou, pentru că nu se află sub formă de bani. La 
capitalistul A, vechea valoare-capital nu este numai înlocuită 
printr-una nouă, dar este şi restabilită sub forma-bani a e i  ; ea 
este deci înlocuită sub form a unui nou capital, capabil să  
funcţioneze. 

Transformarea mai  timpurie sau mai tîrzie a valorii de în
locuire în bani, deci în forma în care este avansat capitalul 
variab il, este, evident, o împreJurare cu totul lipsită de importanţă 
pentru însăşi  producerea plusvalorii. Aceasta depinde de mărimed 
cap italului variabil folosit şi  de gradul de exploatare a muncii. 
Dar împrejurarea menţionat. mai sus modifică mărimea capitalului 
bănesc care trebuie avansat pentru a pune în mişcare în cursul 
anului o anumită cantitate de forţă de muncă şi, prin urmare, 
determină rata anuală a plusvalorii. 

III. Rotaţia capitalului variabil privită 
din punct de vedere social 

Să privim puţin rotaţia capitalului variabil din punct de vedere 
social. S. presupunem că un muncitor costă 1 I .st .  pe săptămînă 
şi că ziua de muncă es te de 10 ore. La capitalistul A, ca şi ld 
c ap italistul B, lucrează în cursul anului 100 de muncitori ( 100 I.st. 
pe săptamînă pentru 100 de muncitori înseamnă pentru 5 s ăptă
mîni 500 I.st. şi pentru SO de săp tămîni 5 OOO I. st . ) ,  şi anume fie
care lucrează 6 zile pe săptămînă, adică 60 de ore de muncă. Prin 
urmare, 100 de muncitori prestează pe săptămînă 6 OOO de ore 
de muncă, iar în 50 de săptămîni 300 OOO de ore de muncă. Această 
forţă de muncă, fiind acaparală atît de capitalistul A, cit şi de 
capitalistul B, nu poale fi, �1 1n urmare, cheltuită de societate 
pentru altceva. Din punct de vedere social, lucrurile stau deci, 
pînă aici, la A la fel ca la B. Mai departe, atît la A, cit şi  la B 
fiecare 1 00 de muncitori primesc pe an un salariu de 5 OOO I .st. 
(deci cei 200 de muncitori primesc împreună 10 OOO I . st.) ş i  pentru 
această sumă iau de la societate mijloace de subzistenţă. Şi în 
această privinţă, din punct de vedere social, lucrurile se prezintă 
din nou la  fel la muncitorii capitalistului A ca şi  la  muncitorii 
capitalis�ului B. In.rucît în ambele cazuri muncitorii sînt plătiţi 
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săptămînal, ei iau de la societate tot săptămînal mijloace de sub
zistenţă în schimbul cărora ar nncă în c irculaţie săptămînal, de 
asemenea în ambele cazuri, echivalentul în bani. Aici însă începe 
deosebirea. 

1n primul rînd. Banii pe care muncitorul capitalistului A îi 
aruncă în circulaţie nu sînt numai forma-ham a valorii forţei sale 
de muncă, aşa cum este cazul cu muncitorul capitalistului B (ei 
sînt de fapt mijloc de plată pentru muncă deja prestată) ; aceşti 
bani sînt, chiar de ld a doua perioadă de rotaţie după deschiderea 
intreprinderii, forma bănească a valorii nou create de el însuşi ( = preţul forţei de muncă plus plusvaloarea) . produse în prima 
perioadă de rotaţie ; cu această valoare este plătită munca sa 
în cursul celei de-a doua perioade de rotaţie. La capitalistul B, 
lucrurile stau altfel. Cu toate c ă  în ceea ce-l priveşte pe muncitor 
banii sînl şi aici un mijloc de plată pentru munca deja prestată 
de el, această muncă prestată nu este însă plătită cu valoarea nou 
creată de el, transformată în bani (nu cu forma bănească a valorii 
produse de însăşi această muncă) .  Acest lucru se poate produce 
abi a  începînd cu al doilea an, cind muncitorul lui B va fi plătit 
cu valoarea nou creată de el în anul trecut, transformată 1în bani. 

Cu cit perioada de rotaţie a capitalului e mai scurtă, cu cit 
deci intervalele la care are ioc reproducţia acestuia în cursul 
anului sînt mai scurte, cu alît mai repede partea variabilă a 
capitalului, avansată ini ţial de capitalist sub formă bănească, se 
transformă în forma bănească a valorii nou create (care mai cu
prinde şi  plusvaloare) .e munci lor pentru înlocuirea acestui capital 
variabil ; prin urmare, cu atît mai  scurt este timpul pentru care 
capitalistul trebuie să avanseze bani din fondul său propriu, cu 
atît mai mic este, în compa1 aţie cu proporţiile date ale pro
ducţiei, capi talul pe care el îl avansează în general şi cu atît mai 
mare este, comparativ, masa de plusvaloare pe care el, la o rată 
a plusvalorii dată, o stoarce de la muncitori în cursul anului, 
deoarece, cu cit perioada de rotaţie a c apitalului e mai scurtă, cu 
atît mai des capi talistul îl poate cumpăra din nou -pe muncitor 
pe seama formei băneşti a valorii nou create de muncitorul însuşi, 
cu atît mai des poate el pune din nou în mişcare munca acestuia. 

Scara producţiei fiind dată, mărimea absolută a capitalului 
bănesc variabil avansat (ca şi a capitalului circulant în general) 
scade, iar rata anuală a plusvalorii neşte proporţional cu redu
cerea perioadei de rotaţie. Mărimea capitalului avansat fiind dată, 
proporţiile producţiei cresc, şi de aceea, rata plusvalorii fiind 
dată, şi masa absolută a plus" aiorii produse într-o perioadă de 
rotaţie creşte concomitent cu neşterea ratei anuale a plusvalorii ,  
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creştere provocată de reducerea perioidelor de reproducţie. In 
general, din analiza de pînă acum a rezultat că, corespunzător 
duratei diferite a perioadelor de rotaţie, trebuie să se avanseze 
un capital bănesc de mărimi foarte diferite pentru ca, la un grad 
egal de exploatare a muncii, să se pună 1în mişcare aceeaşi masă 
de capital circulant productiv ş1 aceeaşi masă de muncă. 

1n al doilea rînd - şi acest fapt e legat de prima deosebire -
muncitorul capitalistului B, ca ş1 cel al capitalistului A, plăteşte 
cu capitalul variabil, care se transformă în mîinile lui în mijloc 
de circulaţie, mijloacele de subzistentă pe care le cumpără. De 
pildă, el nu numai că retrage griu de pe piaţă, dar îl şi înlocuieşte 
printr-un echivalent în bani. Cum însă banii cu care muncitorul 
c apitalistului B îşi plăteşte mijloacele de subzistenţă pe care le 
retrage de pe piaţă nu reprezintă forma bănească a valorii nou 
create aruncate de el pe piaţă în cursul anului, cum e cazul cu 
muncitorul capitalistului A, el pune, ce-i drept, la  dispoziţia vînză
torului mijloacelor de subzistenţă bani, dar nu-i pune la dispoziţie 
marfă - fie mijloace de producţie, fie mijloace de subzi:tenţă -
pe care acesta s-o poată cumpăra cu banii încasaţi, cum se în
tîmplă, de pildă, ou muncitorul capitalistului A. De pe piaţă sînt 
deci retrase : forţă de muncă, mijloace de subzistenţă pentru 
această forţă de muncă, capital fix sub forma mij loacelor de 
muncă folosite de capitalistul B şi materiale de producţie ; pentru 
înlocuirea tuturor acestora se aruncă pe piaţă un echivalent în 
b ani ; dar în cursul anului pe piaţă nu e aruncat nici un produs 
care să înlocuiască elementele materiale ale capitalului productiv 
retrase de pe piaţă. Dacă presupunem că societatea este comunistă 
şi  nu capitalistă, atunci în primul rînd dispare cu totul capitalul 
bănesc, deci şi întreaga deghizare a tranzacţiilor care apare 
datorită lui. Problema se reduce pur şi  simplu la faptul că socie
tatea trebuie să calculeze în prealabil ce cantitate de muncă, de 
mijloace de producţie şi de mijloace de subzistenţă va putea folosi 
fără a prejudicia acele ramm i de producţie care, ca, de pildă, 
construcţiile de căi ferate, nu livrează un timp mai îndelungat, 
un an sau mai mult, nici mijloace de producţie, nici mijloace de 
subzistenţă şi  nu au nici vreun alt efect util în acest timp, dar 
retrag din producţia totală anuală şi muncă, şi mijloace de pro
ducţie, şi mijloace de subzistenţă. Dimpotrivă, în societatea capita
listă, în care raţiunea socială se manifestă întotdeauna abia post 
festum, pot şi trebuie să intervină mereu perturbări mari. Pe de 
o parte, se produce o presiune asupra pieţei financiare, în timp ce, 
dimpotrivă, condiţiile favorabile ale acesteia fac, la rîndul lor, 
ca  asemenea întreprinderi să apară în masă, prin urmare creează 
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tocmai condiţiile care provoacă mai tîrziu presiune asupra pieţei 
financiare. Pe piaţa financiară se simte o presiune, deoarece aici 
e nevoie în permanenţă de o iv ansare de capi tal bănesc pe scară 
largă şi pentru perioade de timp îndelungate. Facem cu totul 
abstracţie de faptul că unii industriaşi şi comercianţi plasează în 
afaceri speculative cu căi ferate etc. capitalul bănesc necesar pen
tru exploatarea propriei lor întreprinderi şi-I înlocuiesc prin îm
prumuturi contractate pe piaţa financiară. - Pe de altă parte, 
creşte cererea de capi tal productiv disponibil al societăţi i .  Intrucît 
de pe piaţă sînt retrase necontenit elemente ale capitalului pro
ductiv, aruncîndu-se în locul lor pe piaţă numai un echivalent 
în bani, creşte cererea solvabilă care nu conţine în sine însăşi nici 
un element de ofertă. De aici o creştere a preţurilor atît la 
mijloacele de subzistenţa, cit  şi la materialele de producţie. Li 
aceasta se mai adaugă faptul că în asemenea timpuri de obicei ia 
amploare agiotajul şi au loc mari transferări de capital. O bandă 
de speculanţi, antreprenori, ingineri, avocaţi etc. se îmbogăţeşte. 
Ei provoacă pe piaţă o cerere accentuată de articole de consum ; 
paralel cresc şi salariile. In ceea ce priv�te cererea de produse 
alimentare, fireşte că acest fopl stimulează şi dezvoltarea agri
culturii. Cum însă cantitatea acestor produse alimentare nu poate 
fi sporită dintr-o dată în cursul anului, creşte importul lor, după 
cum creşte în general importul de produse alimentare exotice 
(cafea, zahăr, vin etc.) şi de obiecte de lux. De aici un import 
excesiv şi speculaţii în această ramură a importului. Pe de altă 
parte, în ramurile industriale în care producţia poate fi sporită 
repede (industria prelucrătoare propriu-zisă, industria  minieră etc. ) ,  
creşterea preţurilor provoacă o extindere subită, căreia îi  urmează 
în scurt timp crahul. Acelaşi efect se observă pe piaţa muncii 
pentru a se atrage spre noile ramuri de producţie mase mari din 
suprapopulaţia relativă latentă şi chiar din rîndurile muncitorilor 
angajaţi. In general, asemenea întreprinderi de mari proporţii, 
cum sînt căile ferate, absorb de pe pi aţa muncii o anumită canti
tate de forţă de muncă ; aceasta nu poate proveni decît din anu
mite ramuri, ca, de pildă, agricultura etc., în care sînt folosiţi 
numai oameni voinici .  Fenomenul acesta are loc, chiar şi  după ce 
întreprinderile noi au devenit ramuri de producţie stabile şi deci 
dispun de muncitori flotanţi de care au nevoie, de pildă atunci 
cînd, la  un moment dat, construcţiile de căi ferate se efectuează 
pe o scară mai mare decî t cea medie. Atunci o parte a armatei 
de rezervă a muncitorilor, a cărei presiune ţinea salariul la un 
nivel scăzut, este absorbită. Are loc o urcare generală a salariilor, 
chiar în acele sectoare ale pieţei muncii în care muncitorii găseau 
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şi mai înainte de lucru cu uşurinţă. Această situaţie se prelungeşte 
pînă cînd crahul inevitabil eliberează din nou armata de rezervă 
a muncitorilor, iar salariile sînt din nou reduse la minimul lor sau 
chiar sub acest minim 32) .  

! n  măsura î n  care durata mai mare sau mai mică a perioadei 
de rotaţie depinde de perioadd de muncă propriu-zisă, adică de 
perioada necesară pentru a confecţiona produsul finit pentru piaţă, 
ea  se întemeiază de fiecare ddtă pe condiţiile materiale ale pro
ducţiei, bine determinate penlru diferitele investiţii de capital. 
In agricultură, aceste condiţil au mai mult caracterul unor condiţii 
naturale ale producţiei, iar în industria prelucrătoare şi  în cea 
mai mare parte din industria extractivă se schimbă o dată cu dez
voltarea socială a procesului de producţie însuşi. 

In măsura în care durata perioadei de muncă depinde de masa 
mărfurilor livrate (de cantitatee. în care produsul este aruncat în 
mod obişnuit pe piaţă ca  marfă) , ea  are caracter convenţional. 
Dar baza materială a acestui caracter convenţional însuşi o consti
tuie proporţiile producţiei şi de aceea acest caracter nu este 
întîmplător decît atunci cînd este privit izolat. 

In sfîrşit, în măsura în câre durata perioadei de rotaţie de
pinde de durata perioadei de c irculaţie, ea este, ce-i drept, determi
nată în parte de schimbările permanente ale conjuncturilor pieţei, 
de posibilităţile de vînzare mai mari sau mai mici şi de necesitatea, 
izvorîtă din aceste posibili tăţi, de a arunca parţial produsul pe o 
piaţa mai apropiată sau mai îndepărtată. Abstracţie făcînd de 
volumul cererii în general, mişcarea preţurilor joacă aici un rol 
de frunte, întrucît, în caz de scădere a preţurilor, vînzarea este 
restrînsă în mod intenţionat, în timp ce producţia continuă ; dim
potrivă, în caz de urcare a pre ţurilor, producţia şi vînzarea merg 
în acelaşi pas sau produsele pot fi vindute cu anticipaţie. Totuşi', 

3') In manuscrisul lui Marx se a flă intercalată aici următoarea notă, pe care 
el î5i propusese s-o dezvolte ulterior : „Contradicţie în modul de producţie capita
list ; în calitate de cumpărători de marfă, muncitorii prezintă importanţă pentru 
pia\ă, dar în cahtatea lor de vînzători ai mărfii care le aparţine - forţa d� 
muncă - societatea capitalistă a 1e  tendinta de a-i îngrădi, impunînd un minim 
de preţ forţei de muncă. Alt. contradicţie : perioadele în care producţia capita
listă îşi încordează toate forţele se dovedesc a fi , de regulă, perioade de supra
producţie ; aceasta pentru că posibilităţile de producţie nu pot fi niciodată 
folosite în aşa măsură incit s. poată fi nu numai produ,ă, dar şi realizată m.11 
multă valoare ; vînzarea mărfurilor, realiza rea capitalului-marfă, prin urmare 51 
a plusvalorii, este însă limitdtl nu de nevoile consumptive ale societătii în 
general, ci de nevoile consuwptive ale unei societăţi în care imensa majoritate 
est> întotdeeuna săracă şi trebuie să rămînă întotdeauna săracă. Acest fapt î5i 
a re însă locul abia în sectiunea următoare''. 
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ca bază materială propriu-zisă trebuie considerată depărtarea reală 
a locului de producţie de piaţa de desfacere. 

Se vînd, de pildă, în India ţesături de bwnbac sau fire de 
bumbac englezeşti. Să presupunem că exportatorul îi plăteşte fabri
cantului de bumbac englez (acest lucru negustorul-exportator con
simte să-l facă numai atunci cînd situaţia pe piaţa financiară este 
bună, Atunci cînd fabricantul însuşi îşi înlocuieşte capitalul bănesc 
cu ajutorul operaţiilor de credit, lucrurile stau prost) . Mai tîrziu 
exportatorul îşi vinde marfa, produsele de bumbac, pe piaţa in
diană, de unde i se reîntoarce capitalul pe care l-a avansat. Pînă 
la această reîntoarcere, pentru fabricant lucrurile se prezintă la 
fel ca în cazul c înd durata perioadei de muncă necesită avansarea 
unui nou capital bănesc pentru a menţine procesul de producţie 
pe scara dinainte. Capitalul bănesc cu care fabricantul îşi plăteşte 
muncitorii şi de asemenea îşi reînnoieşte celelalte elemente ale 
capitalului său circulant nu est.e forma bănească a firelor produse 
de el. Acesta poate să fie cazul abia atunci c înd valoarea acestor 
fire s-a întors în Anglia sub formă de bani sau de produse. Aceşti 
bani sînt, ca şi mai înainte, un capital bănesc adiţional. Deosebirea 
constă numai în faptul că, în locul fabricantului, negustorul este 
acela care îl avansează şi care-i procură, poate, la rîndul lui, prin 
operaţii de credit. Tot aşa, nici înainte ca aceşti bani să fie aruncaţi 
pe piaţă sau concomitent cu acest fapt, nu a fost aruncat pe piaţa 
engleză vreun produs suplimentar care să poată fi cumpărat cu 
aceşti bani şi să poată intra în consumul productiv sau individual. 
Dacă această situaţie se prelungeşte mai mult timp şi ia proporţii, 
atunci trebuie să aibă aceleaşi urmări pe care le-am văzut mai 
înainte în cazul prelungirii perioadei de muncă. 

Este posibiJ ca  şi în  India firele să fie Îndute din nou pe 
credit. In schimbul acestui credit se cumpără în India produse 
care sînt trimise în Anglia sau sînt remise cambii pentru suma 
respecfrv ă. Dacă această situaţie se prelungeşte, pe piaţa finan
ciară din India se manifestă o presiune ale cărei repercusiuni pot 
provoca o criză în Anglia. La rîndul ei, această criză, chiar dacă 
este însoţită de un export de metale nobile în India, provoacă 
în această ţară o nouă criză, din pricina falimentului firmelor 
comerciale engleze şi al filialelor lor din India, cărora băncile 
indiene le acordaseră credite. Astfel se produce o criză concomi
tentă atît pe piaţa cu balanţa comercială activă, cit  şi pe piaţa 
cu balanţa comercială pasivă. Fenomenul acesla poate fi şi mai 
complicat. Anglia a trimis, de pildă, în India lingouri de argint, 
dar creditorii englezi ai Indiei îşi încasează acum acolo creanţele 
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şi în scurt timp India va trebui să trimită lingourile ei de argint 
înapoi în Anglia. 

Este posibil ca expo1tul de mărfuri în India şi importul de 
mărfuri din India să se compenseze cu aproximaţie, cu toate că  
acesta din urmă (cu excepţia unor împrejurări speciale, ca  scum· 
pirea bumbacului etc.) va fi determinat şi stimulat, în ceea ce 
priveşte volumul său, de către cel dintîi. Balanţa comercială dintre 
Anglia şi India poate să pară echilibrată sau să prezinte numai 
slabe oscilaţii într-o parte sau într-alta. Dar, în momentul în care 
în Anglia izbucneşte criza, iese La iveală că în India se află 
stocate produse de bumbac nevîndute (care nu s-au transformat 
deci din capital-marfă în capital bănesc, indiciu de supraproducţie 
în această parte) şi că, pe de altă parte, în Anglia nu numai că  
există stocuri de produse indiene nevîndute, dar că  o mare parte 
a stocurilor vîndute şi consumate mc1 măcar nu sînt plătite. 
Ceea ce apare deci drept criză pe piaţa financiară exprimă de 
fapt anomalii în însuşi procesul de producţie şi de reproducţie. 

1n al treilea rînd, în ceea ce priveşte c apitalul circulant folosit 
(variabil şi constant) , durala perioadei de rotaţie, în măsura în 
care rezultă din durata perioadei de muncă, determină următoarea 
deosebire : atunci cînd au loc mai multe rotaţii în cursul anului 
o parte a capitalului circulant, variabil sau constant, poate fi 
obţinută chiar pe seama produsului acestui capital, cum este cazul 
în producţia cărbunelui, în confecţia de îmbrăcăminte etc. In caz 
contrar, lucrul acesta nu este posibil, sau cel puţin nu este posibil 
în :ursul anului r espectiv. 



3:14 

C a p i t o l u l  ş a p t e s p r e z e r e  

Circulaţia plusvalorii 

Am văzut pînă acum că deosebirile în perioada de rotaţie 
creează deosebiri în rata anuală a plusvalorii, chiar dacă masa 
plusvalorii produse în cursul anului rămîne aceeaşi. 

Apar însă în mod necesar deosebiri în capitalizarea plus
valorii, în acumulare, deci - rata plusvalorii rămînînd neschim
bată - şi în masa plusvalorii produse în cursul anului. 

Menţionăm acum, în primul rînd, că c apitalul A (în exemplul 
din capitolul precedent) dă un venit periodic curent, că deci, cu 
excepţia perioadei de rotaţie de la începutul întreprinderii, capita
listul îşi acoperă propriul său consum din timpul anului pe seama 
producţiei sale de plusvaloare şi de aceea nu trebuie să avanseze 
nimic din propriul său fond. Dimpotrivă, aşa ceva se întîmplă la 
capitalistul B. E drept că, în cursul aceleiaşi perioade de timp, 
el produce tot atî ta plusvaloa! e ca şi A, dar această plusvaloare 
nu este realizată şi nu poate fi deci consumată nici în mod indivi
dual, nici în mod productiv. In măsura în care este vorba de con
sumul individual, plusvaloarea este anticipată. Este nevoie de 
avansarea unui fond special în acest scop. 

Acea parte din capitalul productiv care este greu de încadrat 
la  o anumită rubrică, şi anume capitulul adiţional necesar pentru 
reparaţiile şi întreţinerea capitalului fix, apare şi ea acum într-o 
lumină nouă. 

La capitalistul A, această parte de capital nu este avansată 
- nici în întregime, nici în  cea mai mare parte - la începutul 
producţiei. Nu este nevoie ca ea să fie disponibilă şi nici măcar 
să existe. Ea apare chiar în procesul funcţionării întreprinderii, 
prin transformarea nemijlocită a plusvalorii în capital, adică prin 
folosirea ei directă în calitate de capital. O parte din plusvaloarea 
nu numai produsă periodic, dar şi realizată periodic în cursul 
anului poate acoperi cheltuielile necesare pentru reparaţii etc. 
In felul acesta, o parte din capitalul necesar pentru continuarea 
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întreprinderii pe scara ei miţială este produsă de întreprinderea 
îns�i în cursul funcţionării ei, prin capitalizarea unei părţi din 
plusvaloare. Pentru capitalistul B, lucrul acesta este imposibil. 
Partea de capîtal despre care este vorba trebuie să formeze la el o 
parte din capitalul iniţial avansat. In ambele cazuri, această pat t e  
d e  capital v a  figura în  registrele capitalistului drept capital avan· 
sat, ceea ce şi este în realitate, întrucît ,  potrivit presupunerii noas
tre, ea constituie o parte din capitalul productiv necesar pentru con
tinuarea întreprinderii pe o scai ă dată. O mare deosebire este însă 
în privinţa fondului din care este ea avansată. La capitalistul B, 
ea constituie realmente o parte din capitalul care trebuie avansat 
iniţial sau din cel care trebuie ţinut disponibil. Dimpotrivă, la 
capitalistul A, ea consti tuie o parte din plusvaloarea folosită 
drept capital. Acest din urmă caz ne arată că nu numai capi talul 
acumulat, dar şi o parte din capi talul avansat iniţial poate fi pur 
şi simplu plusvaloare capitalizată. 

O dată cu dezvoltarea creditului, raportul dintre capitalul 
avansat iniţial şi plusvaloarea câpi talizată se complică şi  mai mult. 
De pildă, capitalistul A împrumută de la bancherul C o parte din 
capitalul productiv cu care începe întreprinderea sau o continu. 
în cursul anului. La început el nu are suficient capital propriu 
pentru exploatarea întreprinderii. Bancherul C îi  împrumută o 
sumă care constă exclusiv din plusvaloarea depusă la banca lui de 
industriaşii D,  E,  F etc. Din punctul de vedere al capitalistului A, 
aici nu este încă vorba de capi lal acumulat. In realitate însă, 
pentru D,  E, F etc„ A nu este decît un agent c are capitalize1zi 
plusvaloarea însuşită de ei. 

Am văzut („Capitalul " ,  cartea I ,  cap. XXII) că acumularea, 
transformarea plusvalorii în capital, este, potrivit conţinutului ei 
real, un proces de reproducţie pe scară lărgită, indiferent dacă 
această lărgire se exprimă în mod extensiv, prin construirea de 
fabrici noi în completarea celor vechi, sau intensiv, prin lărgireo 
scării de pînă acum a producţiei întreprinderii respective. 

Lărgirea scării producţiei se poate săvîrşi treptat, şi  anume 
atunci cînd o parte a plusvalm ii este întrebuinţată pentru perfec
ţionări care fie că sporesc for ţa productivă a muncii utilizate , fie 
că permit în acelaşi t imp o exploatare mai intensivă a acesteia. 
Sau, atunci cînd ziua de muncă nu este limitată prin lege, ajunge 
o cheltuială adiţională de capital circulant (pe materiale de pro
ducţie şi salariu) pentru ca s.::ira producţiei să fie lărgită fără o 
mărire a capitalului fix ; în felul acesta, timpul lui de utilizare 
zilnic este prelungit, iar perioada lui de rotaţie este redusă în 
mod corespunzător. Sau, în caz de conjunctură favorabilă a pieţei , 
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plusvaloarea capitalizată îngăduie să se facă speculă cu materii 
prime, adică să se facă operaţii pentru care capitalul avansat 
iniţial nu ar fi fost suficient etc. 

Este însă clar că, acolo unde creşterea numărului de perioade 
de rotaţie duce la o realizare mai frecventă a plusvalorii în cursul 
anului, mai devreme sau mai lirziu vor interveni perioade în care 
nici ziua de muncă nu va puiea fi prelungită şi nici nu vor putea 
fi făcute perfecţionări de detaliu ; pe de altă parte, o extindere 
proportională a întregii întreprinderi este posibilă numai în anu
mite limite, mai mult sau mai puţin înguste, condiţionate în parte 
de caracterul general al întreprinderii, de pildâ clădirile, în parte 
de măr�mea suprafeţei cultivate, cum e cazul în agricultură ; apoi, 
p entru aceasta se cere un cap ital adiţional atît de important, incit 
el nu poate fi procurat decît  printr-o acumulare de plusvaloare 
hmp de mai mulţi ani. 

Aşadar, paralel cu acumularea reală sau cu transformarea 
plusvalorii în capital produci iv (şi cu reproducţia corespunză
toare pe scară lărgită) , are loc o acumulare de bani, acumulare1 
unei părţi a plusvalorii sub formă de capital bănesc latent, care 
urmează c a  abia mai tîrziu, cînd va fi atins un anumit volum, 
să funcţioneze în calitate de capital adiţional activ. 

Aşa se prezintă lucrurile din punctul de vedere al capita
listului individual. Dar concomitent cu dezvoltarea producţiei 
capitaliste se dezvoltă şi sistemul de credit. Capitalul bănesc, pe 
care capitalistul nu-l poate folosi încă în propria sa întreprindere, 
este folosit de alţi capitalişti, de la care el primeşte pentru aceasta 
dobîndă. Pentru el acest capital funcţionează în calitate de capital 
bănesc în  sens specific, ca o categorie de capital deosebită de 
capitalul productiv. Dar în calitate de c apital el funcţionează în 
mîinile altuia. Este clar că, o dată cu realizarea mai frecventă a 
plusvalorii şi o dată cu lărgirea scării pe care această plusvaloare 
este produsă, creşte şi proporţia în care un capital bănesc nou 
sau bani sub formă de capital sînt aruncaţi pe piaţa financiară, 
fiind absorbiţi de aici din nou, în  cea mai mare parte cel puţin, 
pentru lărgirea producţiei. 

Forma cea mai simplă pe care o poate îmbrăca acest capital 
b ănesc adiţional latent este aceea de tezaur. Este posibil ca acest 
tezaur să fie format din aur sau din argint suplimentar, obţinut 
în mod direct sau indirect  prin schimb cu ţările producătoare de 
metale nobile. Şi numai pe calea aceasta tezaurul bănesc creşte în 
mod absolut în cadml unei ţări. Este posibil, pe de altă parte - şi 
acest lucru se întîmplă în majoritatea cazurilor -, ca  acest tezaur 
să nu fie nimic altceva decît bani retraişi din circulaţia internă 
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şi c are au luat forma de tezaur în mîinile unor c apitalişti indivi
duali. Este posibil apoi ca acest c apital bănesc latent să constea 
din simple semne de valoare - facem încă abstracţie aici de banii 
de credit - sau din simple creanţe, c onfirmate prin documente 
conforme cu legea (titluri j uridice) ale capitaliştilor asupra unor 
terţe persoane. In toate aceste cazuri, oricare ar fi forma de 
existenţă a acestui capital bănesc adiţional, el nu reprezintă, în 
măsura în  care e c apital in spe, nimic altceva decît  un titlu 
juridic suplimentar şi ţinut ca rezervă al c apitaliştilor asupra unei 
viitoare producţii anuale adiţionale a societăţii. 

„Masa avuţiei efectiv acumulate, considerată din punctul de vedere al 
mărimii ei. . . ,  este atit de neînsemnată în comparaţie cu forţele productive ale 
societăţii căreia ii aparţine, oricare ar fi treapta de civilizaţie pe care se află res
pectiva societate sau numai în comparaţie cu consumul efectiv al acestei societăţi 
în decurs de numai ciţiva ani, este atit de neînsemnată, incit principala atenţie 
a legiuitorilor şi  a specialiştilor în economia politică ar trebui să fie îndreptată 
asupra forţelor productive şi a dezvoltării lor viitoare l ibere, şi nu, ca pină acum, 
numai asupra avuţiei acumulate care sare în ochi. Partea covirşitoare a aşa-zisei 
avuţii acumulate nu este decit  nominală şi nu constă din obiecte reale, corăbii, 
case, ţesături de bumbac, ameliorări ale solului, ci din simple titluri juridice, din 
simple creanţe asupra viitoarelor forte productive anuale ale societăţii, din titluri 
juridice create şi permanentizate prin expedientele sau instituţiile proprii stării de 
nesiguranţă„.  Jntrebuinţarea unor asemenea articole" (acumulări de obiecte fizice 
sau de avuţie reală) „ca simplu mijloc care să servească posesorilor lor la însu
şirea avuţiei pe care viitoarele forte productive ale societăţii abia urmează s-o 
creeze, această întrebuinţare le-ar fi retrasă treptat, fară a se face uz de fartă, 
în virtutea legilor naturale ale repartiţiei ; cu ajutorul muncii cooperatiste (coope
rative labour} ea le-ar fi retrasă în decurs de ciţiva ani " .  (William Thompson. 
„Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth" , London, 1850, p. 453. 
- Prima ediţie a acestei cărţi a apărut în 1824.) 

„Puţini îşi dau seama şi cei mai multi nici nu bănuiesc măcar cit d0 
neinsemndte sint atit ca volum, cit şi ca eficacitate acumulările efective ale socie
tăţii în comparaţie cu forţele productive ale omeniri i ,  ba chiar cu consumul 
obişnuit al unei singure generaţi i  în decurs de numai citiva ani .  Cauza este 
evidentă, dar efectul este foarte dăunător. Avuţia consumată anual dispare chiar 
fn procesul întrebuinţării ei ; ea se află în fata ochilor noştri numai o clipd 
şi produce impresie numai atita timp cit te delectezi cu ea sau o consumi. Dar 
acea parte din avuţie care nu poate fi con;umată decit  treptat, ca, de pildd 
mobila, maşinile, clădirile, stă în fata ochilor noştri din copilărie pină la bătri
ne\e, parcă reprezentind nişte monumente durabile ale efortului omenesc. Dato
rită proprietăţii asupra acestei părţi fixe, durabile, consumate treptat a avuţiei 
publice - asupra solului şi a materiilor prime care formează obiectul muncii, 
asupra uneltelor cu care se munceşte şi asupra caselor care constituie un adăpost 
în timpul muncii -, datorită proprietd l i i  asupra acestor obiecte, proprietarii res
pectivi stăpinesc in propriul lor avantaj fortele nroducltve anuale ale tuturor 
muncitorilor realmente productivi ai societăţii, aricit de neînsemnate ar fi aceste 
obiecte în comparaţie cu produsele mereu reînnoite ale acestei munci. Popn
Jaţia Britaniei şi a Irlandei numără 20 OOO OOO ; consumul mediu al fiecărui in
divid, bărbat, femeie sau copi l ,  este, probabil ,  de aproximativ 20 I .  st., de aceea 
produsul muncii consumat anual constituie o avuţie de aproximativ 400 OOO OO I. st. 

22 
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Conform evaluărilor, totalul capitalului acuwulat în aceste ţări nu depăşeşte 
suma de 1 200 de milioane, adică întreitul produsului anual al muncii ; împăr
ţind în mod egal, obţinem 60 I. st. capital de om. Aici ne interesează mai mult 
proporţia decit totalul absolut, mai mult sau mai puţin exact, al acestor sume 
evaluate. Dobinzile la acest capital total ar ajunge să întreţină întreaga popu
laţie la nivelul ei actual de viaţă timp de aproximativ două luni pe an, iar to
talul capitalului acumulat (dacă s-ar găsi cumpărători) ar întreţine-o, fără să fie 
nevoită să muncească, timp de 3 ani încheiaţi I După care timp, lipsită de lo
cuinţe, de haine şi de alimente, ea ar trebui să moară de foame sau să devină 
sclava acelora care au întreţinut-o în aceşti 3 ani. In acelaşi raport în care �e 
află o perioadă de 3 ani fdţă de perioada de viaţă a unei generaţii sănătoase, 
să zicem, de 40 de ani, în acelaşi raport se află şi mărimea şi însemnătatea 
avuţiei reale, adică a capitalului acumulat chiar şi in cea mai bogată ţară, faţă 
de forţa ei productivă, adică faţă de forţele productive ale unei singure genera
ţii, adică nu faţă de ceea ce ar putea ea produce în condiţiile unor rinduieil 
raţionale, ale unei existenţe asigurate deopotrivă pentru toţi şi în special ale 
muncii cooperatiste, ci faţă de ceea ce produce ea realmente în mod ab
solut în condiţiile expedienteior imperfecte şi descurajante ale stării de nesigu
ranţă I„. Şi pentru a menţine şi permanentiza această masă aparent uriaşă de 
capital existent sau, mai bine zis, pentru a menţine şi permanentiza în starea 
actuală de diviziune forţată comanda şi monopolui - obţinute cu ajutorul aces
tui capital - asupra produselor muncii anuale, trebuie să fie permanentizat în
tregul mecanism hidos, cu viciile, crimele şi suferinţele legate de starea de ne
siguranţă. Nimic nu poate fi acumulat fără a fi în prealabil satisfăcute nevoile 
imperioase, iar marele torent al inclinaţiilor omeneşti curge în căutarea plă
cerilor ; aşa se explică volumul relativ neînsemnat al avuţiei reale a societăţii 
în fiecare moment dat. Este un circuit perpetuu de producţie şi de consum. In 
această masă imensă de producţie şi de consum anual, lipsa acestei neînsem
nate acumulări reale abia s-ar face simţită ; şi, totuşi, principala atenţie a fost 
indreptată nu asupra masei forţelor productive, ci asupra acestei acumulări ne
însemnate. Un număr mic de oameni a acaparat însă aGeastă cantitate neînsem
nată şi a transformat-o într-un instrument de insu�ire a produselor muncii, re
înnoite necon tenit în fiecare an, ale marilor mase. De aici importanţa hol.ti
toare pe care un asemenea instrument o are pentru acest mic număr de oameni„. 
Aproximativ o treime din produsul naţional anual este sustrasă acum producă
torilor sub formă de impozite publice şi este consumată în mod neproductiv de 
oameni care nu dau în schimb nici un echivalent, adică nimic care să aibă pen
tru producători valoare de echivalent„. Ochii mulţimii privesc uimiţi la ma
sele acumulate, în special atunci cind acestea sint concentrate in miinile unui 
mic număr de oameni. Dar masele produse anual se rostogolesc ca valurile 
eterne şi nenumărate ale unui lluviu imens şi se pierd în oceanul uitat al cori
sumului. Şi, totuşi, acest consum permanent nu este numai condiţia tuturor plă
cerilor, dar şi a existenţei întregului neam omenesc. Obiectl analizei ar trebui 
să-l constituie în primul rind cantitatea şi repartiţia acestui produs anual. Acu
mularea reală are o importanţă cu totul secundară, importanţă pe care o capătă 
aproape exclusiv datorită influenţei sale asupra repartiţiei produsului anual.„ 
Acumularea reală şi repartiţia sint considerate aici" (în scrierea lui Thompson) 
„tot timpul în raport cu forţa productivă a societăţii şi ca factori subordonaţi 
acestei forţe. In aproape toate celelalte sisteme, forţa productivă a fost consi
derată în rnport cu acumularea şi cu permanentizarea modului de repartiţie 
existent, ca subordonată acestei acumulări. In comparaţie cu menţinerea acestui 
mod de repartiţie existent, mizeria sau bunăstarea mereu reînnoită a întregului 
neam omenesc este considerată un factor care nu merită atenţie. Permanenti-
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zarea rezultatelor violenţei, a inşelăciunii şi a întîmplării a fost denumită si
guran tă  ; şi pentru a menţine această falsă siguranţă au fost sacrificate fără mili 
toate forţele productive ale neamului omenesc" (ib!d„ p. 440--443). 

Abstracţie făcînd de perţurbările care împiedică reproducţia 
chiar pe o scară dată, sînt posibile numai două cazuri normale de 
reproduoţie : 

Sau are loc o reproducţie simplă. 
Sau are loc o capitalizare de plusvaloare, adică acumulare. 

I. Reproducţia simplă 

In cazul reproducţiei simple, plusvaloarea produsă şi reali
·zată anual sau, prin mai mulie rotaţii, periodic în cursul anului 
este consumată în mod individual, adică neproductiv, de proprie
tarii ei, capitaliştii. 

Faptul că  valoarea produsului constă, în parte, din plusvaloare 
şi, în parte, din acea parte de v aloare care e formată din capitalul 
variabil reprodus în produs plus capitalul constant consumat în 
respectivul produs nu modifică cu nimic nici cantitatea, nici 
valoarea produsului total care intră în mod permanent în circu
laţie sub formă de capital-marfa şi este retras din ea în mod tot 
atît  de permanent, pentru a intra în consumul productiv sau în 
cel individual, adică pentru a servi ca mijloc de producţie sau 
ca mijloc de consum. Lăsînd l& o parte capitalul constant, faptul 
menţionat nu afectează decît  repartiţia produsului anual între 
muncitori şi capitalişti. 

De aceea, chiar dacă presupunem că are loc o reproducţie 
simplă, o parte a plusvalorii trebuie să existe în permanenţă sub 
formă de bani şi nu sub formă de produs, deoarece altminteri ea 
nu poate fi transformată din bani în produs în vederea consumu
lui. Această trecere a plusvaloru din forma-marfă, pe care a avut-o 
iniţial, în forma-bani trebuie cercetată aici mai îndeaproape. 
Pentru simplificarea lucrurilor să presupunem problema în forma 
€i cea mai simplă, şi anume că în circulaţie se află exclusiv bani 
de metal, bani care reprezintă un echivalent real. 

Potrivit legilor circulaţiei de mărfuri simple, pe care le-am 
€xpus mai înainte („Capitalul '' , cartea I ,  cap. III ) ,  masa banilor 
de metal existentă în ţară trebuie să ajungă nu numai pentru a 
pune în circulaţie mărfurile. Ea trebuie să ajungă şi pentru a face 
faţă fluctuaţiilor din circulaţia banilor, care rezultă în parte din 



340 Sect1unea a li-a. Rotatia capitalului 

fluctuaţiile în viteza de circulaţie, în parte din schimbările sur
venite în preţurile mărfurilor, în p arte din proporţiile diferite şi 
schimbătoare în care banii funcţionează ca mijloc de plată s au c a  
mijloc d e  circulaţie propriu-zis. Proporţia în c are masa d e  bani 
existentă se scindează în tezaur şi bani aflaţi în circulaţie variază 
în permanenţă, dar masa de bani este întotdeauna egală cu suma 
banilor existenţi sub formă de tezaur şi a banilor aflaţi în circula
ţie. Această masă de bani (masă de metal nobil) este un tezaur 
al societăţii acumulat treptat. Jn măsura în c are o parte din acest 
tezaur se consumă din c auza uzurii, ea trebuie înlocuită în fiecare 
an, ca şi orice alt produs. In realitate, acest lucru se petrece prin 
schimbul direct sau indirect al unei părţi din produsul naţional 
anual cu produsul ţărilor producătoare de aur şi de argint. Carc
terul internaţional al tranzacţiei disimulează însă simplitatea ope
raţiei. De aceea, pentru a reduce problema la expresia ei cea mai 
simplă şi mai limpede, trebuie să presupunem că producţia de aur 
şi de argint are aoc chiar în ţara respectivă, că deci ea formează 
o parte a producţiei sociale totale din c adrul fiecărei ţări. 

Dacă f acem abstracţie de aurul şi de argintul produse pentru 
articole de lux, minimul producţiei anuale a acestor metale trebuie 
să fie egal cu uzura metalelor folosite pentru baterea monedelor, 
uzură provocată de circulaţia banilor în cursul anului. Apoi, dacă 
suma valorii masei de mărfuri produse şi puse în circulaţie în 
cursul anului creşte, trebuie să crească şi producţia de aur şi de 
argint din cursul anului, în măsura în care suma crescută a 
valorii mărfurilor aflate în c irculaţie şi masa de bani necesară 
pentru circulaţia acestora (şi pentru tezaurizarea corespunzătoare) 
nu sînt compensate de o creştere a vitezei de circulaţie a banilor 
şi de funcţionarea mai largă a b anilor ca mijloc de plată, adică 
de o creştere a compensării reciproce a plăţilI rezultate din 
cumpărări şi vînzări fără intervenţia b anilor reali. 

Prin urmare, o p arte a forţei sociale de muncă şi o parte a 
mij loacelor sociale de producţie trebuie s ă  fie cheltuite anual 
pentru producţia de aur şi de argint. 

Capitaliştii care se ocupă cu producţia de aur şi de argint, 
fără a depăşi - în ipoteza reproducţiei simple presupuse de 
noi - limitele uzurii medii anuale şi ale consumului mediu anual 
de aur şi de argint determinat de această uzură, aruncă în circu
laţie plusvaloarea lor, pe care, potrivit celor presupuse de noi, 
o consumă în fiecare an fără a c apitaliza ceva din ea direct sub 
formă de b ani, care pentru ei este forma naturală, şi nu, ca în 
celelalte ramuri de producţie, forma modificată a produsulm. 
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Mai departe, în ceea ce priveşte salariul - forma-bani sub 
care este avansat capitalul variabil -, el este de asemenea înlocuit 
aici nu prin vînzarea produsulm, prin transformarea acestuia ia 
bani, ci printr-un produs a cărm formă naturală este din capul lo
cului forma-bani. 

In sfîrşit, acelaşi  lucru se întîmplă şi cu acea parte a pro
dusului de metal nobil care este egală cu valoarea capitalului 
constant consumat periodic, şi anume atît a capitalului constant 
circulant, cit şi a capitalulm constant fix consumat în cursul anului .  

Să analizăm circuitul. respectiv rotaţia capitalului investit în  
produqţia •de metal nobil, mai întîi sub forma B - M„.P„.B'. In
trucît, în  actul B - M. M nu constă numai din forţă de muncă 
şi mijloace de producţie, ci şi din capital fix, din a cărui valoare 
numai o parte este consumată în P, este clar că produsul B' este o 
sumă de bani egală cu capitalul variabil cheltuit pe salarii ,  plus 
capitalul constant circulant cheltuit pe mijloace de producţie, plus 
partea de valoare corespunzătoare capitalului fix uzat, plus plus
valoarea. Dacă această sumă ar fi mai mică, valoarea generală a 
aurului rămînînd neschimbată, sau mina ar fi neproductivă, sau, 
dacă acest fenomen ar fi general, valoarea aurului ar cre.te în 
viitor în comp araţie cu mărfurile a căror valoare rămîne neschim
bată ; cu alte cuvinte, preţurile mărfurilor ar scădea şi suma de 
bani cheltuită în actul B - M ar fi deci mai mică în  viitor. 

Dacă analizăm mai întîi numai partea circulantă a capitalului 
avansat în B, punctul de plecare a lui B - M„.P„.B' ,  vedem că o 
anumită sumă de bani este avansată, este aruncată în circulaţie 
pentru plătirea forţei de muncă şi pentru cumpărarea materialelor 
de producţie. Dar prin circui tul acestui capital această sumă de 
bani nu este retrasă din nou din circulaţie pentru ca apoi să fie 
iarăşi aruncată în ea. Produsul este bani încă în forma sa naturală 
şi deci el nu trebuie să fie transformat în bani prin schimb, prin
tr-un proces de circulaţie. El trece din procesul de producţie în 
sfera circulaţiei nu sub formă de capitalmarfă, care se va retrans
forma în capital bănesc, ci sub formă de capital bănesc, care se 
va retransforma în capital productiv, adică va cmpăra din nou 
forţă de muncă şi materiale de prodcţie. Forma-bani a capitalului 
circulant, consumat pentru forţă de muncă şi mijloace de pro
ducţie, este înlocuită nu prin vînzarea produsului, ci prin forma 
naturală a produsului însuşi ; prin urmare, nu printr-o nouă re
tragere din circulaţie a valorii lui sub formă ide bani, ci prin bani 
adiţionali, nou produşi. 

Să presupunem că acest capital circulant este = 500 1 .  st. ,  că 
perioada de rotaţie e;te = 5 săptămîni, perioada de muncă este 
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= 4 sptămîni şi perioada de circulaţie este de numai o săptă
mînă. Din capul loc ului, banii necesari pentru 5 săptămîni trebuie,  
în parte, avansaţi pentru stoc de producţie, în parte să existe 
ca rezervă pentru plata în mod succesiv a salariilor. La începu
tul săptămînii a 6-a se reîntorc 400 1 .  st., iar 1 00 I.st. sînt eliberate. 
Lucrul acesta se repetă necontenit. Aici, ca  şi în  exemplele ante
rioare, în decursul unei anumite perioade din timpul de rotaţie, 
suma de 1 00 1 .  st. se va afla necontenit sub formă de bani elibe
raţi. Dar aceştia constau din bam adiţionali; nou produşi, la fel ca 
celelalte 400 1 .  st. In cazul nostru avem 10 rotaţii pe an, iar pro
dusul anual este = 5 OOO 1 .  s t. aur. (Perioada de circulaţie nu 
constă aici din timpul necesar pentru transformarea mănfii în  bani, 
ci din cel necesar pentru transformarea banilor în elemente de 
produoţie.) 

La orice alt capital de 500 1 .  st. care se roteşte în aceleaşi 
condiţii, forma-bani mereu reînnoită este forma modificată a capi
talului-marfă produs , care este aruncat în circulaţie la fiecare 4 
săptămîni şi care redobîndeşte iarăşi şi iarăşi această formă-bani 
prin vînzarea sa, deci prin retragerea periodică a cantităţii de 
bani care a intrat iniţial în proces. Aici, dimpotrivă, în fiecare 
perioadă de rotaţie capi talistul aruncă în circulaţie chiar din pro
cesul de producţie o nouă masă de bani adiţională de 500 1. st., 
pentru a retrage necontenit din circulaţie materiale de producţie 
şi forţă de muncă. Aceşti bani aruncaţi în circulaţie nu sînt re
traşi din nou din circulaţie prm circuitul acestui capital, ci, dim
potrivă, sînt sporiţi neincetat pe seama unor mase de aur nou 
produse. 

Dacă analizăm partea variabilă a acestui capital circulant şi 
o considerăm, ca mai sus, = 100 1. st., atunci, în producţia de măr
furi obişnuită, aceste 1 00 1 .  st. ar fi suficiente la 1 O rotaţii pe an 
pentru a plăti în mod continuu forţa de muncă. Aici, în  producţid 
de aur, este suficientă aceeaşi sumă, dar cele 1 00 1 .  st. reîntoarse 
ou care se plăteşte forţa de muncă în fiecare perioadă de 5 săptă
mîni nu reprezintă forma modificată a produsului acestei forţe de 
muncă, ci o parte din însuşi aces t produs mereu reînnoit. Produ
cătorul de aur îşi plăteş te muncitorii în mod direct cu o parte din 
aurul extras chiar de ei. Cele l OOO 1.  st. avansate în modul acesta 
anual pentru forţa de muncă şi aruncate în c irculaţie de munci
tori nu se reîntorc deci prin intermediul c irculaţiei la punctul lor 
de plecare. 

Mai departe, în ceea ce p1 iveşte capitalul fix, el reclamă la  
înfiinţarea întreprinderii cheltuirea unui capital bănesc mai  mare, 
care este astfel aruncat în ci�culaţie. Asemenea oricărui capital 
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fix, el nu se reîntoarce decî t  treptat, într-un şir de ani. Dar el 
se reîntoarce ca o parte directă a produsului, a aurului, ş1 nu prin 
vînzarea produsului, prin transformarea acestuia în bani. Prin 
urmare, el îşi dobîndeşte trep•_at forma sa bănească nu prin retra
gerea de bani din circulaţie, ci prin acumularea unei părţi cores
punzătoare din produs. Capitalul bănesc astfel reprodus nu este o 
sumă de bani retrasă treptat din circulaţie pentru acoperirea su
mei de bani aruncata iniţial în circulaţie în vederea achiziţionării 
de capital fix. El  este o masă adiţională de bani. 

In sfîrşit, în ceea ce priveşte plusvaloarea, ea este de aseme
nea egală cu acea parte din produsul nou, aurul, care e aruncată 
în  circulaţie în fiecare perioadă nouă de rotaţie, pentru a fi chel
tuită, potrivit ipotezei noastre, în mod neproductiv pe mijloace 
de subzistenţă şi obiecte de lux. 

Dar, potrivit ipotezei noaslre, toată această producţie anuală 
de aur, care retrage în permanenţă de pe piaţă forţă de muncă şi 
materiale de producţie, nu însă bani, şi aprovizionează iarăşi şi 
iarăşi piaţa cu bani adiţionali, nu face decît să înlocuiască banii 
uzaţi în cursul anului, prin urmare nu face decît să menţină can
titatea socială de bani  care exislă în permaneniă, deşi în proporţii 
schimbătoare, sub cele două forme, de tezaur şi de bani aflaţi în 
circulaţie. 

Potrivit legii circulaţiei m.rfurilor, masa de bani trebuie să 
fie egală cu masa de bani necesară pentru circulaţia mărfurilor, 
plus o canlitate de bani aflată sub formă de tezaur, care creşte 
sau scade în funcţie de reducerea sau de extinderea sferei cir'll
laţiei, dar care serveşte in special la formarea fondului de rezervă 
necesar de mijloace de plată. în măsura în care nu se produce o 
compensare reciprocă a plăţilr, valoarea mărfurilor trebuie plă
tită în bani. Faptul că o parte din această valoare constă din plus
valoare, adică nu l-a costat  nimic pe vînzătorul mărfii, nu modi
fică  cu nimic lucrurile. Să presupunem că toţi producătorii sînt 
proprietari independenţi ai mijloacelor lor de producţie, că circu
laţia are d eci loc chiar între producătorii direcţi . Dacă facem ab
stracţie de partea constantă a capitalului lor, atunci plusprodusul 
creat de ei anual, prin analogie cu situaţia din societatea capita
listă, ar putea fi împărţit în două părţi : una, a,  care nu face decît 
să le înlocuiască mij loacele de subzistenţă necesare, alta, b, pe 
care în parte o consumă sub formă de articole de lux, iar în parte 
o utilizează în vederea extinderii producţiei. In acest caz, a re
prezintă capitalul variabil, iar b reprezintă plusvaloarea. Dar 
această împărţire nu ar influenţa cu nimic mărimea masei de bani 
necesare pentru punerea în circulaţie a produsului lor total. Ce-
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lelalte împrejurări rămînînd neschimbate, valoarea masei de măr
furi aflate în circulaţie ar fi aceeaşi, prin urmare şi masa de bani 
necesară în acest scop ar rămîne aceeaşi. De asemenea, la aceeaşi 
împărţire a perioadelor de rotaţie, producătorii ar trebui să dis
pună de aceleşi rezerve de bani, adică ar trebui să aibă în per
manenţă aceeaşi parte din capitalul lor sub formă de bani, întru
cît, potrivit ipotezei noastre, producţia lor ar rămîne, c a  şi mai 
înainte, producţie de mărfuri. Prin urmare, faptul că  o parte din 
valoarea mărfii constă din plusvaloare nu modifică cu nimic masa 
de bani necesară pentru e�ploatarea întreprinderii. 

Un adversar al lui Tooke, legîndu-se de formula B - M � B',  
îl  întreabă cum reuşeşte c apitalistul să scoată necontenit din cir
culaţie mai mulţi b ani decît aruncă în ea.  Un lucru să fie dlar : 
aici nu este vorba de formarea plusvalorii. Această formare a 
plusvalorii, care constituie s1agurul mister din punct de vedere 
capitalist, este ceva care se înţelege de la sine. Suma de valoare 
folosită nu ar fi capital dacă nu s-ar îmbogăţi cu o plusvaloare. 
Deci, întrucît, potrivit �potezei noastre, această sumă de valoare 
este capital, plusvaloarea se înţelege de la sine. 

e aceea întrebarea nu este de unde provine plusvaloarea. 
ci de unde provin banii necesari pentru transformarea ei în bani. 

In economia politică burgheză, existenţa plusvalorii este însă 
de la sine înţeleasă. Prin urmare, se presupune nu numai exis
tenţa plusvalorii, ci şi faptul că o parte din masa de mărfuri arun
cate în circulaţie constă din plusprodus, prin urmare reprezintă 
o valoare pe care capitalistul nu a aruncat-o în circulaţie o dată 
cu capitalul său, că deci capitalistul aruncă în circulaţie o dată 
cu produsul său, pentru a-l ret rage apoi din nou din circulaţie, un 
excedent peste c apitalul său. 

Capitalul-marfă pe care capitalistul îl aruncă în circulaţie are 
o valoare mai mare decît capitalul productiv pe care l-a retras 
din circulaţie sub formă de forţă de muncă şi mijloace de pro
ducţie (de unde provine această valoare mai mare nu ni se ex
plică sau rămîne de neînţeles, dar, din punctul de vedere al 
acestui capitalist, c 'est un fait * ) .  Pornind de la această ipoteză, 
este clar de ce nu numai c apitalistul A, dar şi capitaliştii B, C, D 
etc. pot retrage în permanenţă din circulaţie, prin intermediul 
schimbului mărfurilor lor, o valoare mai mare decît valoarea capi
talului lor avansat iniţial şi ap01 iarăşi şi iarăşi. Capitaliştii A, B, 
C, D etc. aruncă necontenit în  circulaţie, sub formă de capital
m arfă, o valoare-marfă mai mare decît  aceea pe care o retrag din 

• - este un fapt. - NJta trad. 
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ci;culaţie sub formă de capital productiv, operaţie tot atît de 
multilaterală ca şi capitalurile care funcţionează independent. 
Prin urmare, capitaliştii trebuie să împartă în permanenţă între ei 
o sumă de valoare egală cu suma de valoare a capitalurilor pro
ductive avansate respectiv de ei (cu alte cuvinte, fiecare în parte 
trebuie să retragă din circulaţie un capital productiv corespunză
tor) ; de asemenea ei  trebuie să împartă în mod tot atît de perma
n ent între ei o sumă de valoare pe care o aruncă din toate părţile 
în circulaţie sub formă de marfă, respectiv ca excedent al valorii
marfă peste valoarea elementelor lor de producţie. 

Dar înainte de a fi retransformat în capital productiv şi îna
inte de a fi cheltuită plusvaloarea inclusă în el, capitalul-marfd 
trebuie transformat în bani. De unde provin banii necesari pentru 
această transformare ? lntrebarea aceasta pare dificilă la prima 
vedere, şi nici Tooke, nici altcineva nu a dat vreun răspuns pînă 
în ziua de azi. 

Să presupunem că, oricare ar fi perioada de rotaţie, capitalul 
circulant de 500 1 .  st. avansat sub formă de capital bănesc repre
zintă capitalul circulant total al societăţii, adică al clasei capita
liştilor. Să presupunem că plusvaloarea este de 1 00 1 .  st. Ei bine, 
cum poate clasa capitaliştilor in totalitatea ei să scoată în per
manenţă din circulaţie 600 1 .  st. dacă aruncă în permanenţă în cir
culaţie numai 500 1 .  st. ? 

Dpă ce capitalul bănesc de 500 1. st. a fost transformat în 
c apital productiv, acesta se tîansformă, în cadrul procesului de 
producţie, într-o valoare-marf. de 600 1 .  st. şi astfel în circulaţie 
se află nu numai o valoare-marfă de 500 1 .  st., egală cu c apitalul 
bănesc avansat iniţial, ci şi o plusvaloare nou produsă de 1 00 1 .st. 

Această plusvaloare adiţională de 1 00 1 .  st. a fost aruncată în 
circulaţie sub formă de marfă. In această privinţă nu există nici o 
îndoială. Dar din această operaţie nu rezultă banii adiţionali ne
cesari pentru circulaţia acestei valori-marfă adiţionale. 

Această dificultate nu trebuie ocolită prin subterfugii abile, 
De pildă, în ceea ce priveşte capitalul circulant constant, este 

clar că nu toţi îl  cheltuiesc concomitent. In timp ce capitalistul 
A îşi vinde marfa, deci în timp ce pentru el capitalul avansat ia 
forma-bani, pentru cumpărătorul B, dimpotrivă, capitalul său exis
tent în forma-bani ia forma mij loacelor sale de producţie, acelea 
pe care le prodJce tocmai capitalistul A. Prin acelaşi act prin 
care capitalistul A redă capitaiului-marfă produs de el forma
bani, c apitalistul B redă capitdlului său forma productivă, trans
formîndu-1 din forma-bani în  mijloace de producţie şi în  forţă de 
muncă ; aceeaşi sumă de bani funcţionează în acest proces bila-
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tera! ca şi în orice vînzare simplă M - B. Pe de altă parte, dacă 
A transformă din nou banii în mijloace de producţie, el le cum
pără de l a  C, iar acesta plăteşte cu banii încasaţi c.pitalistului B 
etc. In felul acesta lucrurile ar fi explicate. Dar : 

Toate legile stabilite de noi cu privire l a  cantitatea banilor 
aflaţi în c irculaţie în condiţiile circulaţiei mărfurilor („Capitalul " . 
caltea I, cap. III) nu sînt nicidecum modificale de caracterul ca
pitalist al procesului de producţie. 

Aşadar, dacă se spune că capitalul c irculant al societăţii, care 
trebuie avansat sub forma-ham, este de 500 I .  st., s-a şi ţinut cont 
de faptul că, pe de o parte, această sumă a fost avansată conco
mitent, dar că, pe de altă p arte, ea pune în mişcare m ai mult ca
pital productiv deaît 500 I. st., pentru că ea serveşte în mod alter
nativ drept fond bănesc pentru diferite capitaluri productive. 
Acest mod de a expl ica lucrurile presupune dej a existenţa banilor 
a căror prezenţă urmează s-o expiice. 

In continuare s-ar mai putea spune : capitalistul A produce 
articole pe care capitalis tul B le consumă individual, neproductiv. 
Banii c api talistului B transformă deci  în blni capitalul-marfă al 
c apitalistului A şi în felul acesta aceeaşi sumă de bani serveşte 
la transformarea în bani d plusvalorii capi tal istului B şi a capita
lului constant circulant al capitalistului A. Aici însă rezolvarel 
problemei la care urmează să se dea un răspuns este presupusă în 
mod şi mai direct. Şi anume de unde ia capital istul B aceşti bani 
pentru acoperirea venitu lui său ? Cum a transformat el însuşi în 
bani această parte din produsul său care formează plusvaloarea ? 

Apoi s-ar mai putea spune că acea parte din capitalul variabil 
circulant pe care capitalistul A o avansează în permanenţă mun
citorilor săi se întoarce în pe1 manenţă la el din circulaţie ; şi nu
mai o parte, c are se schimbă mereu, din acest c apital se află imo
bilizată în permanenţă la el pentru plata salariilor. Intre cheltui
rea banilor pentru plata salariilor şi întoarcerea lor trece însă un 
anumit timp, în cursul căruia uceşti bani pot ser -ri, printre altele, 
şi la transformarea în bani a plusvalorii. Dar noi ştim, în primul 
rînd, că cu cit acest timp este mai îndelungat, cu atît mai mare 
trebuie s. fie şi masa rezervei de bani pe c are c apitalistul A tre
buie s-o aibă mereu in petto *. In al doilea rînd, muncitorul chel
tuieşte banii, cumpărînd mărfuri pe ei, şi astfel transformă pro 
tanto în  bani plusvaloarea cuprinsă în aceste mărfuri. Prin ur
mare, aceiaşi bani care sînt avansaţi sub formă de capital variabil 
servesc pro tanto şi la  transformarea în bani a plusvalorii. Fără 

* - pregătită. - Nota trad. 
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să mai aprofundăm aici aceasil problemă, vom spune numai atît : 
consumul întregii clase capitaliste şi a persoanelor neproductive 
c are depind de ea merge in acelaşi pas cu consumul clasei mun
citoare ; prin urmare, o dată cu banii aruncaţi în circulaţie de 
către muncitori, trebuie şi capitaliştii să a runce bani în circulaţie 
pentru a-şi cheltui plusvaloarea ca venit ; banii trebuie deci re
traşi din circulaţie pentru această plusvaloare. Explicaţia dată mai 
sus nu ar face decît să reducă cantitatea de bani necesară, dar 
nu ar înlătura necesitatea banilor. 

In sfîrşit, s-ar putea spune : la prima investiţie de c apital fix, 
întotdeauna este aruncată în circulaţie o mare c antitate de bani, 
bani care nu sînt retraşi din circulaţie decît treptat ,  pe părţi, în 
decurs de ani, de către cel care i-a aruncat în circulaţie. Oare 
această sumă nu este suficientă pentru a transforma plusvaloarea 
în bani ? - La aceasta trebuie să se răspundă că în suma de 
500 1. st. (care cuprinde şi posibilitatea de tezaurizare pentru fon
durile de rezervă necesare) este dej a presupusă folosirea părţii 
respective din această sumă pentru cumpărarea de capital fix, 
dacă nu de către cel care a aruncat-o în circulaţie, atunci de către 
altă persoană. In afară de aceasta, se presupune că în suma chel
tuită pentru procurarea produselor care servesc drept capital fix 
este plătită şi plusvaloarea cuprinsă în aceste mărfuri, iar între
barea este tocmai de unde provin aceşti bani . 

In linii generale, răspunsul l-am şi dat : dacă trebuie pusă î n  
circulaţie o masă d e  mărfuri în valoare d e  X X 1 OOO 1 .  st., canti
tatea de bani necesară pentru această circulaţie nu este cu nimic 
modificată de faptul dacă valoarea acestei mase de mărfuri con
ţine plusvaloare sau nu, dacă această masă de mărfuri este pro
dusă în mod c apitalist sau nu. Prin urmare, însăşi problema nu 
există. Celelalte condiţii - cd viteza de circulaţie a bamlor etc. 
- fiind date, pentru a pune în circulaţie valoarea-marfă de 
X X 1 OOO 1. st. este nevoie de o anumită sumă de bani cu totu� 
independentă de faptul dacă producătorilor nemijlociţi ai acestor 
mărfuri le revine o parte m ai mare sau mai mică din această 
valoare. In măsura în care există aici o problemă, ea coincide cu 
problema generală : de unde provine suma de bani necesară pen
tru circulaţia mărfurilor într-o ţară dată. 

E drept că există totuşi, din punctul de vedere al producţiei 
c apitaliste, aparenta unei probleme speciale. Şi anume punctul de 
plecare a banilor aruncaţi în circulaţie este aici capitalistul. Banii 
pe care muncitorul îi cheltuieşte pentru a-şi plăti mijloacele de 
subzistenţă există mai întîi ca formă bănească a capitalului va
riabil şi de aceea capitalistul ii aruncă iniţial în c irculaţie ca mij -
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loc de cumpărare sau ca mij loc de plată pentru forţa de muncă. 
In afară de aceasta, capitalistul aruncă în ciculaţie banii care ini
ţial constituie pentru el forma bănească a capi talului său constant, 
fix şi circulant ; el îi  cheltuieşte ca mijloc de cumpărare sau ca 
mijloc de plată pentru mij loacele de muncă şi materiale de pro
ducţie. Dar, în afară de aceste cazuri, capitalistul nu mai este 
punctul de plecare a masei de bani care se află în circulaţie. ln 
general, există însă numai două puncte de plecare : capitalistul 
şi muncitorul. Orice fel de tei ţe persoane trebuie sau să pri
mească bani de la aceste două clase pentru diverse servicii pes
tate, sau, dacă primesc bani fără nici un fel de contraservicii, ele 
sînt coposesori ai plusvalorii &ub formă de rentă, dobindă etc. 
Faptul că plusvaloarea nu rămine în întregime în buzunarul ca
pitalistului industrial şi că acesta trebuie s-o împartă cu alte per
soane nu are nici o legătură cu problema analizată aici. lntre
barea este cum transformă C.pitalistul plusvaloarea sa în b ani, 
şi  nu cum se repartizează ulte!·10r banii încasaţi în schimbul aces
teia. In cazul nostru, capitalistul mai trebuie deci privit ca unic 
posesor al plusvalorii. In ceea ce-l .priveşte însă pe muncitor, s-a 
mai spus că acesta nu este decî l  un punct de plecare secundar, în 
timp ce capitalistul este punctul de plecare iniţial al banilor arun
caţi în circulaţie de către muncitor. Banii avansaţi la început sub 
formă de capital variabil efectuează a doua circulaţie a lor atunci 
cînd muncitorul îi cheltuieşte pentru plata mijloacelor s ale de 
subziistenţă. 

Astfel, c lasa c apHaliştilor ramme singurul punct de plecare 
a circulaţiei banilor. Dacă clasa capildliştilor reclamă 400 1. st. 
pentru plata mijloacelor de produqie şi 1 00 1 .  st. pentru plata for
ţei de muncă, atunci e a  aruncă în circulaţie 500 1. st. Dar dacă 
rata plusvalorii este de 1 00°/o, plusvaloarea mdusă în produs este 
egală cu o valoare de 1 00 1. st. Cum poate retrage clasa capita
liştilor din ciculaţie 600 1. st. cînd ea aruncă în permanenţă nu
mai 500 1 .  st. ? Din nimic nu rezultă nimic. Clasa capitaliştilor, în 
ansamblul ei, nu poate retrage din circulaţie ceva ce nu a aruncat 
în prealabil în circulaţie. 

Aici facem abstracţie de faptul că suma de b ani de 400 1 .  st. 
este, poate, suficientă ca la o rotaţie repetată de 1 0  ori să pună 
în circulaţie mijloace de producţie în valoare de 4 OOO 1. st. şi 
muncă în valoare de 1 OOO 1 .  st. şi că restul de 1 00 1. st. este şi el 
suficient pentru circulaţia plusvalorii de 1 OOO 1 .  st. Raportul acesta 
dintre sma de bani şi valoarea-marfă pusă în circulaţie de ea nu 
schimbă cu nimic lucrurile. Problema rămîne aceeaşi. Dacă ace
leaşi monede nu ar circula  de mai multe ori, ar trebui aruncate 
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în circulaţie 5 OOO 1. st. în calitate de capital, iar 1 OOO 1. st. ar fi 
ncesare pentru a transforma plusvaloarea în bani. Se pune între
barea : de unde provin aceşti bani indiferent dacă este vorba de 
1 OOO sau de 1 00 1 .  st. ? In orice caz, ei constituie un excedent faţă 
de capitalul bănesc aruncat in circulaţie. 

lntr-adevăr, oric ît de paradoxal ar părea acest lucru la prima 
vedere, clasa capita!Lştilor aruncă ea însăşi în circulaţie banii 
care servesc la realizarea plusvalorii cuprinse în mărfuri. Dar 
nota bene : ea îi aruncă în circulaţie nu ca bani avansaţi, deci nu 
în calitate de capital. Ea îi cheltuieşte ca mij loc de cumpărare în  
scopul consumului ei  individual. Prin urmare, aceşti bani nu sînt 
avansaţi de clasa capitaliştilor, cu toate că ea formează punctul 
de plecare a circulaţiei lor. 

Să luăm un cipitalist individual care începe o afacere, de 
pildă un fermier. ln primul an el avansează un capital bănesc , să 
zicem, de 5 OOO 1 .  st. pentru plata mijloacelor de producţie 
(4 OOO 1 .  st.) şi a forţei de muncă (1 OOO 1 .  st.) . Să presupunem că 
rata plusvalorii este de 1 00°io, plusvaloarea însuşită de el  
= 1 OOO 1. st. Cele 5 OOO 1 .  s t .  menţionate mai  sus cuprind toţi banii 
pe care îi avansează el .în calitate de capital bănesc. Dar omul mai 
trebuie să şi trăiască şi pînă la sfîrşitul anului el nu primeşte nici 
un ban înapoi. Să presupunem că consmul lui anual este de 
1 OOO I.st. El trebuie să aibă aceşti bani. Deşi el spune că trebuie 
să-şi avanseze singur aceste 1 OOO 1. st. în cursul primului an, această 
avansare, care nu are aici decît un înţeles subiectiv, înseamn. 
doar că  în primul an el trebuie să-şi acopere consumul individual 
din propriul său buzunar, şi nu pe seama producţiei gratuite a 
muncitorilor săi. Aceşti bani el nu-i avansează în calitate de ca
pital. El îi cheltuieşte, ii plăteşte ca echivalent în schimbul mij
loacelor de subzistenţă pe care le consumă. Această valoare este 
cheltuită de el ca bani, este aruncată în circulaţie şi retrasă din 
ea sub formă de valori-marfă. Aceste valori-marfă el le-a consu
mat. Prin urmare, el nu se mai află în nici un raport cu vaLoare't 
lor. Banii pe care i-a plătit pentru această valoare există acum ca 
element al banilor aflaţi în  circulaţie. Dar valoarea acestor bani 
el a retras-o din circulaţie sub formă de produse, iar o dată cu 
produsele a fost desfiinţată şi valoarea cuprinsă în ele. Ea a 
dispărut în întregime. La sfîrşitul anului, el aruncă însă în cir
culaţie o valoare-marfă de 6 OOO 1 .  st. şi o vinde. Implicit la el se 
reîntorc : 1) capitalul bănesc de 5 OOO 1 .  st. avansat de el ; 
2) plrusvaloarea de 1 OOO 1. st. transformată în bani. El a avansat 
5 OOO 1 .  st. 1în calitate de capital,  i-a aruncat în circulaţie, iar acum 
retrage din circulaţie 6 OOO 1 .  st., adică 5 OOO 1. st. în schimbul ca-
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pitalului şi 1 OOO 1 .  st. pentru plusvaloare. Aceste din urmă 
1 OOO 1. st. au fost transformate în bani cu ajutorul banilor pe care 
el însuşi i-a aruncat în circulaţie nu în calitate de capitalist, ci 
în  calitate de consumator, pe care el nu i-a avansat, ci i-a chel
tuit. Acum ele se reîntorc la el ca formă bănească a plusvalorii 
produse de el. Şi de acum încolo această operaţie se repetă anual . 
Dar, începînd din anul al doiiea, cele 1 OOO 1. st. cheltuite de el 
personal reprezintă în permanenţă forma modificată, forma bă
nească a plusvalorii produse de el. El le cheltuieşte anual şi ele se 
reîntorc la el de asemenea anual. 

Dacă în  cursul anului capitalul său ar efectua mai multe ro
taţii, acest fapt nu ar schimba cu nimic lucrurile, ar modifica însă 
lungimea timpului şi deci mărimea sumei pe care capitalistul ar 
trebui s-o arunce în circulaţie în plus, peste capi talul său bănesc 
avansat, în vederea consumului său individual. 

Aceşti bani capitalistul nu-i aruncă în circulaţie în calitate d" 
capital. Dar tocmai faptul că este capitalist îi  dă posibilitatea să 
trăiască pînă la reîntoarcerea plusvalorii din mij loacele de care 
dispune. 

In cazul acesta am presupus că suma de bani pe care capita
listul o aruncă în circulaţie pînă la prima reintoarcere a capita
lului său pentru acoperirea consumului său individual este abso
lut egală cu plusvaloarea produsă de capitalist şi care de aceea 
urmează să fie transformată în  bam. In ceea ce-l priveşt- �e capi
talistul individual, această presupunere este, evident, arbitrară. 
Dar pentru clasa capitalistă în ansamblu ea trebuie să fie justă, în 
măsura în care presupunem reproduc ţia simplă. Reproducţia sim
plă nu face decît să exprime acelaşi lucru, care este deja inclus 
in această presupunere, şi anume că întreaga plusvaloare, dar 
numai ea şi nu vreo fracţiune din capitalul iniţial, este consumată 
în mod neproductiv. 

S-a presupus mai sus că producţia totală de metale nobile 
(considerată = 500 1 .  st.) ajunge numai pentru a înlocui uzura 
banilor. 

Capitaliştii producători de aur posedă tot produsul lor sub 
formă de aur, atît acele părţi ale lui care înlocuiesc capitalul 
constant şi capitalul variabil, cit şi acea parte care constă din plus
valoare. Prin urmare, o parte a plusvalorii sociale constă din aur 
şi nu dintr-un produs care se transformă în aur abia în procesul 
circulaţiei. Această parte cons l i  de la bun început din aur şi e 
aruncată în circulaţie pentru a retrage din aceasta produse. Ace
laşi lucru este valabil în cazul de faţă şi pentru salariu, adic ă  
pentru capitalul variabil, ş i  pentru înlocuirea capitalului constant 
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avansat. Prin urmare, dacă o pdrte a clasei capitaliştilor arunca m 
circulaţie o valoare-marfă mai mare (cu atît  aît reprezintă plus
valoarea) decît capitalul băne;c avansat de ea, altă parte din ca
pitalişti aruncă în c irculaţie o Yaloare bănească mai mare (cu atî� 
oît reprezintă plusvaloarea) decît valoarea-marfă pe care o re
trage necontenit din c irculaţie în  vederea producţiei de aur.  Dacă 
o parte din capitalişti scoale in permanenţă din c irculaţie mai 
mulţi bani decît aruncă în ea, o altă parte din capitalişti, cea care 
produce aur, pompează necontenit în circulaţie mai mulţi bani 
lecît retrage din ea sub formă de mij loace de producţie. 

Deşi o parte din acest produs aur în valoare de 500 1. st. re
prezintă plusvaloarea producătorilor de aur, totuşi întreaga sumă 
=„te destina tă numai înlocuirii banilor necesari pentru circulaţia 
m.rfurilor ; totodată es te indiferent care parte din această sumă 
serveşte la transfolarea in b Jni a plusvalorii incluse în mărfun 
şi care parte serveşte la lran;îormarea în bani a celorlalte con · 
ponente ale valorii. 

Lucrurile nu se schimbă cu nim ic dacă transpunem producţia 
de aur dintr-o ţară dată în alte ţări. O parte a forţei sociale de 
munc. şi a mijloacelor sociale de producţie din ţara A este trans
formată înlr-un produs, de pildă în pînză în valoare de 500 1 .  st. ,  
care este exportat în ţara B p entru a se putea cumpăra de acolo 
aur. Capitalul produc tiv folosit as tfel în ţara A aruncă tot atît de 
puţin pe piaţa ţării A mărfuri - aruncă în schimb bani -, ca şi 
cum ar fi fost folosit în mod direct pentru productia de aur. Acest 
produs al ţării A se connetiz>nză în 500 1 .  st. aur şi nu intră în 
c irculaţia acestei ţări decît sub formă de bant. Partea de plusva
loare social. cuprinsă în .cest produs există nemijlocit sub formă 
de bani, iar pentru ţara A nu există nic iodată altfel decît sub 
formă de bani. Cu toate că pentru capitaliştii producători de aur 
numai o parte a produsului reprezintă plusvaloarea, cealaltă parte 
s ervind la înlocuirea c.pitalulm, problema ce cantitate din acest 
aur, abstracţie făcînd de capitalul circulant constant, înlocuieşte 
capital variabil şi ce cantitate reprezintă plusvaloare depinde ex
clusiv de raportul în care se află salariul şi, respectiv, plusva
l oarea faţă de valoarea mărfurilor aflate în ciDculaţie. Partea care 
formează plusvaloarea se repartizează între diferiţii membri ai 
clasei capitaliştilor. Cu toate că ei cheltuiesc în permanenţă 
această parte pentru consumul individual şi intră din nou în po
sesiunea ei prin vînzarea de noi produse - tocmai această vîn
zare şi cumpărare face în general ca banii necesari pentru trans
formarea plusvalorii în bani sâ c ircule între capitalişti -, totuşi 
o parte din plusvaloarea socială se află, deşi în proporţii schim-
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bătoare, sub formă de bani în buzunarul capitalistului, aşa cm o 
parte a salariului se află, cel puţin cî teva zile din săptămînă, sub 
formă de bani în buzunarul muncitorului. Şi această parte a plus
valorii sociale nu este limitată de partea produsului-aur * care 
forma iniţial plusvaloarea capitaliştilor producători de aur, ci, 
după cum s-a mai spus, de proporţia în care produsul de 500 1. st. 
menţionat mai sus se repartizează, în general, între capitalişti şi 
muncitori şi în care valoarea-marfă ** care urmează să fie pusă 
în circulaţie se împarte în plusvaloare şi în alte componente ale 
valorii. 

Totuşi, partea de plusvaloare care nu există sub formă de alte 
mărfuri, ci, alături de aceste alle mărfuri, sub formă de bani con
stă dintr-o parte a aurului produs anual numai în măsura în care 
această parte a producţiei anuale de aur intră în circulaţie în 
scopul realizării plusvalorii. Cealaltă parte a banilor, care se gă
seşte în permanenţă, în propo1ţil schimbătoare, în mîinile clasei 
capitaliştilor ca formă bănească a plusvalorii lor, nu reprezintă 
un element al aurului produs anual, ci al maselor de bani acumu
late mai înainte în ţară. 

Potrivit propunerii noastre, producţia anuală de aur de 
500 1 .  st. ajunge exclusiv la înlocuirea banilor uzaţi anual. Dacă 
avem deci în vedere numai aceste 500 1 .  st. şi facem abstracţie de 
acea parte a masei de mărfuri produse anual pentru a cărei circu
laţie servesc banii acumulaţi mai înainte, plusvaloarea produsă 
sub forma-marfă găseşte în circulaţie banii necesari pen�ru trans
formarea ei în bani, deoarece de partea cealaltă se produce în 
fiecare an plusvaloare sub formă de aur. Acelaşi lucru este vala
bil şi pentru celelalte părţi ale produsului-aur de 500 1 .  st. care 
înlocuiesc capitalul bănesc avansat. 

Aici trebuie făcuie două observaţii. 
Din cele expuse mai sus rezul lă, în primul rînd, că plusva

loarea cheltuită de capitalişti sub formă de bani, precum şi c api
talul variabil şi restul de capital productiv avansat de ei sub 
formă de bani, este în realitate produsul muncitorilor, şi anume al 
muncitorilor ocupaţi în producţia aurului. Ei produc din nou atît 
acea parte a produsului-aur ca1 e Ie este „avansată" ca  salariu, cit 
şi acea parte a produsului-aur in care se concretizează în mod ne
mijlocit plusvaloarea producăt01 ilor de aur c apitalişti. In ceea ce 
priveşte, în sfîrşit, acea parte a produsului-aur care nu face decît 

* ln edi\ia I şi a 2-a : produs-bani ; s-a schimbat după corectura făcută în 
şpalt de Engels. - Nota red. 

** ln edi\ia I şi a 2-a : stoc de mărfuri ; s-a schimbat după corectura fă
cută în şpalt de Engels. - Nota red. 
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să înlocuiască valoarea-capital constantă avansată pentru extra
gerea acestui produs, ea nu reapare sub forma aur * (şi, în ge• 
neral, într-un produs) decit prin munca anuală a muncitorilor. La 
începutul întreprinderii, ea a fost cheltuită de c apitalist nu sub 
formă de bani obţinuţi din această întreprindere, ci de bani care 
formau o parte a masei de bani c are circulă în c adrul societăţii. 
In măsura în c are, dimpotrivă, această parte a bnilor este înlo· 
cuită printr-un produs nou, prin aur adiţional, ea reprezintă pro
dusul anual al muncitorului. Avansai ea din partea c apitalistului 
apare şi aici numai ca o avansare de formă, deoarece muncitorul 
nu este nici posesor de mijloace de producţie proprii şi nici nu 
dispune, în timpul producţiei, de mijloacele de subzistenţă pro
duse de alţi muncitori. 

In al doilea rînd însă, în ceea ce priveşte masa de bani c are 
există independent de aceas tă mlocuire anuală de 500 1. st. şi c are 
se află în parte sub formă de tezaur, în parte sub formă de bani 
c are circulă, trebuie să se pelreacă acelaşi lucru, sau, mai bine 
zis, să se fi petrecut iniţial acelaşi lucru c are se petrece în fie
c are an cu aceste 500 1. st. Asupra acestui punct vom reveni la  
sfîrşitul capitolului **. Pînă atunci, alte c î teva observaţii. 

Atunci cînd am analizat rolaţia, am văzut c ă, celelalte împre
jurări rămînînd neschimbate, o dată cu schimbarea duratei perioa
delor de rotaţie se schimbă şi masele de c apital bănesc necesare 
pentru desfăşurarea producţiei pe aceeaşi scară. Elasticitatea c ir
culaţiei banilor trebuie deci să fie destul de mare pentru a se putea 
adapta acestei alternări de prelungire şi de reducere a perioadelor 
de rotaţie. 

Mai departe, dacă presupunem că, celelalte împrejurări ră
mînînd neschimbate - deci rămînînd neschimbate şi mărimea, 
intensitatea şi productivitatea zilei de muncă -, se schimbă nu
mai împărţirea valorii nou create în  salariu şi plusvaloare, astfel 
că sau creşte salariul şi scade plusvaloarea, s au invers, acest fapt 
nu afectează cu nimic masa de b ani afl ată în circulaţie. Aceasta 
schimbare în  împărţirea valorii nou create poate avea loc fără 
să se producă vreo creştere sau reducere a masei de bani 
aflate în  circulaţie. Să examinăm în special c azul c înd are loc o 
creştere generală a salariului ş1 deci, î n  condiţiile presupuse, se 

* In ediţ ia  1 şi a 2-a : formă-bani ; s-a schimbat după corectura făcută fn 
şpalt de Engels. - Nota red. 

** Vezi volumul de faţă, p. 35--359. � Nota red. 

23 - Marx-Enge!s - Opere, val. 24 
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produce o scădere generală a ratei plusvalorii, cînd, în afară de 
acest lucru, tot potrivit celor presupuse de noi, nu se produce 
nici o schimbare în valoarea masei de mărfuri aflate în circulaţie. 
In acest caz, hreşte, creşte capitalul bănesc care trebuie avansat 
în c alitate de capital variabil, prin urmare şi masa de b ani care 
îndeplineşte această funcţie. Dar, exact cu c i t  creşte masa de bani 
necesară pentru funcţia de capital variabil, cu atît scade pls
valoarea, deci şi masa de b ani necesară pentru realizarea ei. In
treaga masă de b ani necesară pentru realizarea valorii-marfă este 
tot atît de puţin afectată de acest fapt ca  şi această valoare-marfă 
însăşi. Preţul de cos t al mărfii creşte pentru capitalistul indivi
dual, dar preţul ei social de producţie rămîne neschimbat. Dacă 
facem abstracţie de p artea constantă a valorii, ceea ce  se schimbă 
este proporţia în care preţul de producţie a mărfurilor se împarte 
în s alariu şi profit. 

Se va spune însă că o cheltuire mai mare de capital bănesc 
variabil (presupunîndu-se, bineînţeles, că valoarea b anilor răîne 
neschimbată) nu înseamnă altceva decît  o masă mai man� de mij
loace b ăneşti în mîinile muncitorilor. Rezultatul va fi o creştere a 
cererii de mărrfuri din partea muncitorilor. Un alt rezultat va fi o 
creştere a preţului mărfurilor. - Sau se va spune : dacă salariul 
creşte, capitaliştii vor urca preţurile la mărfurile lor. - In ambele 
cazuri, creşterea generală a s alariului provoacă o creştere a pre
ţurilor mărfurilor. De aceea pentru circulaţia mărfurilor este ne
voie de o masă mai mare de b ani indiferent dacă urcarea preţu
rilor este explicată într-un fel sau în celălalt. 

Răspuns la prima observaţie : ca urmare a urcării salariului 
va creşte în special cererea de mijloace de subzistenţă necesare 
din parte a  muncitorilor. lntr-o măsură mai mică va creşte şi ce
rerea lor de articole de lux sau va apărea o cerere de articole 
c are mai înainte nu intrau în sfera consumului lor. Creşterea ce
rerii de mijloace de subzistenţă necesare, intervenită subit şi pe 
scară mult mai mare, va duce în mod inevitabil şi la o creştere 
momentană a preţului acestora. Urmarea : o parte mai mare a c a
pitalului social este folosită în producţia de mijloace de subzis
tenţă necesarre şi o p arte mai mică în producţia de articole de 
lux, întrucît preţul acestora din urmă scade din pricina reducerii 
plusvalorii şi deci a reducerii cererii capitaliş tilor în ceea ce pri
veşte aceste articole de lux. Dimpotrivă, în măsura în care mun
citorii cumpără ei înşişi articole de lux, creşterea s alariului lor 
- este vorba de suma pe care muncitorii o cheltuiesc într-adevăr 
pe articole de lux - nu acţionează în sensul unei urcări a preţului 
mijloacelor de subzistenţă necesare, ci doar modifică componenţa 
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cumpărătorilor mărfurilor de lux. Mai multe mărfuri de lux decît 
pînă acum intră în consumul muncitorilor şi relativ mai puţine 
intră în consumul capitaliştilor. Voila tout *. După cîteva oscilaţii, 
în circulaţie se află o masă de mărfuri de aceeaşi valoare ca mai 
î nainte. - In ceea ce priveşte oscilaţiile de scurtă durată, ele nu 
vor avea alt rezultat decît pe acela de a arunca în circul aţia in
ternă capital bănesc neutilizat, care pînă atunci căuta plasament 
în speculaţii de bursă sau în strlinătate. 

Răspuns la a doua observâţie : dacă ar depinde de producă
torii capitalişti să urce preţurile mărfurilor lor după bunul lor 
plac, ei ar putea-o face şi ar face-o chiar fără o creştere a s alariu·  
lui. Salariul nu ar creşte niciodată dacă preţurile mărfurilor ar 
scădea. Clasa capitaliştilor nu s-ar ridica niciodată împotriva 
trade-unionurilor dacă întotdeâuna şi în orice împrejurări ar pu
tea face ceea ce în prezent face într-adevăr în mod excepţional 
în anumite condiţii speciale, ca să zicem aşa locale, şi anume să 
profite de orice urcare a s alariului pentru a urca într-o măsură 
mult mai mare preţurile mărfurilor, deci pentru a băga în buzunar 
un profit mai mare. 

Afirmaţia că capitaliş tii pot urca preţurile articolelor de lux 
pentru că cererea de aceste articole scade (în urma scăderii ce
rerii din partea acelor c apitalişti care dispun de mai puţine mij
loace de a le cumpăra) ar fi o aplicare cu totul originală a legii 
cererii şi a ofertei. In măsura în c are nu are loc o simplă modifi
care a componenţei cumpărătorilor, o simplă înlocuire a capita
liştilor de către muncitori - şi, în măsura în care o asemenea 
modificare are loc, ce'erea de articole de lux a muncitorilor nu 
provoacă o urcare a preţurilor mijloacelor de subzistenţă nece
sare, deoarece muncitorii nu pot cheltui pe mijloace de subzis
tenţă necesare acea parte din sporul de salariu pe care o cheltu
iesc pe articole de lux -, în aceeaşi măsură preţurile articolelor 
de lux scad în urma scăderii cererii. De aceea din producţia arti· 
colelor de lux este retrasă o parte de capital pînă cînd oferta de 
asemenea articole este redusă la  nivelul corespunzător rolului lor 
schimbat în procesul social de producţie. In urma acestei reduceri 
a producţiei, preţurile articolelor de lux - vialoarea acestora ră
mînînd, de altfel, neschimbată - se urcă din nou la nivelul lor 
normal. Atî ta timp cit are loc această reducere, adică acest pro
ces de compensare, producţia mijloacelor de subzistenţă necesa'e, 
dată fiind creşterea preţurilor acestora, va atrage în permanenţă 
tot atîta capital cit se retrage din cealaltă ramură de producţie, şi 

• - Asta e tot. - Nota lrad. 
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anume pînă c înd va fi acoperită. Atunci echilibrul este restabilit 
şi, la sfîrşitul întregului proces, c apitalul social, deci şi capitalul 
bănesc, este repartizat înlr-o proporţie schimbată între producţia 
de mijloace de subzistenţă necesare şi producţia de articole 
de lux. 

Ambele aceste obiecţii nu sînt decît o m anevră de intimidare 
a c apitaliştilor şi a sicofanţilor lor economici.  

Faptele c are formează pretextul unei asemenea manevre de 
intimidare sînt de trei feluri : 

1 .  Este o lege generală a ciroulaţiei banilor că, celelalte îm
prejurări rămînînd neschimbate, masa banilor aflaţi în c irculaţie 
creşte atunci c înd creşte suma preţurilor mărfurilor aflate în cir
culaţie, indiferent dacă această creştere a sumei preţurilor pri
veşte aceeaşi m asă de mărfuri sau una sporită. Iată că efectul 
este confundat cu c auza. S alariul creşte o dată cu creşterea pre
ţului mijloacelor de subzistenţă necesare (deşi creşte r ar, iar pro
porţional cu creşterea preţurilor - numai în  mod excepţional) . 
Creşterea salariului este urmarea, m! c auza creşterii preţurilor 
mărfurilor. 

2. O creştere parţială sau l ocală a salariului, adică o creştere 
c are are loc numai în unele ramuri de producţie, poate duce la o 
creştere locală a preţurilor la produsele din aceste ramuri. D ar şi 
acest luoru depinde de multe imprejurări. De pildă, creşterea pre
ţurilor este posibilă numai în ramurile în c are salariul să nu fi 
fost înainte din c ale-afară de &căzut şi deci rata profitului din 
cale-afară de ridicată ; ea este posibilă dacă piaţa de desfacere 
a acestor mărfuri nu se restrînge în urma oreşterii preţurilor lor 
(deci dacă această creştere a preţurilor lor nu cere o reducere 
prealabilă a ofertei) etc.  

3. La o creştere generală a salariului, preţul mărfurilor pro
duse creşte în ramurile industriale în c are predomină c ap italul 
variabil ; în schimb, scade în ramurile în c are predomină c apita
lul constant, respectiv fix. 

In circulaţia  de mărfuri simplă („Capitalul" ,  c artea I,  cap. III, 
2) s-a văzut c ă, deşi în procesul circulaţiei fiecărei c antităţi de 
marfă determinate forma ei bănească este nmai trecătoare, totu;;i 
banii c are la metamorfoza unei mărfi dispar din mina unei per
soane trebuie să treacă în mod necesar în mina altei persoane, 
astfel că, în primul rînd, are loc nu numai un schimb sau o înlo
c uire generală de mărfuri, dar această înlocuire este mijlocită şi 
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însoţită de o precipitare genernlă de bani. „Inlocuirea unei mărfi 
prin altă marfă face în acelaşi timp ca marfa-bani să ajungă în 
mîinile unei terţe persoane. Circulaţia elimină banii prin toţi 
poriiu (cartea I, p. 92 67) . In cadrul producţiei de mărfuri apita
liste, acelaşi fapt se e.primă prin aceea că o parte din capital 
există în permanenţă sub forma de capital bănesc, iar o parte din 
plsvaloare se află de asemenea în permanenţă sub formă de bani 
în mina posesoriilor ei. 

Abstracţie făcînd de acest fapt, circuitul banilor - adică în
toarcerea banilor la punctul lor de plecare -, în măsura în care 
formează un moment în rotaţia capitalului, este un fenomen cu totul 
deosebit, ba chiar opu! circula/iei banilor 33) , care exprimă înde
părtarea lor continuă de punctul de plecare printr-o serie întreagă 
de deplasări dintr-o mină într-alta (cartea I, p. 94 66) . Cu toate aces
tea, o rotaţie accelerată presupune eo ipso * o circulaţie acce
lerată. 

Mai întîi în ceea ce priveşte capitalul variabil : dacă, de 
pildă, un capital bănesc de 500 1 .  st. se roteşte sub formă de ca
pital variabil de 10 ori pe an, este clar că această parte alicotă a 
masei de bani aflate în circulaţie pune în circulaţie o sumă de va
loare de 1 0  ori mai mare = 5 OOO 1. st. Ea circulă de 10  ori pe an 
intre capitalist şi muncitor. M11ncitorul e plătit şi plăteşte de 10  
ori pe an cu aceeaşi parte alicotă a masei de  bani aflate în  cir
culaţie. Dacă, scara producţiei rămînînd aceeaşi, acest capital �a
r iabil ar efectua o singură rotaţie pe an, ar avea loc o singură 
circulaţie de 5 OOO 1 .  st. 

Apoi : să presupunem că partea constantă a capitalului cir
culant este = 1 OOO I. st. Dacă capitalul se roteşte de 10 ori, capi-

"l Deşi fiziocraţii mai confundă încă aceste două fenomene, ei sint totuşi 
primii care s-au oprit asupra reîntoarcerii banilor la punctul lor de plecare ca 
o formă esenţială a circulaţiei capitalului, ca o formă a circulaţiei care mijlo
ceşte reproducţia. „Priviţi «Tabloul economic• şi veţi vedea că clasa produc
tivă d. banii cu ajutorul cărora celelalte clase cumpără produsele ei şi pe care 
ii restituie, făcind în anul următor aceleaşi cumpărături de la ea„. Prin urmare, 
nu veţi vedea aici alt circuit decît pe acela al cheltuielilor urmate de repro
ducţie şi a reproducţiei urmate de cheltuieli, circuit descris de circulaţia bani
lor, care măsoară cheltuielile şi reproducţia".  (Quesnay. „Dialogues sur le Com
merce et sur Ies Travaux des Artisans",  ed. Daire, „Physiocrates" ,  I, p. 203, 
209.) „Această avansare şi reîntoarcere permanentă a capitalurilor formează ceea 
ce trebuie să numim circulaţia banilor, ac�a circulaţie utila şi fecundă care animă 
toate felurile de muncă în societate, întreţine mişcarea şi viaţa în organismul 
politic şi e comparată, pe bună dreptate, cu circulaţia singelui în corpul ani
malului" .  (Turgot. „Reflexions etc.• ,  „Oeuvres" ,  ed. Daire, I, p. 45.) 

* - implicit. - Nota trad. 
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talistul îşi vinde de 10 ori pe an marfa, deci şi partea circulantă 
constantă a valorii ei. Aceeaşi parte alicotă a masei de bani aflate 
în circulaţie (= 1 OOO 1. st.) trece de 10 ori pe an din mîinile pose
sorilor ei în mîinile capitalistului, ceea ce î nseamnă 10 deplasări 
ale acestor bani dintr-o mină într-alta. In al doilea r înd, capita
.istui cumpără de 10 ori pe an mijloace de producţie, ceea ce în
âeamnă alte 10 acte de circulaţie a banilor dintr-o mină într-alta. 
Cu o sumă de bani de 1 OOO 1 .  st. capitalistul industrial a vîndut 
marfă de 10 OOO 1 .  st. şi apoi a cumpărat altă marfă de 10 OOO 1 .  sl  
Prin 20 de acte de circulaţie ale  sumei de 1 OOO 1 .  st. a fost pus 
în circlaţie un stoc de mărfuri in valoare de 20 OOO 1. st. 

In sfîrşit, dacă rotaţia este accelerată, partea de bani care 
realizează plusvaloarea circulă şi ea mai repede. 

Dimpotrivă, o circulaţie mai rapidă a banilor nu presupune 
în mod necesar o rotaţie mai rapidă a capitalului, deci şi a bani
lor, adică nu presupune în  mod necesar o reducere şi o reînnoire 
mai rapidă a procesului de reproducţie. 

O circulaţie a banilor mai rapidă are loc ori de c i te ori un 
număr mai mare de tranzacţii este efectuat cu aceeaşi masă de 
bani. Aceasta se poate întimpla şi fără să se schimbe perioadele 
de reproducţie a capitalului, şi  anume în umna unor modificări în 
organizarea tehnică a circulaţiei banilor. Apoi Poate spori numărul 
tranzacţiilor în care circulaţia banilor nu exprimă un schimb real 
de mărfuri (Qperaţii speculative asupra scăderii sau rurcăril p reţuri
lor tiUurJlor etc.) . Pe de altă p arte, se poate să nu fie de loc nevoie 
de circulaţia bănească. De pildă, atunci cînd agricultorui este el 
însuşi p roprietar funciar, nu are loc o circulaţie bănească întrn 
fermier şi proprietarul funciar ; a tunci cînd capitalistul industrial 
este el insuşi prprietarul capitalului, nu are loc o circulaţie a 
banilor între el şi creditor. 

In ceea ce priveşte formarea iniţială a unui tezaur de bani 
într-o ·ţară, precum şi procesul de însuşire a acestuia de către un 
număr mic de oameni, este inutil să ne oprim aici mai amănunţit 
asupra acestei probleme. 

Modul de produoţie capitalist - care are 1la bază munca sa
l ariată şi de aceea plătirea în bani a m uncitorului şi  în general 
transformarea plăţilor [n natură în plăţi în bani -, nu se poate 
dezOlta pe scară mai l argă ş1  în mod m ai temeinic decît într-> 
ţ ară unde există o masă de bani suficientă p entru circulaţie şi 
pentru tezaurizarea (fond de rezervă etc.) determinată de circulaţie. 
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Aceasta este o premisă istorică, deşi lucrurile nu trebuie înţelese 
astfel ca şi cum mai întîi s-ar forma o masă suficientă de bani 
tezauri!aţi şi apoi ar începe producţia c apitalistă. Producţia capita
listă se dezvoltă c oncomutent cu c ondiţiile ei, şi  una dintre aceste 
condiţii este o ofertă suficientă de metale nobile. Din această 
cauză, importul sporit de metale nobile iincepînd din secolul 
al XVI-lea reprezintă un moment esenţial în istoria dezvoltări : 
producţiei capitaliste. In ceea ce priveşte însă necesitatea ofertei 
continue de material bănesc rpe baza modlllui de prducţie c apita
list, pe de o parte se aruncă în .circulaţie plusvaloare sub formă 
de produs, fără banii necesari pentru transformarea ei în bani, şi, 
pe de ailtă p arte, plusvaloare sub formă de aur, fără transformarea 
prealabilă a produsului în bani. 

Mărfurile adiţionale c are trebuie să se transforme în bani 
găsesc gata adunată suma de bani neces ară pentru această trans
formare, iîntimcît de cealal tă p arte se aruncă în circulaţie - nu 
prin schimb, c i  chiar prin producţie - aur (şi argint) adiţional, 
care trebuie să se transforme în mărfuri. 

I. Acumularea şi reproducţia lărgită 

In măsura în care acumularea are loc sub formă de reproducţie 
pe scară lărgită, este dar că, .în ceea ce priveşte circulaţia 
banilor, ea nu prezintă nici o problemă nouă. 

ln primul rînd, în ceea ce priveşte capitalul bănesc adi ţional 
necesar pentru funcţionarea capitalului productiv în creştere, el 
e furnizat de acea parte a ,plusvalorii dej a realizate pe c are c apita
liştii o aruncă în circJlaţie în calitate de capital bănesc, şi  nu c t  
formă bănească a venitului lor. Banii s e  află dej a în  mîinile capita
liştilor. Numai utilizarea lor diferă. 

Dar de pe urma funcţionării c api1alului productiv adiţional 
este a1Uncată în circulaţie, ca produs al acestui capital, o masă 
adiţională de mărfuri. Concomitent cu această masă adiţională de 
mărfuri a fost aruncată în circulaţie o pante din banii adiţiona.i 
necesari pentru realizarea ei, şi anume în măsura în care valoarea 
acestei mase de mărfuri este egală cu valoarea c apitalului pro
ductiv 1consnat la producerea ei .  Această masă adiţională de bani 
tomai a fost avansa1ă sub formă de c apital bănesc adiţional şi se 
reîntoarce deci l a  capitalist în urma rotaţiei capitalului acestuia.  
Aici se pune aceeaşi problemă ca mai sus. De unde provin banii 
adiţionaili necesari peutru realizarea plusvalorii adiţionale, exis
tente în prezent sub formă de marfă ? 
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Şi a1c1 răspunsul este, în linii generale, acelşi. Suma preţuri
lor masei de mărfuri ailate în oirculaţie este sporită nu pentru că 
preţurile unei mase de mărfuri date au crescut, ci pentru că masa 
de mărfuri aflată acm -în circulaţie este mai mare decit masa de 
mărfuri care circula mai înainte fără c a  această creştere să fie 
compensată printr-o 5cădere a preţurilor. B anii adiţionali necesari 
pentru punerea în c irculaţie a acestei mase mai mari de mărfuri, 
care are valoare mai mare, trebuie obţinuţi fie printr-o economi
sire sporită a masei de b ani aflate în circulaţie - prin compensare 
de plăţi etc. sau pin mijloace care accelerează circulaţia aceloraşi 
piese b ăneşti -, fie prin transformarea b anilor din forma de tezaur 
în forma de b ani care ciroulă. Această din urmă ipoteză nu pre
supune numai că un capital bănesc inactiv începe să funcţioneze 
c a  mij loc de cwnpărare sau ca mijloc de plată ; sau numai c a  n 
capital 1bănesc c are funcţionează dej a c a  fond de rezervă, îndepli
nind pentru proprietarul său această uncţie, circulă în mod activ 
pentru societate (cum este cazul cu depunerile din bănci, care sînt 
în permanenţă date ca împrumut) , că îndeplineşte deci o funcţie 
dublă ; ea presupune ş i  o economisire a fondurilor de rezervă 
care stagnează sub formă de monedă. 

„Pentru ca b anii să curgă 1permanent ca monedă, moneda tre
buie să se sedimenteze permanent sub formă de b ani. Circulaţia 
permanentă a monedei este condiţionată de reţinerea ei perma
nentă, în cantităţi mai mari s au mai mici, în c adrul unor fonduri 
monetare de rezervă, care se nasc pretutindeni în sfera circlllaţiei 
şi în acelaşi timp o condiţionează ; formarea, repartizarea, dispa
riţia şi reconstituirea ·acestor fonduri ·de rezervă se schimbă mereu, 
existenţa lor dispare mereu, dispariţia lor are loc în permanenţă. 
Adam Smith a exprimat această transfo.are neîncetată a monedei 
în b ani şi a banilor în monedă, spunînd că fiecare posesor de 
mărfuri, pe lingă marfa deosebilă pe care o vinde, trebuie să aibă 
intotdeauna în rezervă o anumită sumă din marfa generală, sumă 
cu care el cumpără. Am văzut că, în circulaţia M - B - M, 
veriga a doua, B - M, se fărimiţează într-o serie de cumpărări 
care nu .se efectuează dintr-o dată, ci succesiv, astfel î ncît o p arte 
din B circulă c a  monedă, pe cind cealaltă parte rămîne î n  repaus 
c a  b ani. Banii sînt aici de fapt numai monedă suspendată, şi 
diferitele părţi coponente ale masei monetare aflate în circulaţie 
apar întotdeauna alternativ cînd într-o formă, cînd în alta. Prin 
urmare, această primă transformare a mijlocwlui de circulaţie în 
b ani nu reprezintă decît un moment tehnic al circulaţiei banilor 
însăş i " .  (Karl Marx. „Contribuţii la  critica  economiei politice " ,  
Berlin, 1 859, p. 1 05, 1 06 do. - Termenul „monedă", spre deosebire 



Capitolul 17. Circulaţia plusvalorii 361 

de bani, este folosit aici pentru a desemna banii care funcţionează 
ca simplu mijloc de circulaţie, în opoziţie cu celelalte funcţii 
ale lor.) 

In măsura în care toate aceste mijloace se dovedesc insufi
ciente, este nevoie de o producţie de aur suplimentară sau, ceea 
ce înseamnă acelaşi ilucru, o parte din prousul suplimentar este 
schimbată, direct sau indirect, pe aur, produs al ţărilor producă
toare de metale nobile. 

Jntreaga masă de forţă de mncă şi de mijJoace sociale de 
producţie cheltuită în produqia anuală de aur şi de argint ca  
instrumente ale circulaţiei formează un capital însemnat de aşa-nu
mitele faux frais ale modului de produoţie capitalist şi,  în general , 
ale oricărui mod de producţie bazat pe producţia de mărfuri. 
Acestă producţie de aur şi de argint ca instrumente aile circulaţie! 
face ca societatea să nu poată folosi o sumă corespunztoare de 
mijloace de producţie şi de consum posibile, adiţionale, adică de 
avuţie reală. In măsura în care, scara producţiei rămînind aceeaşi 
Slll gradul extinderii ei fiind dat, cheltuielile acestui costisitor 
mecanism de circulaţie se reduc, în aceeaşi măsură, în urma acestui 
iapt, creşte forţa productivă a muncii sociale. Deci, în măsura în 
care mijloacele auxiliare care se dezvoltă o dată cu sistemul de 
-credit au acest efect, ele sporesc în mod direct avuţia capitalistă, 
fie prin faptul că o parte importantă din procesul social de pro
ducţie şi de muncă este efectuală ou ajutorul Jor fără nici o partici
pare a banilor efectia, fie prin faptul că creşte cpacitatea de 
funcţionare a masei de bani care se află efectiv în circulaţie. 

Astfel îşi găseşte răspuns şi întrebarea absurdă dacă producţia 
capitalistă, în actualele ei proporţii, ar fi posibilă (privită chiar 
numai din acest punct de vedere) fără sistemlll de credit, adică 
numai în condiţiile circulaţiei metalice. Evident că nu. Dimpotrivă, 
ea ar fi limitată de proporţiile producţiei de met.l! nobiJe. Pe de 
altă parte, nu trebuie să ne facem nioi un fel ne idei mistice 
depre forţa produativă a 1credilului, în măsura în care acesta pune 
la dispoziţie sau pune în mişcare capital bănesc. O dezvoltare mai 
amplă a acestui aspect nu-şi are locul aici. 

Acum trebuie să examinăm cazul cînd nu are loc o acumulare 
efectivă, adică o lărgire directă a scării producţiei, însă cînd o 
parte d.n plusvaloarea realizată este aaumulată pentru un timp 
mai mult sau mai puţin îndelungat sub forma unui fond de rezervă 
bănsc pentru a fi transformată mai tîrziu în ,capital productiv. 
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ln măsura în care banii astfel acumulaţi sînt bani adiţionali, 
lucrurile se înţeleg de .a sine. Banii aceştia nu pot fi decî t o parte 
a auru1ui suplimentar importat din ţările producătoare de aur. 
Totodată trebuie să menţionăm faptul că produsul n aţional în 
schimbul căruia a fost importat acest aur nu mai există în ţara 
respectivă. El a fost expmtat în străinătate în schimbul aurului. 

Dimpotrivă, dacă se presupune că masa de bani aflată în ţară 
rămîne aceeaşi, banii acumulaţi şi  care urmează să fie aoumulaţi 
provin din circulaţie ; s-a schimbat numai funcţia lor. Din banii 
care circulă, ei s-au transformat în capital bănesc latent, c are se 
formează treptat. 

Banii acumulaţi aici sînt forma-bani a mărfii vîndute, şi  anume 
a acelei părţi a valorii ei  c are reprezintă pentru posesorul res
pectiv plusvloare (aici se presupune că sistemul de credit nu 
există încă) .  Capitalistul care a acumulat aceşti bani a vîndut pro 
tanto fără a cumpăra. 

Dacă ne imaginăm acest p roces doar parţial, nu rămîne nimic 
de explicat. O parte din capitalişti păstrează o p arte din banii 
încasaţi din vînzarea produsului lor fără a retrage în schimbul lor 
mărfuri de pe piaţă, O altă parte, dimpotrivă, îşi transformă î n  
produs toţi banii, c u  eJcepţia capitalului bănesc care s e  reîntoarce 
continuu, necesar pentru mersul normal al producţiei. O parte din 
produsul arunc at pe ipiaţă sub formă de purtător de plusvaloare 
constă din mij loace de producţie sau din elementele reale ale 
capitalului variabil, adkă din mijloacele de subzistenţă necesare. 
Această parte din produs •poate deci să servească imediat la 
extinderea producţiei. Căci nu am presupus nicidec um că o p arte 
din c apitalişti acumulează capilal bănesc în timp ce cealaltă îşi 
consumă plusvaloarea în întregime, d doar că  o parte îşi efec
tuează acumularea sub forma-bani, formînd capital bănesc latent. 
în timp ce cealaltă parte acumulează în mod efectiv, adică extinde 
scara producţiei, îşi extinde în mod efectiv capitalul productiv. 
M asa de b ani existentă se dovedeşte suficientă pentru nevoile 
circulaţiei chiar dacă în mod ailernativ o parte din capitalişti acu
mulează bani, în timp ce cealaltă extinde scara producţiei, şi 
invers. Acumularea de b ani l a  una dintre părţi mai poate avea 
loc şi fără numerar, prin simpla acumulare de creanţe . 

Dificultatea apare însă nu atunci cînd presupunem o acu
mulare p arţială, ci o acumulare generală de .capital bănesc în 
cadrul clasei capitaliştilor. In ipoteza noastră - dominaţia gene
rală şi exclusivă a producţiei capitaliste -, în afară de clasa 
capitaliştilor nu mai există nici o aită clasă decît clasa munci
toare. Tot ceea ce cumpără clasa muncitoare este egal cu sma 
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salariului ei, deci cu suma capitalului variabil avansat de întreaga 
clasă a capitaliştilor. Banii aceştia se reîntorc da aceasta din urmă 
prin vînzarea produsului ei către Clasa muncitoare. Capitalul ei 
variabil îşi recapătă în felul acesta forma-bani. Să presupuem 
că suma c ap�talului variabil, adică nu a c apitalului variabil avan
sat, ci a celui folosit în cursul anului, este = X X 100 t st. ; pen
tru problema analizată aici nu are nici o importanţă cit de mare 
s au cit de mică este în  raport cu viteza de ,rotaţie suma de b ani 
necesară pentru a avansa in cursul anului această valoare-capital 
variabil. Cu acest c apital de X X 100 1 . st., clasa c apitalştilor 
cumpără o anumită c antitate de forţă de muncă, adică plătşte 
s alariul unui anumit număr de muncitori, deci are loc prima tran
zacţie. Cu aceeaşi sumă muncitorii cumpără de la c apitalşti o 
anumită cantitate de mărfuri ; [n felul acesta suma de X X 100 1. st. 
se  reîntoarce în mîinile capitaliştilor : a doua tranzacţie. Ş i  lucrul 
acesta se repetă mereu. Prin rurmare, suma de X X 100 1. st. nu 
permite niciodată clasei muncitoare să c mpere partea produsului 
care reprezintă capitail constant şi, cu atît mai puţin, partea c are 
reprezintă plusvaloarea clasei c apitaliştilor. Cu ceJe X X 100 d. st. 
muncitorii nu pot cumpăra decit acea p arte din valoarea produsu
lui social c are este egală cu p artea din valoare c are reprezintă 
valoarea c apitalului variabil avdnsat. 

Abstracţie făcînd de c azul c înd această acumulare generală 
de bani nu exprimă altceva decît  repartizarea între diferiţi c apita
lişti individuali a metalului nobil adiţional importat, indiferent de 
proporţia în care se face această repartizare, cm ar fi posibil c a  
întreaga clasă a capitaliştilor să acmuleze bani ? 

Ei ar trebui să vîndă toţi o parte din produsul lor fără s ă  
cumpere nimic în schimb. Faptul că  ei dispun toţi d e  un anmit 
fond bănesc pe c are îl aruncă în circulaţie ca m.ijloc de circulţie 
pentru consumul lor şi din c are o anumită parte se re1l:oarce din 
circulaţie la  fiecare dintre ei nu are nimic misterios în el. In  acest 
c az însă, acest fond bănesc există ca fond de circulaţie formal 
tocmai prin transformarea în bani a plusvalorii, nicidecum însă 
ca un c apital bănesc latent. 

Dacă analizăm lucrurile aşa cum se ipetrec ele în realitate, 
capitalu[ bănesc latent c are este acumulat pentru a fi folosit ulte
rior constă din : 

1 .  Depuneri la bănci ; suma de bani de c are dispune banca 
în mod efectiv este relativ redusă. Aici acmularea de c apital 
bănesc este numai nominală. Ceea ce se acumulează în mod efectiv 
sînt creanţele, c are pot fi transformate în bani (dacă în general 
sînt transfoimate în bani) numai pentru că între banii retraşi şi 
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banii depuşi există un echilibru. Ceea ce se află sub foIlă de 
b ani în b ancă este o sumă relativ mică. 

2. Titluri de stat. Acestea în general nu sînt capital,  ci simple 
creanţe asupra produsului anua! al naţiunii. 

3. Acţiuni. Jn măsura în care nu sînt o înşelătorie, acestea 
reprezintă titluri de proprietate asupra unui capital efectiv, apar
ţinînd unei societăţi, şi  un mandat de încasare a plusvalorii pro
duse în fiecare an de acest capilal.  

In loate aceste cazuri nu are loc o acumulare de bani ; ceea 
ce apare de o parte ca  acumulare de capital bănesc apare de 
cealaltă parte ca cheJtuire efectivă continuă de bani. Este indi· 
ferent dacă banii sînt cheltuiţi de cel căruia îi aparţin sau de 
alţii, de debitorii acestuia. 

In c adrnl producţiei c apitaliste, tezaurizarea ca atare nu consti
tuie niciodată un scop ; ea esie sau rezultatul unei stagnări a 
circulaţiei - prin aceea că mase de bani mai mari decît  de 
obicei iau forma de tezaur -, sau rezultatul acumulărilor con
diţionate de rotaţia c apitalulu., s au, în sfîrşit, tezaurul nu este 
decît formarea, deocamdată sub formă latentă, a unui capital 
bănesc destinat să funcţioneze in c alitate de c apital productiv. 

De aceea, dacă o parte a plusvalorii, realizată sub formă de 
b ani, este retrasă din circulaţie ş1 acumulată sub formă de tezaur, 
în mod concomitent o altă parte a plusvalorii este transformată 
în mod continuu în capital productiv. Cu excepţia repartizării 
între membrii clasei capitaliste a metalu1ui nobil adiţionJl, acu
mularea sub forma-bani nu se face niciodată în mod simultan în 
toate punctele. 

Tot ceea ce .s-a spus despre p artea produsului anual care 
reprezintă plusvaloarea sub formă de marfă este valabil şi pentru 
cealaltă p arte a produsului anual. Pentru circulaţia acesteia din 
urmă este nevoie de o anumitl sumă de b ani. Această sumă de 
bani aparţine clasei capitaliştilor, ca şi mas a  de mărfuri produsă 
anual care reprezintă plusvaloarea, şi  este aruncată în circulaţie 
la început de însăşi clas a  capitaliştilor. Această sumă se împarte 
în permanenţă din nou intre Clpitalişti prin însuşi procesul circu
l aţiei. Ca şi în  general la circulaţia monedei, o parte din această 
sumă stagnează în puncte care se schimbă mereu, în timp ce altă 
parte circulă fără întrerupere. Lucrurile nu se schimbă cu nimic 
dacă o parte din această acumulare este făcută în mod inten
ţionat, cu scopul de a forma c apital bănesc. 
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Aici s-a făcut abstracţie de cazurile excepţionale din cadrul 
circulaţiei cînd un c apitalist acaparează o parte din plusvaloarea 
şi chiar din capitalul altui capitalist şi de aceea are loc o acu
mulare şi centralizare unilaterală atî t  de capital bănesc, cit şi de 
capital productiv. Aşa, de pildă, o parte din plusvaloarea însuşită 
şi acumulată de capitalistul A sub formă de capital bănesc poate 
reprezenta o pare din plusvalolrea capitalistului B care nu se mai 
reîntoarce la  el. 



366 

Secţiunea a treia 
REPRODUCŢIA ŞI CIRCULAŢIA CAPITALULUI 

SOCIAL TOTAL 

C a p i t o  1 u l o p t s p r e  z e c e 3t) 
Introducere 

I. Obiectul analizei 

Procesul de producţie nemij locit al capitalului este procesul 
de muncă şi de valorificare a capitalului, adică procesul al cărui 
rezultat este produsul-marfă şi al cărui mobil determinant est� 
producerea de plusvaloare. 

Procesul de reproducţie a capitalului cuprinde atît acest 
proces de producţie nemijlocit, c i t  şi cele două faze ale procesului 
de circulaţie propriu-zis, adică procesul de reproducţie a c apitalu
lui cuprinde întregul circuit care, ca proces periodic - ca proces 
c are se repetă mereu la  anumite perioade -, constituie rotaţia 
c apitalului. 

Indiferent dacă privim circuitul sub forma B„.B' sau sub 
forma P„.P, procesul de producţie nemijlocit P formează întot
deauna numai o verig. din acest circuit. Intr-o formă el mijloceşte 
procesul de circ!laţie, în cealaltă formă procesul de circulaţie 
mijloceşte procesul de producţie. Reînnoirea continuă a procesului 
de producţie, apariţia mereu repetată a capitalului sub formă de 
capital productiv, este condiţionată în ambele cazuri de trasfor
mările lui în procesul de circulaţie. Pe de altă parte, procesul 
de producţie în permanenţă reînnoit este condiţia transformărilor 
pe c are c apitalul le suferă fără întrerupere în sfera circulaţiei, a 
apariţiei lui aHernative sub formă de capital bănesc şi sub formă 
de c apital-marfă. 

Fiecare capital individual formează însă numai o fracţiune 
devenită autonomă, înzestrată, c a  să zicem aşa, cu viaţă proprie, 
a capitalului social total, aşa cum fiecare c apitalist individual 

") Din manuscrisul II. 
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reprezintă numai un element individual al clasei capitaliştilor. 
Mişcarea capitalului social constă din totalitatea mişcărilor frac
ţiunilor lui autonomizate, din totalitatea rotaţiilor capitalurilor in
dividuale. şa cum metamorfoza mărfii individuale este o verigă 
în seria de metamorfoze a lumii mărfurilor, adică a circulaţiei 
mărfurilor, tot aşa metamorfoza capitalului individual, rotaţia lui, 
este o verigă în  circuitul capitalului social. 

Acest proces total cuprinde atit consumul productiv (procesul 
de producţie nemij locit) împreună cu transformările formelor 
(adică, din punct de vedere material, schimburile) care îl mijlo
cesc, cit şi consumul individual împreună cu transformările forme
lor sau cu schimburile care îl mij locesc .• Acest proces total cu
prinde, pe de o parte, transformarea capitalului variabil în forţă 
de muncă şi de aceea î nglobarea forţei de muncă în procesul de 
producţie capitalist .  Aici muncitorul apare în calitate de vînzător 
al mărfii sale, forţa de muncă, iar capitalistul în  calitate de rum
părător al ei. Pe de altă parte însă, vînzarea mărfurilor presupune 
cumpărarea lor de către clasa muncitoare, deci consumul ei indi
vidual. Aici clasa muncitoare apare în calitate de cumpărător, iar 
c apitaliştii în calitate de vînzători, care îşi vînd mărfurile munci
torilor. 

Circulaţia capitalului-marfă cuprinde şi circulaţia plusvalorii, 
deci şi acele acte de cumpărare şi vînzare prin intermediul cărora 
se realizează consumul individual al capitaliştilor, consumul plus
valorii. 

Prin urmare, circuitul capitalurilor individue, luate la un 
loc în calitate de c apital social, adică privit în totalitâtea lui, 
cuprinde nu numai circulaţia capitalului, ci şi circulaţia generală 
a mărfurilor. Aceasta din urmă poate consta iniţial numai din 
două părţi componente : 1) circuitul propriu l capitalului şi 2) cir
cuitul mărfurilor care intră în consumul individual, deci al mărfuri
lor pe care muncitorul îşi cheltuieşte salariul, iar capitalistul plus
valoarea (sau o parte din plusvaloare) „ ln orice c az, circuitul 
capitalului cuprinde şi circulaţia plusvalorii în măsura în care 
aceasta formează o parte a capitalului-marfă, precum şi transfor
marea capitalului variabil in forţă de muncă, plata salariului. Dar 
cheltuirea acestei plusvalori şi a salariului pe mărfuri nu formează 
o verigă în circulaţia capitalul:n, deşi cel puţin cheltuirea sailariu
lui condiţionează această ciroulaţie. 

ln  cartea I ,  procesul de producţie capitalist a fost analizat 
atît ca act izolat, cit şi ca proces de reproducţie : producţia plus
valorii şi producţia capitalulm însuşi. Schimbarea formelor şi 
schimbul de substanţe pe care le suferă capitalul în sfera circula-
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ţiei au fost doar presiLpuse, fără să ne oprim mai amănunţit asupra 
lor. Prin urmare, s-a presupus că, pe de o parte, c apitalistul îşi 
vinde produsul la valoarea acestuia şi, pe de altă parte, el găseşe 
în sfera circulaţiei mijloacele materiale de producţie necesare 
pentru a reînnoi procesul s au pentru a-l continua în mod neîn
trerupt. Singurul act din sfera c irculaţiei asupra căruia a trebuit 
să ne oprim acolo a fost cumpărarea şi vînzarea forţei de muncă 
c a  o condiţie fundamentală a producţiei c apitaliste. 

In secţiunea întîi a cărţii a II-a am examinat diferitele forme 
pe c are capitalul le îmbracă in circuitul său şi diferitele forme 
ale acestui circuit însuşi. La timpul de muncă examinat în c artea I 
se adaugă acum timpul de circulaţie. 

In  secţiunea a doua, circuitul c apitalului a fost analizat ca 
circuit periodic, deci ca  rotaţie a capitalului. S-a arătat, pe de o 
parte, cum diferitele >ărţi componente ale c apitalului (capitalul 
fix şi  c apitalul circulant) trec prin circuitul formelor în perioade 
diferite şi în moduri diferite ; pe de altă parte, s-au cercetat îm
prejurările c are determină Jungimi diferite ale perioadei de munc ă  
ş i  ale perioadei d e  circulaţie. Am văzut c e  influenţă exercită 
perioada circuitului şi raportul diferit dintre componentele lui 
asupra volumului procesului de producţie însuşi, precum şi asupra 
ratei anuale a plusvalorii. Intr-adevăr, dacă în secţiunea întîi au 
fost cercetate în special formele succesive pe c are c apitalul le 
îmbracă şi le leapădă în circuitul său în permanenţă, în secţiunea 
a doua s-a văzut cum, în  c adrul acestei  mişcări şi schimbări succe
sive de forme, un c apital de mărime dată se împarte concomitent, 
deşi în proporţii variabile, in forme diferite : c apital productiv, 
c apital bănesc şi c apital-marfd, astfel că aceste forme nu alter· 
nează numai între ele, ci diferite părţi ale întregii valori-capital 
se află şi  funcţionează necontenit una l ingă alta sub aceste forme 
diferite. In special c apitalul bănesc prezenta o p articularitate c are 
nu a fost arătată în c artea I .  Aici au fost stabilite legi precise 
potrivit cărora părţi componente ale unui c apital dat, a căror 
mărime diferă în funcţie de condiţiile rotaţiei, trebuie avansate 
şi reînnoite în permanenţă sub formă de capital bănesc pentru 
ca un capital productiv de o mărime dată să poată funcţiona fără 
întrerupere. 

Dar atît în  secţiunea întîi, cit şi în secţiunea a doua a fost 
vorba tot timpul numai de un c apital individual, de mişcare a  unei 
părţi autonomizate a capitalului social .  

D ar circuitele capitalurilor individuale se împletesc între ele, 
se presupun şi se condiţionează reciproc şi constituie tocmai d-
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torită acestei împletiri mişcarea capitalului social total. Aşa cum 
in circulaţia mărfurilor simplă metamorfoza totală a unei mărfi 
apărea ca o verigă în şirul de metamorfoze ale lumii mărfuriJor, 
tot aşa metamorfoza capitalului individual apare acum ca o verigă 
în şirul de metamorfoze ale capitalului social. Dacă însă circulaţia 
mărfurilor simplă nu cuprindea nicidecwn în mod necesa1 circula
ţia capitalului, întrucît aceasta poate avea loc pe baza unei pro
ducţii necapitaliste, circuitul capitalului social total cuprinde, cum 
am mai spus, şi circulaţia mărfurilor, care se desfăşoară în afara 

5ferei circuitului capitalului individual, adică şi circulaţia mărfuri
lor care nu constituie capital. 

Acum trebuie să trecem la analiza procesului de circulaţie 
{care în totalitatea lui este o formă a procesului de reproducţie) 
a capitalurilor individuale ca părţi componente ale capitalului 
social total, deci la analiza procesului de circulaţie a acestui 
capital social total. 

II. Rolul capitalului bănesc 

{ Cu toate că cele de mai jos îşi au locul abia spre sfîrşitul 
acestei secţiuni, ne vom ocupa totuşi de capitalul bănesc aici ; 
este vorba anume de capitalul bănesc, privit ca parte componentă 
a capitalului social total. ) 

Atunci cînd am analizat rotaţia capitalului individual, am ară
tat două aspecte ale capitalului bănesc . 

In primul rînd, el constiLUie forma sub care fiecare capital 
individual apare pe scenă, îşi începe procesul în calitate de 
capital. El apare deci ca primus motor care dă impuls întregu
lui proces. 

In al doilea rînd, după cum perioada de rotaţie este mai lungă 
sau mai scurtă şi după cum raportul dintre cele două părţi compo
nente ale ei - perioada de muncă şi perioada de circulaţie - se 
schimbă, componenta valorii-capital avansate, care trebuie avan
sată şi reînnoită în permanenţă sub formă de bani, variază în 
raport cu capitalul productiv pe care îl pune în mişcare, adică în 
raport cu scara continuă a producţiei. Oricare ar fi  însă acest 
raport, în toate împrejurările acea parte din valoarea-capital în 
mişcare care poate funcţiona îu permanenţă în calitate de capital 
productiv este limitată de acea parte din valoarea-capital avansată 
care trebuie să existe în permanenţă sub formă de b ani alături de 
capitalul productiv. Nu este vorba aici decît de rotaţia normală, 

24 _, 
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de o medie abstractă. Se face abstracţie de capitalul bănesc adiţional 
necesar pentru a copensa stagnările surveni te în circulaţie. 

La punctul întîi. Producţia de mărfuri presupune circulaţi� 
mărfurilor, iar circulaţia mărfunlor presupune că marfa îşi găseşte 
expresia în bani, presupune circulaţia banilor ; dedublarea mărfii 
în marfă şi bani este o lege a exprimării produsului în marfă. De 
asemenea producţia de mărfuri capitalistă, indiferent dacă e 
privită din punct de vedere social sau individual, presupune 
existenţa c apitalului sub formă de bani sau existenţa capitalului 
bănesc ca primus motor pentru orice întreprindere nouă şi ca 
motor permanent al ei. In special capitalul circulant presupune 
apariţia mereu repetată la intervale mai scurte a capitalului bănesc 
în calitate de motor. Intreaga valoare-capital avansată, adică toate 
componentele capitalului care constau din mărfuri - forţa de 
muncă, mijloacele de muncă şi materialele de producţie -, trebub 
iarăşi şi iarăşi cumpărate cu bani. Ceea ce se spune aici despre 
capitalul individual este valabil şi pentru capitalul social, care nu 
funcţionează decît sub forma unui mare număr de capitaluri in
dividuaJe . Dar, după cum am mătat dej a în cartea I,  de aici nu 
rezultă nicidecum că, în ceea ce priveşte limitele sale absolute, 
scara producţiei, cîmpul de funcţionare a cap italului chiar pe baze 
capitaliste, ar depinde de volumul capitalului bănesc în funcţiune. 

Capitalului ii sînt incipo-ate elemente de producţie a căror 
mărime, în c adml unor anumite limite, nu depinde de mărimea 
capitalului bănesc avansat. Plata forţei de muncă rămînînd aceeaşi, 
aceasta poate fi exploatată într-un grad mai înalt în mod extensiv 
sau intensiv. Dacă această sporire a exploatării este însoţită de � 
creştere a capitalului bănesc (adică de o creştere a salariului) , 
acesta nu creşte în aceeaşi proporţie cu exploatarea, deci nu 
creşte de loc pro tanto. 

Substanţele din n atură - care nu constituie un element al va
lorii capitalului - exploatate în mod productiv, ca  pămîntul, marea, 
minereurile, pădurile etc. ,  pot fi  exploatate într-un grad mai înalt, 
în mod intensiv sau extensiv, cu o încordare mai mare a acele iaşi 
cantităţi de forţe de muncă, fără să se avanseze mai mult capital 
bănesc. Elementele reale ale capitalului productiv sînt astfel sporite 
fără să fie nevoie de o cheltuire de capital bănesc adiţional. Dacă 
cumva este nevoie de acesta pentru cumpărarea de materiale auxi
liare suplimentare, capitalul bănesc, sub forma căruia e avansată 
valoarea-capital, nu e sporit proporţional cu creşterea eficienţei 
capitalului productiv, deoi nu e sporit de loc pro tanto. 

Aceleaşi mijloace de muncă, deci acelaşi capital fix poate fi 
folosit mai eficient atît prin prelungirea timpului său de întrebuin-
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ţare zilnică, cit şi prin intensificarea folosirii sale, fără ca acest 
fapt să ceară o cheltuire suplimentară de bani pentru capital fix. 
In acest caz nu are loc decit o rotaţie mai rapidă a c apitalului fix, 
lar şi elementele reproducţiei acestuia sînt furnizate mai rapid. 

Lăsînd la o parte substanţele din natură, forţele naturii, care 
pe c apitalist nu-J costă nimic, pot fi înglobate în procesul de pro
·ducţie ca agenţi cu o eficienţă mai mare sau mai mică. Gradul 
·eficienţei lor depinde de metode şi de progrese ştiinţifice, care de 
asemenea nu-l costă nimic pe capitalist. 

Acelaşi �ucru este valabil atît pentru combinarea socială a 
forţei de muncă în procesul de producţie, cit  şi pentru iscusinţa 
.acumulată de muncitorii individuali. Carey calculează că proprie
tarul funciar nu primeşte niciodată destul, pentru că nu i se plăteşte 
întregul capital, respectiv întreaga muncă investită în pămînt din 
timpuri imemoriale pentru a-i da actuala lui capacitate de pro
lucţie. (Despre capacitat:a de producţie care i se ia nu se spune, 
fireşte, nimic.) Potrivit acestei [eorii, fiecare muncitor individual ar 
trebui plătit după munca pe care a cheltuit-o întregul neam ome
nesc pentru a face dintr-un sălbatic un muncitor-mecanic modern. 
S-ar putea susţine dimpotrivă : dacă se calcu1ează întreaga muncă 
neplătită investită în pămînt, dar transformată în bani de proprie
tarul funciar şi de capitalist, rezultă că întregul capital investit 
în pămînt de aceştia a fost restituit cu prisosinţă şi cu dobîndă 
cămătărească, că, prin urmare, proprietatea funciară a fost demJlt 
răscumpărată de societate şi încă cu prisosinţă. 

Sporirea forţei productive a muncii, în măsura în care nu 
presupune o cheltuire suplimentară de valori-capital, măreşte, 
•ce-i drept, în primul rînd numai masa produsului, nu şi valoarea 
1ui, afară doar de cazul c ind permite reproducerea, cu aceeaşi canti
tate de muncă, a unui capital constant mai mare, deci şi conservarea 
valorii lui. Dar în acelaşi timp această sporire creează o nouă 
materie-capital, creează, aşadar, baza unei acumulări de capital 
sporite. 

In măsura în cure însăşi organizarea muncii sociale, deci şi 
sporirea forţei productive sociule a muncii. reclamă ca producţia 
să se desfăşoare pe scară largă şi, în concluzie, capitaliştii indivi
duali să avanseze capital bănesc în cantităţi mari, s-a arătat încd 
în cartea I 70 că acest lucru se produce în parte prin centralizarea 
capitalurilor în citeva mîini, fără să fie nevoie de o creştere 
absolută a volumului valorilor-Câpital în funcţiune şi deci a volumu
.ui capitalului bănesc în care aceste valori sint avansate. Mărimea 
capitalurilor individuale poate creşte prin centralizarea acestora 
în citeva mîini, fără creşterea concomitentă a sumei lor sociale. 
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Nu este vorba decît de o reparllzare modificată a capitalurilor 
individuale. 

In sfîrşit, în secţiunea ame1 ioară s-a arătat că o reducere a 
p erioadei de rotaţie permite sau cu un capital b ănesc mai mic să 
fie pus în mşcare acelaşi capital productiv, s au cu acelaşi c apitat 
bănesc să fie pus î n  mişcare un capital productiv mai mare. 

Este însă evident că  toate acestea nu au nimic de�a face cu 
problema propriu-zisă a capitaiului bănesc. Ele arată numai că, 
după trdnsformarea lui în c apital productiv, cap italul avansat - o 
sumă de valoare dată care în forma ei liberă, în forma-valoare, 
constă dintr-o anumită sumă de b ani - cuprinde potenţe pro
ductive ale căror limite nu sinl determinate de mărimea valorii 
lui şi care, în cadrul unor anumite graniţe, pot, dimpotrivă, să 
acţioneze cu un grad diferit de intensitate sau e;tensitate. Dacă 
preţurile elementelor de producţie - mijloacele de producţie şi 
forţa de muncă - sîat date, mărimea capitalului bănesc necesar 
pentru cumpărarea unei anumite cantităţi din aceste elemente de 
producţie existente sub formă de mărfuri este determinată. Adică 
este determinată mărimea valorii capitallui care urmează să fie 
avansat. Dar proporţia în care acest capital acţionează ca creator 
de valoare şi de produs este ela.tică şi variabilă. 

La punctul al doilea. Se înţelege de la sine că partea din 
munca socială şi din mijloacele de producţie c are trebuie cheltuitd 
anual pentru producerea sau pentru cumpărarea de bani în scopu} 
înlocuirii monedei uzate este pro tanto un scăzămînt din volumu} 
producţiei sociale. In ceea ce priveşte însă valoarea-bani cam 
funcţionează, în par,te, sub formă de mijloc de circulaţie, în p arte 
sub formă de tezaur, din moment ce există, este dobîndită, ea se 
află alături de forţa de muncă, de mijloacele de producţie produse 
şi  de izvoarele naturale ale avuţiei. Ea nu poate fi privită ca o 
limită a acestora din urmă. Prin transformarea ei în elemente de 
producţie, prin schimb cu lte ţări, scara producţiei ar putea ri 
lărgită. Aceasta presupune însă că banii continuă să-şi îndepli
nească rolul lor de bani universali .  

In  funcţie de durata perioadei de rotaţie, pentru punerea în 
mişcare a capitalului productiv este nevoie de o masă mai mare 
sau mai mică de c apital bănesc. Tot astfel am văzut că impărţirea 
perioadei de rotaţie în timp de muncă şi timp de circulaţie de
termină o sporire a capitalului latent care se află sub formă de 
bani, sau, cu alte cuvinte, a capitalului a cărui folosire este pentru 
moment amînată. 

ln măsura în care perioada de rotaţie este determinată de 
durata perioadei de muncă, ea este determinată, celelalte condiţii 
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rmînînd neschimbate, de natura materială a procesului de pro
ducţie, prin urmare nu de caracterul social specific al acestui 
proces de producţie. Dar, în cadrul producţiei capitaliste, operaţii 
relativ întinse, de durată mai lungă, determină avansări de capital 
bănesc mai mari pe timp mai îndelungat. Prin urmare, în asemenea 
domenii, producţia depinde de limitele în cadrul cărora capitalistul 
individual dispune de capital bănesc. Aceste limite sînt lărgite de 
sistemul de credit şi de asociaţiile legate de credit, de pildă 
societăţile pe acţiuni. De aceea perturbările de pe piaţa finan
ciară întrerup activitatea unor asemenea întreprinderi, iar acestea 
provoacă, la rîndul lor, perturbJri pe piaţa financiară. 

Pe baza producţiei sociale trebuie determinată proporţia în 
care aceste operaţii, care pe o perioadă de timp mai îndelungată 
retrag forţă de muncă şi mij loace de producţie fără a furniza în 
acest interval vreun produs în calitate de efect util, pot fi  efectuate 
fără a aduce prej udicii ramurilor de producţie, care nu numai că 
retrag în mod continuu şi repetat în cursul anului forţă de muncă 
şi mijloace de producţie, ci totodată şi fumizează mij loace de 
subzistenţă şi mijloace de producţie. In  condiţiile producţiei so
ciale, ca şi  în cele ale producţiei capitaliste, muncitorii din ramurile 
de producţie cu perioade de muncă relativ scurte vor retrage pro
duse numai pentru un timp mai scurt, fără a da în schimb alte 
produse, în timp ce ramur.ile de producţie cu perioade de muncă 
mai lungi retrag necontenit produse pentru intervale de timp mai 
îndelungate înainte de a începe să dea ele însele asemenea pro
duse. Faptul acesta provine deci din condiţiile obiectuale ale pro
cesului de muncă respectiv, nu din forma lui socială. In condiţiile 
producţiei sociale, capitalul b ănesc dispare. Societatea repartizează 
forţa de muncă şi mijloacele de producţie între diferitele ramuri 
de producţie. Producătorii vor putea primi, de pildă, bonuri, în 
schimbul cărora vor retrage din stocurile de mijloace de consum 
ale sooiertăţii o cantitate de produse corespunzătoare timpului de 
muncă prestat de ei. Aceste bonuri nu sînt bani. Ele l circulă. 

Aşadar, în măsura în care nevoia de capital bănesc rezultă 
din durata perioadei de muncă, ea este deteminată de două îm
prejurări : în primul rînd, banii sînt, în general, forma sub care 
trebuie să apară orice capital individual (făoîndu.se abstracţie de 
credit) pentru a se transforma in capital productiv ; acest lucru 
rezultă din esenţa producţiei capitaliste şi, în general, a produc
ţiei de mărfuri. - 1n al doilea rînd, mărimea sumei de bani care 
trebuie avansată este determinată de faptul că în cursul unei 
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perioade de timp mai mult sau mai puţin îndelungate îi sînt retrase 
în permanenţă societăţii forţă de muncă şi mijloace de producţie, 
fără ca în acest timp să i se restituie un produs care să poată fi 
retransformat în bani. Prima împrejurare, şi anume aceea c ă  
avansarea d e  capital trebuie făcută sub formă d e  bani, nu e în
lăturată de însăşi forma acestor bani, indiferent dacă este vorba 
de bani de metal, de bani de c redit, de semne de valoare etc. 
A doua împrejurare nu e de loc afectată de faptul prin ce mijloace 
băneşti sau în condiţiile cărei forme de producţie sînt retrase 
munca, mijloacele de subzistenţă şi mijloacele de producţie fără 
a se arunca în schimb în circulaţie vreun echivalent. 



C a p i t o 1 u 1 n o u ă s p r e z e c e 35) 
Prezentări anterioare ale problemei 

I. Fiziocraţii 

375 

„Tableau economique " * al lui Quesnay arată în c îteva linii 
mari cm un produs anual, de o valoare determinată, l producţiei 
naţionale este repartizat prin intermediul circulaţiei, în aşa fel 
încît, celelalte împrejurări rămînînd neschimbate, se poate efectua 
reproducţia simplă a acestui produs, adică reproducţia pe aceeaşi 
scară. Prin natura lucrurilor, punctul de plecare al perioadei de 
producţie îl constituie recolta din ultimul an. Nenmăratele acte 
de circulaţie individuale se unesc de la bun început în mişcarea 
lor socială de masă caracteristică - în circulaţia dintre marile 
olase economice, funcţional determinate, ale societăţii. Ceea ce 
interesează aici e următorul lucru : o parte a produsului total 
- care, ca orice parte a lui, reprezintă, ca obiect de întrebuinţare, 
un rezultat nou al muncii din anul trecut - este în acelaşi timp 
numai p urtătoare de valoare-capital veche, care reapare sub 
aceeaşi formă naturală. Această parte a produsului nu circulă, ci 
rămîne în mîna producătorilor ei, ele.sa fermierilor, pentru ca în 
mîna acestei clase să înceapă din nou să servească drept capital. 
In această parte a produsului anual care reprezintă capitalul 
constant, Quesnay include şi elemente care nu-şi au locul aici, dar 
el a reuşit să sesizeze esenţa problemei datorită orizontului său 
îngust, în care agricultura este singura sferă de investiţie a muncii 
omeneşti producătoare de plusvaloare, deci, din punct de vedere 
capitalist, singura sferă de investiţie realmente productivă. Pro
cesul economic de reproducţie, oricare ar fi caracterul lui social 
specific, se împleteşte întotdeauna în acest domeniu (al agriculturii) 
cu un proces n atural de reproducţie. Condiţiile evidente ale acestuia 

35) Aici începe manuscrisul VIII. 

* - „Tabloul economic", - Nota trad. 
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din umă aruncă lumină şi asup1 a condiţiilor celui dintîi, înlăturînd 
confuziile pe care le provoacă mirajele circulaţiei. 

Eticheta aplicată unui sistem de concepţii se deosebeşte de 
eticheta aplicată altor articole, printre !ltele prin faptul că ea nu-l 
induce n eroare numai pe cumpărător, dar adesea şi pe vînzător. 
Quesnay însuşi şi discipolii săi cei mai apropiaţi credeau în em
blema lor feudală, aşa cum savanţii noştri de catedră cred şi ei în 
această emblemă pînă în ziua de azi . ln realitate însă, s istemul 
fiziocrat este prima concepţie sistematică asupra producţiei capita
liste. Reprezentantul capitalului industrial - clasa fermierilor -
conduce întreaga mişcare economică. Agricultura se face pe baze 
:apitaiste, adică este o intreprindere pe scară mare a fermierului 
capitalist ; agricultorul nemijlocit este munci tor salariat. Producţia 
nu creează nJmai obiectele de întrebuinţare, ci şi valoarea lor ; 
mobilul producţiei este însă obţinerea de plusvaloare, al cărei loc 
de naştere este sfera produoţiei, şi nu sfera circulaţiei. Dintre cele 
trei clase c are figurează la Quesnay ca purtătoare ale procesului 
social de reproducţie mijlocit de către circulaţie, fermierul capita
l ist, exploatatoru! nemijlocit al muncii „productive " ,  producătorul 
de plusvaloare, se deosebeşte de cei care pur ş1 simplu îşi însuşesc 
această plusvaloare 11 . 

Caracterul capitalist al sis temului fiziocrat a provocat, încă 
în perioada lui de înflorire, opoziţia dintre Linguet şi Mably, de o 
parte, şi apărătorii micii proprietăţi funciare libere, de cealaltă 
p arte. 

Regresul lui A. Smith 36) în analiza pe c are a făcut-o procesului 
de reproducţie este cu atît mai izbitor, cu ci t  în rest nu numai c ă  
dezvo1tă analiza j ustă a lui Quesnay, sintetizînd, d e  pildă, aşa-nu
mitele „ avances primitives " * şi „ avances annuelles " * * ale aces
tuia în  noţiunile de capital „fix" şi capital „circulant " 37) , dar pe 
alocuri repetă în totul greşelile fiziocraţilor. Pentru a dovedi, de 

11) „Capitalul", voi. I, ediţia a 2-a, p. 612, nota 32 1•. 
17) Şi în această privinţă unii fiziocraţi i-au deschis calea, în special Tur

gat. Acesta întrebuinţează mai des decit Quesnay şi ceilalţi fiziocraţi cuvîntul 
„capital" pentru „avances• şi identifică şi mai mull „avances" sau „capitaux• 
ale proprietarilor de manufacturi cu cele ale fermierilor. De pildă : „Ca şi aceia" 
(proprietarii de manufacturi) . „ei" (fermierii, adică fermierii capitalişti) „trebuie 
să primească în afară de capitalurile care se întorc înapoi etc. • .  (Turgot . 
. „Oeuvres• ,  ed. Daire, Paris, 1 844, tome I, p. 40.) 

* - „avansuri inillale".  - Nota trad. ** - , . avansuri anuale•. - Nota trad. 
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pildă, că fermierul produce o v aloare mai mare decît orice altă 
c ategorie de capitalişti, el spune : 

„Dar nici un capital de o mărime egală nu pune în acţiune mai multă 
muncă productivă deci! acela al fermierului. Nu numai muncitorii săi agricoli, 
ci şi vitele sale de muncă sînt şi ele muncitori productivi" .  { Grozav compliment 
pentru muncitorii agricoli I }  „De altminteri, în agricultură natura /ucreazd ală
turi de om şi, deşi munca ei nu cosld nimic, produsul ei are va/oaze la fel ca 
produsul celor mai costisitori Jucrdtori. Operaţiile cele mai importante din agri
cultură par a avea mai puţin ca scop de a spori fertilitatea naturii, deşi fac şi 
acest lucru, cit de a îndruma această fertilitate către producţia plantelor celor 
mai utile omului. Un cimp năpădit de mărăcini şi de buruieni poate produce 
adeseori o cantitate de plante tot aşa de mare ca şi via sau ogorul cu grînele
cel mai bine cultivate. Adeseori cultivatorul, care sădeşte şi care seamănă, 
mai mult orînduieşte decît însufleţeşte fecunditatea activă a naturii şi, dup. 
ce el îşi termină toate lucrările, naturii i i  rămîne de făcut cea mai mare parte
din muncă. Astfel, muncitorii şi vitele de muncă ( I) folosite în agricultură re
produc nu numai, ca lucrătorii din manufacturi, o valoare egală cu consumul 
lor sau cu valoarea capitalului care îi foloseşte împreună cu profitul posesoru
lui său, dar reproduc o valoare mult mai mare. In afară de capitalul fermieru
lui şi de tot profitul său, ei reproduc în mod regulat renta pentru proprietarul 
de pămînt. Această rentă poate fi considerată ca produsul acelor forţe ale na
turii a căror folosinţă proprietarul de pămînt o împrumută fermierului. Ea est
mai mare sau mai mică, după cum presupunem că aceste forţe au efecte mai 
mari sau mai mici, sau, cu alte cuvinte, după cum presupunem că fertilitatea 
naturală sau îmbunătăţită a pămîntului e mai mare sau mai mică. Ceea ce ră
mîne după ce se scade sau se compensează tot ceea ce se poate considera 
ca rezultat al muncii omului reprezintă opera naturii. Această rămăşiţă este· 
rareori mai mică de un sfert şi adeseori mai mare de o treime din întregul pro
dus. Niciodată o egală cantitate de muncă productivă folosită în manufactură 
nu poate realiza o reproducţie atît de mare. In manufactură, natura nu face ni
mic ; omul fdce lutul, idr 1epruduc\id obţinul. este luldeauna în raport cu foi ţa 
factorilor care o prilejuiesc. Prin urmare, capitalul investit in agricultură nu 
numai că pune în mişcare o cantitate de muncă productivă mai mare deci! 
orice alt capital egal investit in manufactură, dar, mai mult, în raport cu can
titatea de muncă productivă pe care o foloseşte el adaugă o valoare cu mult 
mai mare la produsul anual al pămîntului şi al muncii ţării, la avuţia reală şi 
la venitul real al locuitorilor săi " ,  (B. II, eh. 5, p.  242, 243.) (Vezi şi Adam Smith. 
„Avuţia naţiunilor",  voi. I ,  Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1 952, p. 244-

245. - Nota !rad.) 

In cartea a II-a, c ap. 1 ,  A. Smith spune : 

„Valoarea totală a seminţelor de asemenea e propriu-zis un capital fix". 
(Op. cit., p. 1 86.) 

Aşadar, aici capitalul 
formă „fixă" .  

valoare-capi tal aceasta există sub-

„Deşi seminţele circulă între pămînt şi hambar, totuşi niciodată nu 
schimbă stăpînul şi de aceea propriu-zis nu circulă. Fermierul îşi realizeazd. 
profitul nu prin vînzarea, ci prin sporirea lor" .  (Op. cit., p. 1 86.) 
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Caracterul mărginit al aces tei teorii constă aici în faptul că 
Smith nu vede, cum a văzut Quesnay, reapariţia valorii capitalu
lui constant sub o formă nouă, deci nu vede un moment important 
al procesului de reproducţie, ci numai o ilustrare în plus, şi înc. 
una falsă, a deosebirii pe care o face el între capitalul circulant 
şi capitalul fix. - Trecind de la noţiunile de „avances pnmitives ·' 
şi „avances annuelles " la acelea de „fixed capital" * şi „circula
ting capital " **, Smith face un pas înainte în folosirea cuvîntului 
„capi.tal " ,  a cărui noţiune es te generalizată, devine independenta 
de sfera de aplicare exclusiv „agricolă" a fiziocraţi-lor ; regresul 
constă în faptul că deosebirile dintre „fix" şi „circulant " sînt con
siderate şi menţinute ca  deosebili  esenţiale. 

II. Adam Smith 

1 .  Punctele de vedere generale ale lui Smith 

A. Smith spune în cartea I, cap. 6, p. 42 : 

„In orice societate, preţul oricărei mărfi se reduce în cele din urmă la 
una sau alta din aceste trei părţi" (salariu, profit, rentă funciară) „sau la toat! 
trei. Iar în orice societate înaintată, toate trei intră, mai mult sau mai puţin, 
ca părţi componente în preţul marii majorităţi a mărfurilor" ssl , sau cum se 
spune mai departe la p. 43 : „Salariul, profitul şi renta sin! cele trei surse pri
mare ale oricărui venit ca si ale oricărei valori de schimb". (Op. cit., p .  3B, 39.) 

Vom cerceta ulterior m ai 
A. Smith despre „componentele 
, ,oricărei valor·i de schimb" .  -

îndeaproape această teorie a 
preţului mărfuriloru ,  respectiv 
Mai departe se spune : 

lui 
ale 

„„.Dacă acesta e cazul cu fiecare marfă luată separat, tot aşa trebuie să 
fie şi cu toate mărfurile care compun produsul total anual al pămintului şi  
muncii din oricare ţară luată în întregul ei .  Pre/ul total sau valoarea de schimb 
a acestui produs anual se descompune în aceste trei părti şi se repartizează în-

IB) Pentru ca cititorul să nu se înşele asupra sensului cuvintelor „preţul 
marii majorităţi a mărfurilor• , în cele ce urmează arătăm felul în care A. Smith 
Ie explică el însuşi. De pildă, în preţul peştelui de mare nu intră rentă, ci nu
mai salariu şi profit ; în preţul pietricelelor de Scoţia (scotch pebbles) intră 
numai salariu, şi anume : „In unele părţi ale Scoţiei, unii oameni săraci îşi fac 
o meserie din stringerea de-a lungul ţă1 mului mării a acelor variate pietricele 
cunoscute de obicei sub numele de pietricele de Scoţia. Preţul plătit pentru ele 
de către cioplitor constituie în întregime salariul muncii lor ; nu intră în pr2ţ 
nici rentă, nici profit" (op. cit., p. 39). 

• - „capital fix" .  - Nota trad. ** - „capital circulant•. - Nota trad. 



Capitolul 19. Prezentări anterioare ale problemei 379 

tre diferiţii locuitori ai ţării, fie ca salarii pentru munca lor, fie ca profituri 
pentru capitalul lor, fie ca rentă pentru pămîntul lor". (B. II ,  eh. 2, p. 190.) 
(Vezi şi op. cit., p. 1 9 1 .) 

După ce A. Smith a descompus în felul acesta atît preţul fie
cărei mărfi luate separat, cit şi „preţul total sau valoarea de 
schimb „ ,  a produsului total anual al pămîntulm şi mnc.i din ori
care ţară luată n întregul ei" în trei surse de venit pentru munci
torul salariat, capitalist şi proprietarul funciar, adică în salariu, 
profit şi rentă funciară, el trebuie totuşi să introducă prin contra
bandă şi un al patrulea element, şi anume elementul c apital. . .  El 
realizează acest lucru făcînd distincţie între venitul brut şi veni
tul net : 

„Venitul brut al tuturor locuitornor unei ţări mari cuprinde produsul total 
anual al pămîntului şi muncii lor, iar venitul net e ceea ce le rămîne după ce 
se scad chelluieli/e de in lle/inere, mai întîi a capitalului fix, apoi a celui cir
culant, sau ceea ce, făra a atinge capitalul, pot ei acorda pentru fondul rezer
vat consumului imediat sau pot cheltui pentru întreţinerea, confortul şi distrac
ţiile lor. Avuţia lor reală, de asemenea, nu este proporţională cu venitul brut, 
ci cu cel net" (ibid., p. 190) . (Vezi şi op. cit„ p.  19 1 .) 

La aceasta remarcăm următoarele : 
1 .  A. Smith tratează aici in mod expres numai reproducţia 

simplă, şi nu reproducţia pe scară lărgită sau acumlare a ; el nu 
vorbeşte decît de cheltuielile de întreţinere (maintaining) a capita
lului aflat în funcţiune, Venitul „net "  este egal cu acea parte a 
produsulu.. anual, indiferent dacă este al întregii societăţi sau al 
capitalistului individual, care poate intra în „fondul de consum " ,  
dar volumul acestui fond nu trebuie s ă  impieteze asupra capitalu
lui aflat în funcţiune (encroach upon capital) , Prin urmare, o parte 
din valoarea produsului individual, ca şi a celui social, nu se 
reduce nici l a  salariu, nici la profit, nici la rentă funciară, ci  se 
reduce l a  capital, 

2, A Smith renunţă la propria sa teorie cu ajutorul unui joc 
de cuvinte, făcînd distincţie între „gross " şi „net revenue " ,  între 
venit brut şi venit net. Capitalistul individual, ca şi întreaga clasă 
a capitaliştilor, sau aşa-numita naţiune, în locul capitalului con
sumat în producţie obţine un produs-marfă, Valoarea acestuia, 
care poate fi reprezentată prin părţi propo1ţionale ale produsului 

însuşi, înlocuieşte, pe de o parte, valoarea�capital cheltuită, consti

tuind deci venit sau, şi mai textual, „revenue " („revenue" e parti

cipiul lui „reveni r " ,  a reveni, a se întoarce) , dar, nota bene, 

„capital-revenue" sau veni t la c apital ; pe de altă parte, compo

nente ale valorii produsului care „se repartizează între diferiţii 

locuitori ai ţării, fie ca salarii pentru munca lor, fie ca profituri 
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pentru capitalul lor, fie ca rentă pentru p.întul lor " ,  fomînd 
:eea ce în viaţa de toate zilele se numeşte venit. Potrivit acestei 
concepţii, valoarea întregului produs, fie el al capitalistului indivi
.ual, fie al întregii ţări, formează un venit pentru cineva ; acest 
venit ste însă, pe de o parte, venit la capital, iar pe de altă parte 
forma „revenue" diferită e acesta.  Astfel, ceea ce este înliturat 
la descompunerea valorii mărfii în componentele ei este reintrodus 
pe uşa din dos, anume cu ajutorul sensului dublu al cuvîntului 
„revenue".  Nu pot însă „r,eveni "  decît acele componente ale va
lorii produsului care există deja în el. Pentru ca n capital să 
�ducă venit, „revenue " ,  el trebuie să fi fost în prealabil cheltuit. 

In altă parte, A. Smi th spune : 

„Cea mai scăzută rată a profi tului obişnuit trebuie să fie întotdeauna ceva 
mai mare deci! cel suficient pentru a compensa pierderile ocazionale la care 
este expusă orice întrebuinţare de capital. Numai acest surplus este profitul net 
sau neto-profit" . 

Care capitalist înţelege prin profit cheltuiri de capital ne· 
'Cesare ? 

„Ceea ce se numeşte profit brut cuprinde adeseori nu numai acest surplus, 
dar şi ceea ce se rezervă pentru a compensa asemenea pierderi ocazionale". 
(B. I ,  eh. 9, p. 72.) (Vezi şi op. cit„ p. 68.) 

Dar aceasta nu înseamnă decît că o parte a plusvalorii, con
siderată drept o p arte a profitului brut, trebuie să formeze un 
fond de asigurare pentru producţie. Acest fond de asigurare este 
creat pe seama unei părţi de supramuncă, care, în această mă
sură, produce în mod direct capital, adică fondul destinat repro
ducţiei. In ceea ce priveşte cheilllielile pentru „întreţinerea" capita
lului fix etc. (vezi pasajele citate mai sus) , înlocuirea capitalului 
iix consumat cu altul nou nu consUtuie o nouă investiţie de capital, 
ci doar reînnoirea vechii valori-capital sub o formă nouă. In ceea 
ce priveşte însă cheltuielile pentru repara�iile capitalului fix, pe 
care A. Smith le raportează de asemenea la cheltuielile de între
ţinere, ele intră în preţul capitalului avansat. Faptul că capitalistul 
nu trebuie să investească dintr-o dată această parte de capi,tal, că 
o investeşte treptat, pe măsură ce este nevoie, în timpul funcţio
nării capitalului şi poate folosi în acest scop profitul dej a încasat 
nu schmbă cu nimic sursa acestui profit. Componenta valorii din 
care provine acest profit arată numai că muncitorul fumizează 
supramuncă atît pentru fondul de asigurare, cît şi pentru fondul de 
reparaţii. 

A. Smith ne relatează apoi că din venitul net, adică din venitul 
în sens specific, trebuie exclus întregul capital fix, precum şi acea 
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pare a capitalului circulant care este necesară în întregime pentru 
întreţinerea, repararea şi reînnoi�a capitalulm fix, adică de fapt 
întregul capital care nu se află într-o formă naturală destinată 
fondului de consum. 

„Toată cheltuiala pentru întreţinerea capitalului fix trebuie, evident, scă
.zută din venitul net al societăţii. Nici materialele necesare pentru întreţinerea 
maşinilor, a uneltelor de muncă ... , nici produsul muncii necesare pentru a da 
acestor materiale forma cerută nu pot face parte din venitul net al societăţii. 
Preţul acestei munci poate într-adevăr face parte din el, intrucil muncitorii ast
fel angajaţi pot plasa întreaga valoare a salariilor lor în fon<iul lor rezervat 
pentru consumul imediat. Insă, în alte feluri de muncă, şi preţu/• { adică sala
Iiul plătit pentru această muncă } , „şi produsul" { în care este încorporată această 
muncă } „trec la acest fond : preţul la fondul muncitorilor, iar produsul la cel 
al altor persoane, ale căror consum, confort şi distracţii sînt sporite prin munca 
icestor muncitori" .  (B. II, eh. 2, p. 1 90, 191.) (Vezi şi op. cit., p. 191-1 92.) 

A. Smith se loveşte aici de deosebirea foarte importantă din
tre muncitorii care lucrează in producţia de mijloace de produc
/ie şi muncitorii care lucrează în producţia nemijlocită de mijloace 
de consum. Valoarea produsului-marfă al primei categorii de 
muncitori conţine o componentă egală cu suma salariilor lor, adică 
cu valoarea părţii de capital cheltuite pentru cumpărarea de forţă 
de muncă ; această parte a valorii există fizic oa o cotăparte 
.anumită a mijloacelor de producţie produse de aceşti muncitori. 
Banii obţinuţi de ei sub formă de salarii constituie pentru ei ve
nit, dar nici peutru ei, nici pentru alţii munca lor nu a creat pro
duse care pot fi consmate individul. Aceste produse nu consti
tuie deci ele însele un element al acelei părţi a produsului anual 
care este destinată fondului de consum social, singurul în care se 
poate realiza „venitul net" .  A. Smith uită să adauge aici că ceea 
ce este valabil pentru salarii este valabil în aceeaşi măsură şi 
pentru acea componentă a vaiorii mijloacelor de producţie c are, 
in caliate de plusvaloare, constituie, sub forma categoriilor de 
profit ş i  rentă, venitul (în primul rînd) al capitalistului industrial. 
Şi aceste componente ale valorii există sub formă de mijloace de 
,producţie, de produse care nu pot fi consumate individual : a>ia 
după transformarea lor în bani se poate cumpăra o cautitate, co
respunzătoare preţului lor, din mijloacele de consum produse de 
. a  doua categorie de muncitori, trecînd-o în fondul de consum in
dividual al posesorilor acestor mijloace de producţie. Dar cu atît 
mai mult A. Smith ar fi trebuit să vadă că o parte din valoarea 
mijloacelor de producţie produse anual, egală cu valoarea mijloa
celor de producţie care funcţionează în c adrul acestei sfere de 
;producţie, adică egală cu valoarea mijloacelor de producţie cu 
ajutorul cărora se produc mijloace de producţie - deci o parte 
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din valoare egală cu valoarea capi talului constant folosit aici -, 
este în mod absolut exclusă din orice componentă a valorii care 
constituie venit, şi anume nu numai din cauza formei naturale în 
care eoistă această parte, dar şi din cauza faptului că funcţio
nează în calitate de cdpital. 

In ceea ce priveşte a doua categorie de munci tori - care 
produc în mod nemijlociit mijloace de consum -, definiţiile lui 
A. Smith nu sînt tocmai exacţe, Şi anume eJ spune că în aceste 
ramuri de muncă atît preţul muncii, cit şi produsul intră n („go 
to") fondul de consum direct : 

„preţu/• (adică banii primiţi ca salariu) „în cel al muncilorilor, iar produsul în 
cel al altor persoane (that of other people) , ale căror consum, confort şi distracţii 
sini sporite prin munca acestor muncitori" .  

Dar muncitorul nu poale lrăi din „pretulu muncii sale, adică 
din banii în care i se plăteşte salariul ; el realizează aceşti bani. 
cumpărînd cu ei mijloace de consum ; acestea pot con&ta, în 
parte, din categorii de mărfuri pe care le-a produs el însuşi.  Pe 
de altă parte, propriul lui produs poate fi din acelea care intră 
numai în consumul exploatatorilor muncii. 

Excluzînd astfel în întregime capitalul fix din „netto reve
nue " * al unei ţări, A. Smith continuă : 

„Insă, deşi cheltuielile totale de întreţinere a capitalului fix sini astfel io 
mod necesar scoase din venitul net al societăţn, nu e acelaşi lucru cu cheltui'" 
lile de întreţinere ale capitalului circulant. Din cele patru părţi din care e com
pus capitalul circulant - bani, mijloace de subzistenţă, materiale şi produse 
finite - s-a arătat deja că ultimele trei sini retrase din el ln mod regulat şi 
plasate fie în capitalul fix al societăţii, fie în fondul rezervat pentru consumul 
direct. Partea din aceste bunuri consumabile care nu poate fi folosită pentru 
a întreţine pe cel dintîi" { capitalul fix } „trece în întregime la cel de-al doilea' 
{ fondul destinat consumului direct } „şi reprezintă o parte din venitul net al 
societăţii. Astfel, întreţinerea celor trei părţi ale capitalului circulant micşorează 
venitul net al societăţii numai cu acea parte a producţiei anuale care este ne
cesară pentru întreţinerea capitalului fix" .  (B. II, eh. 2, p. 191 , 192.) (Vezi ş1 
op. cit . ,  p. 192�193.) 

Afimaţia lui A. Smith că parlea capitalului circulant care nu 
serveşte la producerea de mijloace de producţie intră în produc
ţia mijloacelor de consum, adică în acea parte a produsului anual 
destinată să formeze fondul de consum al societăţii, este o pură 
tautologie. Important este însă ceea ce urmează imediat după 
aceasta : 

, Jn această privinţă, capiialul circulant al societăţii e diferit de capitalul 
circulant individual. Capitalul circulant al unui individ e cu totul exclus din 

• - „venitul n"l'.  - Nota lrad. 
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venitul său net şi niciodată nu poate să constituie o parte din acesta din urmă ; 
•el poate să conslea numai din profit. Dar, deşi capitalul circulant al fiecarui 
individ face parte din cel al societăţii căreia îi aparţine, nu e cu totul exclus 
-din cauza aceasta ca el să facă parte de asemenea din venitul net al societăţii. 
Deşi mărfurile din prăvălia unui comerciant nu pot fi plasate în fondul rezervat 
pentru consumul direct al comerciantului, ele pot să facă parte din fondul de 
consum al altora, care, printr-un venit scos din alte surse, îi pot înlocui regulat 
valoarea lor, împreună cu profitul lui, fără a cauza vreo micşorare nici a capi
talului comerciantului, nici a capitalului lor" (ibid.). (Vezi şi op. cit. ,  p. 1 93.)  

Aşadar, aici aflăm c ă  : 
1 .  Ca şi capitalul fix şi capitalul circulant necesar pentru re

producţia celui dintîi (funcţionarea A. Smith o uită) şi pentru în
treţinerea lui, tot astfel şi capitalul circlant al fiecărui capitalist 
individual, întrebuinţat în producţia de mijloace de consum, este 
cu totul exclus din venitul ne t al acestuia, venit care nu poate 
consta decît din profiturile lui. Prin urmare, acea parte a produsu
lui-marfă al acestuia c are îi înlocuieşte capitalul nu poate fi des
compusă în componente ale vaiorii, care constituie pentru el venit. 

2. Capitalul circulant al fiecărui capitalist individual consti
tuie o parte a capitalului circulant al societăţii, la fel ca orice 
capital fix individual. 

3. Deşi nu este decît suma capitalurilor circulante indivi
duale, capitalul circulant al societăţii are un caracter diferit de 
acela al capitalului circulant al fiecărui capitalist individual. 
Acest capitl din urmă nu poate forma niciodată o parte din ve
nitul capitalistului individual ; dimpotrivă, o parte din cel dintii 
(şi anume partea care constă din mijloace de consum) poate foma 
în acelaşi timp o p arte din venitul societăţii, sau, cum a spus A. 
Smith mai înainte, ea nu trebuie neapărat să micşoreze venitul 
net al societăţii cu o parte a produsului anual. In realitate, ceea 
ce A. Smith numeşte aici capital circulant reprezintă capitalul
marfă produs anual pe care capitaliştii producători de mijloace 
de consum l aruncă anual în circulaţie. Acest produs-marfă anual 
al lor constă în întregme din articole consumptibile şi de aceea 
formează fondul în care se realizează sau pe care se cheltuisc 
veniturile nete (inclusiv salariile) ale societăţii. In loc să aleagă 
drept exemplu mărfurile din prăvălia mkului negustor, A. Smith 
ar fi trebuit să ia masele de mărfuri aflate în depozitele capita-
1iştilor industriali. 

D acă A. Smith ar fi grupat ideile disparate pe care le-a for
mulat mai înainte la analizarea reproducţiei a ceea ce numeşte 
el capital fix, iar acum la analizarea reproducţiei a ceea ce nu
meşte el capital circulant, atunci ar fi ajuns la următorul rezultat : 
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I. Produsul social anual este format din două sctare : pri
mul cuprinde mijloacele de producţie, al doilea mijloacle de 
consum ; fiecare dintre ele trebuie tratat separat. 

II. Valoarea totală a acelei părţi din produsul anual care 
constă din mijloace de producţie se repartizează precum urmează : 
o p arte din valoarea lor reprezintă numai valoarea mijloacelor 
de producţie consumate la producerea acestor mijloace de pr
ducţie, e a  nu reprezintă deci decît valoarea-c apital care reapare 
într-o formă nouă ; a doua p arte este egală cu valoarea capitalu
lui cheltuit pentru forţă de muncă sau cu suma salariilor plătite 
de capitaliştii din această sferă de producţie. In sfîrşit, a treia 
p arte din valoare formează izvorul profiturilor, inclusiv renta 
funciară, al capitaliştilor industriali din această categorie. 

Prima parte componentă, care, după A. Smith, reprezintă p ar
tea reprodusă a capitalului fix al tuturor capitalurilor individuale 
folosite în acest prim sec tor, este „cu totul exclusă şi nu poate 
constitui niciodată o parte din venitul net " ,  fie al capitaltstului in
dividual, fie al societăţii. Ea iuncţionează în permanentă în cali
tate de capital, niciodată în calitate de venit. In această p rivinţă, 
„capitalul fix" al fiecărui capi talist individual nu se deosebeşte 
u nimic de capitalul fix al societăţii. In acelaşi timp însă, cele
lalte părţi din valoarea produsului social anual oare constă din 
mijloace de producţie - părţi din valoare care există deci şi în 
părţi alicote ale acestei mase totale de mijloace de producţie -
constituie, oe-i drept, venituri pentru toţi agenţii care participă 
la această producţie : salarii pentru muncitori, profituri şi rente 
pentru capitalişti. Dar pentru societate ele nu constituie venit, ci 
capital, deşi produsul anual al societăţii nu constă decît din suma 
produselor capitaliştilor individuali care fac parte din această so
cietate. 1n majoritatea cazurilor, prin însăşi natura lor, aceste 
p roduse nu pot funcţiona decît ca mijloace de producţie, şi chiar 
aelea care la rigoare ar putea funcţiona ca mijloace de consum 
sînt destinate să servească drep t materii prime şi materiale auxi
liare pentru o nouă producţie. Ele funcţionează ca atare, adică în 
calitate de capital, dar nu în mîinile producătorilor lor, ci  în ale 
acelora care le utilizează, şi anume : 

III. In mîinile capitaliştilor din al doilea sector, le prducă
torilor nemijlociţi de mijloace de consum. Aceste mijloace de 
consum le înlocuiesc acestora capitalul consumat în producerea 

mij loacelor de consum (în măsura în care acest capital nu este 

transformat în forţă de muncă, adică în măsura în care el nu este 

format din suma salariilor muncitorilor din acest al doilea sector), 

în timp ce capitalul consumat, care se află acum sub formă de 



Capitolul 1 9. Prezentări anterioare ale problemei 38j 

mijloace de consum în mîinile capi taliştilor care le produc, for
mează la rîndul lui - deci din punct de vedere social - fondul 
de consum în care capitaliştii ş1 muncitorii din primul sector îşi 
realizează veniturile. 

Dacă A. Smith şi-ar fi conlinuat analiza pînă aici, el ar fi 
ajuns aproape de rezolvarea întregii probleme. El s-a apropiat în 
fond foarte mult de aceasta, întrucît observase dej a că anumite 
p ărţi din valoarea unei categorii a capitalurilor-marfă (mijloace de 
producţie) din care constă produsul anual total al societăţii, 
deşi constitu ie venit pentru muncitorii şi capitaliştii individuali 
ocupaţi cu producerea lor, nu constituie însă o parte componentă 
a venitu1ui societăţii ; în timp ce o parte din valoarea celeilal te c a 
tegorii de capitaluri-marfă (mijloace de consum) . cu toate c ă  
constituie valoare-capital pentru proprietarii e i  individuali, adică 
pentru capitaliştii ocupaţi [n această sferă de investiţie a c apitalu
lui, constituie totuşi numai o parte din venitul social. 

Din toate cele de mai sus rezultă însă următoarele : 
1n primul rînd. Deşi capitalul social este egal numai cu suma 

capitalurilor individuale, şi de aceea şi produsul-marfă (sau ca
pitalul-marfă) anual al societăţii este egal cu suma produselor
marfă ale acestor capitaluri individuale ; deşi de aici rezultă că 
descompunerea valorii-marfă în componentele ei, descompunere 
valabilă pentru fiecare capital-marfă individual, trebuie să fie 
valabilă şi în ultimă instanţă este valabilă şi pentru capitalul-marfă 
al întregii societăţi, totuşi forma în care se manifestă aceste compo
nente ale valorii în procesul .e reproducţie social total diferă. 

1n al doilea rînd. Chiar şi în cadrul reproducţiei simple are 
loc nu numai producţia de salariu (capital variabil) şi plusvaloare, 
ci şi producţia directă de valoare-capital constantă nouă, deşi 
ziua de muncă nu constă decit  din două părţi : una în care mun
citorul înlocuieşte capitalul vanabil, producînd de fapt un echi
valent pentru cumpărarea forţei sale de muncă, şi a doua în care 
el produce plusvaloare (profit, rentă etc.) . - Anume munca zil
ni c ă, care este cheltuită pentru reproducerea mijloacelor de pro
ducţie - şi a c ărei valoare se descompune în salariu şi plusva
loare -, anume această muncă se realizează în mijloace de pro

ducţie noi care înloouiesc partea constantă a capitalului, cheltuită 
pentru producerea mijloacelor de consum. 

Principalele dificultăţi, care în cea mai mare parte au fost 
rezolvate în cele expuse mai sus, nu apar la analiza acumulării ,  
ci  la analiza reproducţiei simp le. De aceea A. Smith (B. II) , ca şi 

25 - Marx-Engels - Opere, val. 24 
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mai înainte Quesnay (Tableau economique), atunci cînd este 
vorba de mişcarea produsului anual al societăţii şi de reproduce
rea lui mijlocită de circulaţie, pornsc de la reproducţia simplă. 

2. Descompunerea valorii de schimb în v + p la Smith 

Potuv1t dogmei lui A. Smith, preţul sau valoarea de schimb 
(„exchangeable value ")  a fiecirei mărfi în parte, deci şi a tutu
ror mărfurilor luate la un loc din care const ă  produsul anual al 
societăţii (el presupune pe drept cuvînt pretutindeni producţie 
capitalistă) , este format din trei p ărţi componente („component 
parts ")  sau se descompune în („resolves itself into")  : salariu, pro
fit şi rentă. Această dogmă poate fi redusă la ideea că valoarea 
mărfii = v + p, adică este egal ă cu valoarea capitalului variabil 
avansat plus plusvaloarea. Această reducere a profitului şi a ren
tei la o unitate comună, pe care o însemnăm cu p, o pu tem face 
cu permisiunea expresă a lui A. Smith, după cum rezultă din ci
tatele de mai jos, în care vom lăsa deocamdată la o parte toate 
punctele secundare, adică Loate devierile aparente sau reale de la 
dogma potrivit c ăreia valoarea mărfurilor constă exclusiv din 
elementele pe care noi le insemnlm cu v + p. 

In manufactură : 

„Valoarea pe care lucrătorii o adaugă materialelor se descompune.. .  in 
două părţi, din care una plăteşte salariul muncitorilor, Iar cealalti pwfitul pa
tronului asupra întregii sume avansate de el pentru materiale şi salari i " .  (B . ( ,  
eh.  6, p. 40,  4 1 .) (Vezi şi op. cit„  p .  3-37.) - „Deşi patronul avansează sa
lariul muncitorului manufacturier, în realitate muncitorul nu-I costă nimic, va
loarea acestui salariu fiindu-i în general restituită (reserved), împreună cu un 
profit, în valoarea sporită a obiectului asupra căruia s-a aplicat munca munci
torului" .  (B. II, eh. 3, p. 221 .) (Vezi şi op. cit. ,  p .  223.) 

Partea de capital (stok) care este cheltuită 

„pentru întreţinerea muncii productive . . .  după ce i-a servit" { patronului } „în 
funcţia de capital . . .  constituie un venit pentru ei" { pentru muncitori } . (B . II ,  
eh. 3, p. 223.) (Vezi şi op. cit„ p .  224.) 

In capitolul citat mai sus, A. Smith spune categoric : 

„Produsul total anual al pămîntului şi al muncii din orice tară.. .  se îm
parte de Ia sine (naturally) în două părţi. Una dintre ele, adesea cea mai mare, 
este în primul rînd destinată să înlocuiască capitalul sau să reînnoiască mijloa
cele de subzistenţă, materiale şi produse finite, care au fost retrase din capi
tal ; cealaltă e destinată să formeze un venit, fie posesorului acestui capital ca 
profit Ia capital, fie vreunei alte persoane ca rentă a pămîntului" (p. 222). 
(Vezi şi op. cit., p. 224.) 
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După cum am afla t  mai îndinte de la A. Smith, numai o parte 
din capital constituie în acelaşi timp venit pentru cineva, şi 
anume partea cheltuită pentru cumpărarea de muncă productivă. 
Această parte - capitalul varidbil - îndeplineşte mai întîi „func
ţia de capital " în mina întreprinzătorului şi pentru el, iar apoi 
„constituie un venit" pentru muncitorul productiv însuşi. Capita
listul transformă o parte din valoarea-capital a sa în forţă de 
muncă şi astfel în capital variabil ; numai datorită acestei trans
formări, nu numai această p ar Le a capitalului, ci şi întregul lui 
capital funcţionează în calitate de capital industrial. Muncitorul 
- vînzătorul de forţă de muncă - primeşte valoarea acesteia din 
urmă sub formă de salariu. Iii mina lui forţa de muncă nu este 
decît marfă de vînzare, o marfă din a cărei vînzare trăieşte şi care 
de aceea constituie singurul izvor al venitului lui ; în calitate de 
capital variabil, forţa de muncă nu funcţionează decît în mina 
cump ărătorului ei, capitalistul, iar preţul de cumpărare a forţei 
de muncă capitalistul îl avansează numai aparent, întrucît valoa
rea lui i-a fost dinainte furnizată de muncitor. 

Dup ă  ce A. Smith ne-a arătat astfel că în manufaotură valoa
rea produsului este = v + p (unde p = profitul capitalistului) , el 
ne spune că în agricultură munci.Lorii, în afară de 

„reproducţia unei valori egale cu consumul lor sau cu capitalul, care ii folo
seşte" { variabil } „împreună cu profiturile capitalistului" ,  . . .  în afară „de capita
lul fermierului ş1 tot profilul său, ei reproduc în mod regulat şi renta proprie· 
tarulm de pămînt • .  (B. II, eh. 5,  p.  243.) (Vezi şi op. cit„ p. 244.) 

Faptul că renta intră în mina proprietarului funciar nu are 
nici o importanţă pentru problema pe care o analizăm aici. lna
inte de a intra în mîna lui, ea trebuie să se afle în mina fermie
rului, adică în mina capitalistului industrial. lnainte de a deveni 
venit pentru cineva, ea trebuie să constituie o componentă a va
lorii produsului. Atî t renta, cit ş1 profitul nu sînt deci, la A. Smith, 
decît componente ale plusvalorii, pe care muncitorul productiv le 
reproduce în permanenţă concomitent cu propriul său salariu, 
deci concomitent cu valoarea capitalului variabil. Prin urmare, 
atît renta, cit şi profitul sînt părţi ale plusvalorii p,  şi de aceea la  
A. Smith preţul tuturor mărfurilor se descompune în v + p .  

Dogma potrivit căreia preţul tuturor mărfurilor (deci ş1 cel al 
produsului-marfă anual) se descompune n salariu, plus profit, 
plus rentă funciară, această dogmă ia, chiar şi în p artea perma
nent esoterică a operei lui Smith, o asemenea formă încît valoa
rea fiecărei mărfi, deci şi aceea a produsului-marfă anual al so
cietăţii, = v + p, = valoarea-capital cheltuită pentru forţă de 
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muncă şi reprodusă în permanenţă de muncitor, plus plusvaloarea 
adăugată de muncitori prin munca lor. 

Acest rezultat fnal la care ajunge A. Smith ne arată în ace
laşi timp - vezi mai jos - sursa analizei unilaterale pe care o 
face el componentelor în care poate fi descompusă valoarea

marfă. Faptul că aceste componente constituie în acelaşi timp di
ferite surse de venit pentru diferite clase oare funcţionează în 
producţie nu are nimic de-a face nici cu determinarea mărimii 
fiecăreia dintre aceste componente şi nici cu determinarea sumei 
valorii lor. 

Cînd A. Smith spune : 

„Salariul, profitul şi renta sint cele trei surse primare ale oricărui venit, 
ca şi ale oricărei valori de schimb. Orice alt venit derivă în cele din urmă din 
una sau alta dintre aceste surse " .  (B. I ,  eh. 6, p .  43.) (Vezi şi op. cit., p .  39) ; 

atunci în această frază sînt îngrămădite o serie întreagă de quid 
pro quouri *. 

1. Toţi membrii societăţii care nu iau parte direct la repro
dJcţie, adică nu lucrează în sfera producţiei materiale sau nu lu
crează de loc, pot obţine p artea lor din produsul-marfă anual, 
adică mijloacele lor de consum, numai din mîinile acelor clase c ă
rora produsul le revine în primul rînd : muncitori productivi, ca
pitalişti industriali ş i  proprietmi funciari. !ntr-atît veniturile lor 
provin materialiter ** din salariu (ale muncitorilor productivi) , pro
fit şi rentă funciară şi apar deci, în raport cu aceste venituri pri
mare, ca venituri derivate. Pe de altă parte însă, cei care primesc 
aceste venituri, derivate în sensul de mai sus, le primesc în vir
tutea funcţiilor lor sociale, ca rege, preot, profesor, prostituată, 
ostaş etc ., şi  pot considera deci aceste funcţii ale lor drept surse 
primare ale veniturilor lor. 

2. Aici eroarea grosolană a lui A. Smith atinge punctul cul
minant : după ce a început prin a determina în mod just compo
nentele valorii mărfii şi  suma valorilor nou create care sînt în
corporate în aceste componente, după ce a demonstrat cum aceste 
componente fomează tot atîtea surse de venit diferite 39) , după ce 
a dedus astfel veniturile din valoare, el procedează invers - ş i  

39) Reproduc această frază exact î n  forma î n  care se află î n  manuscris, 
cu toate că ln contextul de aici ea pare să contrazică atît cele expuse pînă 
acum, cit şi cele ce urmează. Această contradicţie aparentă se rezolvă mai 
jos la  punctul 4 :  „Capitalul şi venitul la  A. Smith". - F. E. 

* - substituiri. - Nota trad. ** - materialmente. - Nota trad. 



Capitolul 1 9. Prezentări anterioare ale problemei 389 

aceasta rmîne ideea sa predominantă - şi trasormă veniturile 
din „componente " (component parts) n „surse primare ale ori
cărei valori de schimb " ,  desc.izînd larg porţile economiei poli
tice vulgare. (Vezi pe Roscher il nostru 73,) 

3 .  Partea constantă a capialului 
Să vedem acum p rin ce artificiu încearcă A. Smith să elimine 

din valoarea�marfă p artea constantă a valorii-capital. 

„In preţul griului, de pildă, o parte plăteşte renta proprietarului de 
pămint• .  

Originea acestei componente a valorii nu are nimic de-a face 
cu faptul că ea este plăiită proprietarului funciar şi că sub forma 
de rentă costituie pentru el un venit, aşa cum o riginea celorlalte 
componente ale valorii nu are nmic de-a face cu faptul că ele 

constituie surse de venit sub formă de p rofit şi de salariu. 

„ ... O alta plăteşte salariile sau întreţinerea muncitorilor" { şi a vitelor de 
muncă I adaugă el } „întrebuinţate pentru a-l produce, iar partea a treia plă
teşte profitul fermierului. Aceste trei părţi par• { seem, într-adevăr par } „a 
constitui, mijlocit sau nemijlocit, întregul preţ al griului" ••j. 

întreg acest p reţ, adică determinarea mărimii lui, este cu to

tul independent de repartizarea lui între cele trei categorii de 

persoane. 

„O a patra parte se crede că este necesară pentru înlocuirea capitalului 
fermierului sau pentru a-l despăgubi pentru istovirea vitelor de muncă şi uzura 
uneltelor sale agricole. Dar trebuie ţinut seama că preţul oricărui instrument 
din inventarul gospodăriei agricole, ca bunăoară preţul unui cal de muncă, este 
şi el  alcătuit din aceleaşi trei părţi : renta pămintului pe care este crescut, 
munca pentru a-l duce la păscut şi a-l creşte, precum şi profiturile fermierulm 
care avansează atit renta pămintului. cit  şi salariile pentru muncă. Deci, cu 
toate că preţul griului poate plăti atit pr:ţul calului, cit ş1 al întreţinerii lui, 
preţul total încă se descompune, mijlocit sau nemijlocit, în aceleaşi trei părţi : 
rentă, muncă" { este vorba de salariu } „şi profit", (B. I, eh. 6, p. 2.) (Vezi şi 
op. cit., p. 38.) 

Iată, textual, tot ce are de spus A. Smith pentru fundamen
tarea neverosimilei sale doctrine. Dovada pe care o aduce el 
constă pur şi simplu în repetarea uneia şi aceleiaşi afi1maţii. El 

'°) Facem aici cu totul abstracţie de faptul că Adam a fost cit se poate 
de nefericit în alegerea exemplului său. Valoarea griului poate fi descompusă 
în salariu, profit şi renti numai datoriti faptului că nutreţul, consumat de vitele 
.de muncă, este prezentat ca salariu al vitelor de muncă, iar vitele ca muncitori 
sd!ariaţi, deci şi muncitoru! salariat, la rindul său, ca vită de muncă. (Adaos din 
manuscrisul II.) 



390 Secţiunea a III-a. Reproducţia şi circulaţia capitalului social total 

admite, de pildă, că preţul griului nu constă numai din v + p, dar 
şi din preţul mijloacelor de p roducţie consumate pentru producţid 
griului, deci dintr-o valoare-capital pe care fermierul nu a inves
tit-o în forţă de muncă. Dar, spune el, preţurHe tuturor acestor 
mijloace de producţie se descompun la rîndul lor, ca şi preţul ce
realelor, în v + p. Numai că A. Smith uită să adauge : în afară 
de aceasta, în preţul mijloacelor de producţie consumate pentru 
propria lor producere. El trimite de la o ramură de producţie la 
alta şi de la aceasta la o a t reia. Afirmaţia că întregul preţ al 
mărfurilor se descompune „mijloci t "  sau „ în ultimă instanţăM  (ul
timately) în v + p nu ar a un simpiu subterfugiu decît dacă s-ar 
dovedi că produsele-marfă, al căror preţ se descompune nemijlo
cit în c (preţul mijloacelor de producţie consumate) + v + p, 
sînt în cele din urmă compensate cu produse-marfă care înlocu
iesc „mijloacele de producţie consumate " în totalitatea lor şi care, 
la rîndul lor, sînt produse, în opoziţie cu primele produse-marfă, 
prin simplă cheltuire de capital variabil, adică de capital cheltuit 
pe forţă de muncă. Preţul aces lor produse din urmă ar fi în acest 
caz în mod nemijlocit = v + p. De aceea şi preţul primelor pro
duse, adică c + v + p, în Cdi e c figurează ca parte constantă a 
capitalului, ar putea fi în ceie din urmă descompus în v + p. 
A. Smith nu şi-a dat seama nici el însuşi că prin exemplul său des
pre culegătorii de , ,scotch pebbles "  * a adus o asemenea dovadă � 
de altfel, chiar potrivit afirmaţiei lui, aceşti culegători 1 )  nu fur
nizează nid un fel de plusvaloare, ci produc numai propriul lor 
salariu ; 2) nu folosesc nici un fel de mijloace de producţie (deş' 
folosesc şi ei, totuşi, mijloace de produoţie sub formă de coşuri, 
saci şi alte vase pentru transporlarea pietricelelor) . 

m văzut mai sus că A. Smith răstoarnă mai tîrziu pr opria sa 
teorie, fără să-şi dea însă seama de contradicţiile sale. Dar izvo
rul lor trebuie căutat tocmai în punctele de plecare ştiinţifice ale 
lui Smith. Capitalul transforma. în muncă produce o valoare mai 
mare decl propria sa valoare. In ce fel ? Prin faptul că mun,torii, 
spune A. Smith, în cursul procesului de producţie adaugă obiec
telor pe care le prelucrează o valoare care reprezintă, în afară de 
echivalentul propriului lor preţ de cumpărare , o plusvaloare (pro
tit şi rentă) care nu le revine lor, ci acelora care le folsesc 
munca. Dar asta este tot ce fac ş1 ce pot face. Ceea ce este vala
bil pentru munca industrială dintr-o zi este valabil ŞI pentru 
munca pusă în mişcare în cursul unui an de întreaga clasă a ca-

* - pietricele de Scoţia. - Nota trad. (Vezi volumul de fa\ă, p. 378, nota 38) . 
- Nota red.) 
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p italiştilor. De aceea masa totală a valorii sociale anuale nou 
create nu poate fi descompusă decit în v + p, adică într-un echi
valent, cu care muncitorii înlocuiesc valoarea-capital cheltuită 
sub foma p ropriului lor preţ de cumpărare, şi în valoarea adiţio
nală pe care ei trebuie s-o furnizeze peste acest echivalent celui 
care îi foloseşte. Aceste două elemente ale valorii mărfurilor for
mează însă, în acelaşi timp, surse de venit pentru diferitele clase 
care participă la reproducţie : primul element îl formează sala
riul, venitul muncitorilor ; al doilea plusvaloarea, din care capi
talistul industrial reţine pentru sine o parte sub fomă de profit, 
iar o altă parte o cedează sub formă de rentă, ca venit . proprie
tarului funciar. Aşadar, de unde ar putea proveni o a treia com
ponentă a valorii dacă valoarea anuală nou creată nu conţine alte 
elemente decît v + p ? Ne referim aici la reproducţia simplă. 
lntrucît întreaga cantitate de muncă anuală se descompune în 
muncă necesară pentru reproducţia valorii-capital cheltuite pe 
forţă de muncă şi în muncă necesară pentru crearea unei plusva
lori, atunci de unde ar mai pulea proveni în general munca nce
s ară pentru producerea unei valori-capital care să nu fie cheltuită 
pe forţă de muncă ? 

Iată cum stau lucrurile : 
1 .  A. Smith determină valcarea unei mărfi prin cantitatea do 

muncă pe care muncitorul s alariat o adaugă (adds) obiectului 
muncii. El spune textual : „materialelor" ,  pentru că se ocupă de 
manufadură, care prelucrează ea însăşi produse ale muncii ; dar 
aceasta nu schimbă cu nimic esenţa lucrurilor. Valoarea pe care 
munci.tol o adaugă unui obiect (acest 1 1adds" este expresia lui 
Adam) este cu totul independentă de faptul dacă obiectul căruil 
i se adaugă v.oare a avut el însuşi valoare înainte de această 
adăugire sau nu. Muncitorul creează deci o valoare nouă sub 
formă de marfă. O parte din această valoare nou creată este, după 
p ărerea lui A. Smith, un echiv alent al salariului muncitorului. 
Prin urmare, această parte este determinată de mărimea valorii 
salariului lui. După cum acesta este mai mare sau mai mic, mun
dtoul ebuie să adauge o cantitate mai mare sau mai mică de 
muncă pentru a produce sau a reproduce o valoare egaJă cu 
aceea a salariului său. Pe de altă parte însă, muncitorul mai 
adaugă peste limita astfel stabilită un pls de muncă care for
mează plusvaLoare pentru capitalistul care l-a angajat. Dacă 
această plusvaloare rămîne în întregime în mina capitalistului 
sau dcă acesta trebuie să cedeze o parte din ea unei terţe per
soane, aceasta este o problemă care nu schimbă cu nimic nici 
determinarea calitativă (că în general este plusvaloare). nici de-
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terminarea cantitativă (sub aspectul mărimii) a plusvalorii adău
gate de muncitorul salariat. Ea este valoare ca şi orice altă parte 
din valoarea produsului, deosebindu-se însă prin aceea că mun
citorul nu a primit şi nu primeşte nici ulterior vreun echivalent în 
schimbul ei ; dimpotrivă, capitalistul şi-o însuşeşte fără să dea în 
schimb vreun echivalent. Valoarea totală a mărfii este determi
nată de cantitatea de muncă cheltuită de muncitor pentru produ
cerea ei ; o parte a acestei valori totale este determinată de fp
tul că este egală cu valoarea salariului, adică este un echivalent 
J acestuia. Cealaltă parte, plusvaloarea, este deci în mod necesar 
determinată şi ea, şi anume e.Le egală cu valoarea totală a pro
dusului minus acea parte din valoarea lui care reprezintă un echi
valent al salariului ; prin urmare, ea este egală cu acea parte de 
valoare nouă - creată în procesul de producţie a mărfii - care re
prezintă un excedent peste partea de valoare nou creată egală cu 
echiva1lentuJ salariului. 

2.  Ceea ce este valabil pentru marfa produsă într-o întreprin
dere industrială individuală de fiecare muncitor individual este 
valabil şi pentru produsul anual al tuturor ramurilor de activitate 
luate în ansamblu. Ceea ce este valabil pentru munca zilnică a 
unui muncitor productiv individual este valabil şi pentru munca 
anuală pusă în mişcare de întreaga clasă de muncitori productivi. 
Această clasă „fixează" (expresia aparţine lui Smith) în produsul 
anual o valoare totală, determinată de cantitatea de muncă chel
tuită în cursul anului, şi această valoare totală se descompune în 
două p ărţi : o parte este determinată de cantitatea din munca 
anuală prin intermediul căreia clasa muncitoare creează un echi
valent al salariului ei anual, de fapt chiar acest salariu ; cealaltă 
parte este determinată de munca anuală adiţională prin interme
diul căreia muncitorul creează plusviloare pentru clasa capitaliş
tilor. Prin urmare, valoarea nou creată în cursul anului şi cuprinsă 
în produsul anual nu constă decît din două elemente : echivalentul 
salariului anual primit de clasa muncitoare şi plusvaloarea furni
z ată anual clasei capitaliştilor. Dar salariul anual constituie 
venitul clasei muncitoare, iar suma anuală a plusvalorii venitul 
clasei capitaliştilor ; amindouă reprezintă deci (şi acest punct de 
vedere este j ust atunci cînd este vorba de reproducţia simplă) 
părţile relative din fondul de consum anual şi se realizează în 
acest fond. In felul acesta nu -ămîne nicăieri loc pentru valoarea
capital constant, pentru reproducţia capHalului care funcţionează 
sub formă de mijloace de producţie. Dar în introducerea la lucra-
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rea sa A. Smith spune clar că toate părţile valorii-marfă care 
funcţionează ca venit coincid cu produsul anual al muncii desti
nat fondului de consum social. 

„A lămuri în ce a constat venitul majorităţii covîrşitoare a populaţiei sau 
care a fost natura acelor fonduri care„. au  asigurat (supplied) consumul lor 
anual formează obiectul acestor prime patru cărţi" (p. 12) .  (Vezi şi op. cit . ,  p .  4.) 

Şi chiar în prima frază a acestei introduceri se spune : 

„Munca anuală a fiecărei naţiuni constituie fondul primar care o apro
vizionează cu toate bunurile„. pe care le consumă în decursul anului şi  cam 
constau totdeauna fie din produsul nemijlocit al acestei munci, fie din ceea ce 
se cumpără cu acest produs de la  alte naţiuni" (p. 1 1 ) .  (Vezi şi op. cit . ,  p .  3 . )  

Prima greşeală a lui A. Smith constă în faptul că el identi
fică valoarea produsului anual cu valoarea nou creată într-un an. 
Aceasta din urmă nu este deci t produsul muncii anului care s-a 
scurs ; prima cuprinde, în plus, toate elementele valorii care au 
fost folosite pentru producerea produsului anual, dar care au fost 
produse în anul precedent şi in parte în anii care s-au scurs mai 

înainte : mijloacele de producţie a căror valoare nu face decît să 
reapară şi care, în ceea ce priveşte valoarea lor, nu au fost nici 
produse, nici reproduse prin munca cheltuită în cursul ultimului 
an. Prin substituirea acestor două lucruri diferite A. Smith elimină 
partea constantă a valorii produsului anual. Chiar această substi
tuire rezultă dintr-o altă eroare în concepţia lui fundamentală, şi 
anume : el nu distinge caracterul dublu al muncii însăşi, adică nu 
distinge munca în măsura în care, ca cheltuire de forţă de muncă, 
creează valoare de munca în măsura în care, ca muncă concretă, 
utilă, creează obieate de întrebuinţare (valoare de întrebuinţare) . 
Suma totală a mărfurilor produse anual, deci întregul produs 
anual, este produsul muncii utile care a acţionat în cursul ulti
mului an ; toate aceste mărfuri există numai datorită faptului că 
o muncă întrebuinţată pe scară socială a fost cheltuită într-un sis
tem foarte ramificat de felurite munci utile ; numai de aceea în 
valoarea totală a mărfurilor pnduse se află conservată valoarea 
mijloacelor de producţie consumate pentru producerea lor, reapă
rînd într-o formă naturală nouă. Prin urmare, întregul produs 
anual este rezultatul muncii utile cheltuite în cursul anului ; dar 
numai o parte din valoarea produsului anual a fost creată în 
cursl anului ; această parte este valoarea nou creată în cursul 
anului, valoare în care se întruchipează cantitatea de muncă pusă 
în mişcare în cursul anului respectiv. 
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Prin urmare, atunci cînd in pasajul citat mai sus A. Smith 
spune : 

„Munca anuală a fiecărei naţiuni constituie fondul primar care o apro
vizionează cu toate bunurile„. pe care ea le consumă în decursul anului etc. • ,  

el  ia în considerare in mod unilateral munca utilă, care, ce-i 
drept, a dat tuturor acestor mijloace de subzistenţă forma 
adecvată pentru a putea fi consumite. El uită însă că acest lucru 
nu ar fi posibil fără contribuţia mijlo.celor de muncă şi a obiec
telor muncii provenite din anii anteriori şi că, prin urmare, „munca 
anuală" ,  în măsura în care a creat valoare, nu a creat nicidcum 
întreaga valoare a produsului confecţionat cu participarea ei ; el 
uită că valoarea nouă creată este mai mică decît valoarea pro
dusului. 

Dacă lui A. Smith nu i se poate reproşa �aptul că în această 
analiză nu a mers mai departe decît toţi sucesorii lui (deşi unele 
înceicări de rezolvare jus tă se întHnesc deja la fiziocraţi) , mai 
tîrziu se pierde însă într-un adevărat haos, şi aceasta mai ales din 
cauză că co1Cepţia lui „esoterică"  despre valoarea-marfă este 
străbătută în permanenţă de concepţii exoterice, care la el sînt 
predominante. Ce e drept, instinctul lui ştiinţLfic face să reapară 
din cînd în oind punctul de vedere esoteric. 

4. Capialul şi venitl la A. Smith 

Acea parte din valoarea fiecărei mărfi (şi deci şi a produsului 
anual) care nu constituie deci l  un echivalent al salariului este 
egală cu capitalul avansat de capitalist pentru salarii, adică este 
egală cu componenta variabilă a capitalului total avansat de el. 
Această componentă a valorii-capital avansate, capitalistul o pri
meşte înapoi prin intermediul unei componente nou produse a 
valorii mărfii funizate de muncitorii salariaţi. Indiferent dacă 
acest capital variabhl este avansat în sensul că capitalistul plă
teşte în bani partea ce revine muncitorului dintr-un produs care 
încă nu este gata pentru vînzare sau care este gata, dar încă n-a 
fost vîndut de capitalist sau dacă capitalistul îl plăteşte pe mun
citor cu banii dej a iprimiţi în urma vînzării mădii produse de mun
citor, sau dacă prin intermediul creditului anticipează primi
rea acestor bani, în toate aceste cazuri capitalistul cheltuieşte 
capital variabil, pe care muncitorii îl primesc sub formă de 
bani, şi ,  pe de altă parte, în toate aceste cazuri el posedă echiva

lentul acestei valori-capital sub forma acelei părţi din valoarea 
mărfurilor sale, În care muncitorul a produs din nou partea care 
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îi revine din valoarea totala a acestora, sau, cu alte cuvinte, în 
care muncitorul a produs valoarea propriului său salariu. In loc 
să�i dea muncitorului aceas tă parte de valoare sub forma naturală 
a produsului confecţionat de el însuşi, capitalistul i-o plăteşte în 
bani. Pentru capitalist, componenta variabilă a valorii-capital 
avansate de el există acum sub formă de marfă, în timp ce mun
citorul a primit sub formă de bani echivalentul forţei sale de 
muncă pe c are a vîndut-o. 

Prin urmare, în timp ce partea de capital avansată de capi
talist, transformată în capi tal variabil prin cumpărarea de forţei 
de muncă, funcţionează în însuşi procesul de producţie ca tort. 
de muncă aflată în ac�iune, în timp ce, prin cheltuirea acestei 
forţe de muncă, partea variabilă a capitalului avansat este pro
dusă din nou, adică reprodusă sub formă de marfă, ca valoare 
nouă - d€ci are loc o reproducţie, adică o producţie nouă de 
valoare<capital avansată -, muncitorul cheltuieşte valoarea, res
pectiv preţul forţei sale de muncă vîndute, pe mijloace de sub
zistenţă, pe mijloace de reproducţie a forţei sale de muncă. O 
sumă de bani egală cu cpitalul variabil constituie încasările 
muncitorului, venitul lui, pe care îl primeşte atîta timp cit este 
în stare să vîndă capitalistului forţa sa de muncă. 

Marfa muncitorului salariat - însăşi forţa lui de muncă -
nu funcţionează ca marfă decît în măsura în care este încorpo
rată capitalului capitalistului, în măsura în care funcţionează în 
caitate de oapital ; pe de altă parte, capitalul capitalistului, chel
tuit sub formă de capitl b ănesc pentru cumpărarea de forţă de 
muncă, funcţionează ca venit în mina vînzătorului forţei de 
muncă, în mina muncitorului salariat. 

Aici se împletesc diferite procese de circulaţie şi de produc
ţie, pe care A. Smith nu le delimitează. 

In primul rînd. Acte care ţin de procesul de circulaţie : mun
citorul vinde capitalistului marfa sa, forţa de muncă ; banii cu 
care capitalistul o cumpără sinl pentru el bani investiţi pentru a 
fi valorificaţi, deci capital bănesc ; acest capital nu este cheltuit, 
ci avansat. (Acesta este sensul adevărat al „avansării " 
„avace" al fiziocraţilor -, cu totul independent de problema da 
unde ia capitalistul banii. Pentru capitalist, avansată este orice 
valoare pe care el o plăteşte în vederea înfăptuirii procesului de 
producţie, indiferent dacă ace&t lucru se face înaintea efectuării 

procesului sau post festum ; ea este avansată însuşi procesului 

de producţie.) Aici nu se petrece decît ceea ce se petrece la orice 

vînzare de marfă ; vînzătorul dă o valoare de întrebuinţare (în 
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cazul de faţă forţa de muncă) şi obţine valoarea ei (realizează pre
ţul ei) în bani ; cumpărătorul dă banii şi obţine în schimb marfo 
însăşi, în speţă forţa de muncă. fo al doilea rînd. In procesul de produc/ie, forţa de muncă 
cumpărată constituie cum o parte a capitalului în funcţiune, iar 
muncitorul însuşi nu funcţionează aici dedt ca o formă natu1ală 
specială a acestui capital, deosebită de acele elemente ale lui 
care există sub forma naturală a mijloacelor de producţie. Prin 
cheltuirea forţei sale de muncă în timpul procesului de produc
ţie, muncitorul adaugă mijloacelor de producţie, trnsformate de 
el în produs, o valoare egală cu valoarea forţei sale de muncă 
(abstracţie făcînd de plusvaloare) ; prin urmare, el reproduce 
p entru c apitalist sub formă de mariă acea parte a cpitalului care 
i-a fost avansată sau urmeazi să-i fie avansată de capitalist ca 
salariu ; el produce pentru capitalist un echivalent al acestui ca
pital ; el produce deci pentru capitalist capitalul pe care acesta 
îl poate „avansau din nou pentru cumpărarea forţei de mncă. 

In al treilea rînd. La vinzarea mărfii, o parte din p reţul ei de 
vînzare îi înlocuieşte deci capitalistului capitalul variabil avansat 
de el şi, datorită acestui fapt, capitalistul poate cumpăra din nou 
forţă de muncă, iar muncitorul o poate vinde din nou. 

In toate actele de cumpărare şi vînzare de mărfuri, în măsura 
în care nu e�aminăm decît chiar aceste tranzacţii, este absolut 
indiferent ce face vînzătorul cu banii încasaţi p e  marfa sa şi c e  
face cumpărătorul cu obiectul d e  întrebuinţare cumpărat d e  el. 
Deci, în măsura în care e vorba numai de procesul de circulaţie, 
este cu totul indiferent faptul di forţa de muncă cumpărată de ca
pitalist reproduce pentru el valoare-capital şi că, pe de altă parte, 
banii primiţi de muncitor de pe urma vînzării forţei sale de 
muncă constituie pentru el un venit. Mărimea valorii mărfii p e  
care o vinde muncitorul, adică a forţei lui d e  muncă, nu este afec
tată nici de faptul că ea constiluie pentru el „venit" ,  nici de fap
tul că întrebuinţarea de către cumpărător a mărfii pe care o vinde 
muncitorul reproduce pentru acest cumpărător valoare-opital. 

Intruoît valoarea forţei de muncă, adică preţul adecvat la 

care se vinde această marfă, este determinată de cantitatea de 
muncă necesară pentru reproducerea ei, iar această cantitate 
de muncă este determinată aici de cantitatea de muncă cerută de 
producerea mijloacelor de subzistenţă necesare muncitorului, 
adică pentru întreţinerea lui, salariul devine venit din care mun
citorul trebuie să trăiască. 



Capitolul 19. Prezentări anterioare ale problemei 397 

Este absolut falsă următoarea afirmaţie a lui A. Smith 
(p. 223) : 

„Partea de capital cheltuită pentru întreţinerea muncii productive.„, după 
ce îndeplineşte rolul de capital• { p�ntru capitalist ) , „constituie un venit pen
tu ei" f muncitori } . (V.zi şi op. cit„ p. 224.) 

Banii cu care capitalistul plăteşte forţa de muncă cumpărati 
de el „îndeplinesc u pentru el „ rolul de capital " în măsura în care 
el încorporează cu ajutorul acestor bani forţă de muncă în com
ponentele obiectuale ale capitalului său, făcind astfel în general 
posibilă funcţionarea capitalului său în calitate de capital produc
tiv. Trebuie să facem următoarea distincţie : în mina muncitoru
lui, forţa de muncă este marfă, nu capital, şi ea constituie pentru 
el un venit numai în măsura in care el poate repeta mereu vân
zarea ei ; ea funcţionează în calitate de capital, după vînzare, în 
mina capitalistului, în timpul p1 ocesului de producţie însuşi. Ceea 
ce îndeplineşte aici un serviciu dublu este forţa de muncă : în 
mina mncitorului ca marfă care e vîndută la valoarea ei, în 
mina c apitalistului care a cumpărat-o ca forţă care produce va
loare şi valoare de întrebuinţare. Dar banii muncitorul îi primeşte 
de la capitalist abia după ce i-a cedat acestuia folosirea forţei 
sale de muncă, după ce această forţă de muncă este deja realizată 
în valoarea produsului muncii. Capitalistul posedă această va
loare înainte de a o plăti. Prin urmare, nu b anii sînt aceia care 
funcţionează de două ori : mai întîi ca formă bani a capitaJului 
variabil şi apoi ca salariu, ci forţa de muncă este aceea care 
funcţionează de două ori : mai inlîi ca marfă cu prilejul vînzării 
forţei de muncă (la s tabilirea mărimii salariului care urmează să 
fie plătit, banii acţionează numai ca măsură ideală a valorii, ei 
putînd nici să nu se afle încă în mina capitalistului), apoi în pro
cesul de producţie, în care forţa de muncă funcţionează în mina 
capitalistului în calitate de capital, adică de element care 
creează valoare de întrebuinţare şi valoare. Ea a furnizat deja 
sub fomnă de marfă echivalentul care urmează să fie plătit mun
citorului, l-a furnizat inainte ca acesta să-l fi primit de la capita
list sub formă de bani. Aşadar, muncitorul creează el însuşi fon
dul de plată din care îl plăteşte capitalistul. Dar aceasta nu 
este totul. 

Banii pe care îi primeşte muncitorul sint cheltuiţi de el pen
tru a-şi întreţine forţa de muncă, deci - considerînd clasa capi
talistă şi clasa muncitoare în totalitatea lor - pentru a-i păstra 
c apitalistului singurul instrument datorită căruia acesta poate r.
mîne capitalist. 
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Aşadar, pe de o parte, cumpărarea şi vînzarea permanentă a 
forţei de munică perpetuează forţa de muncă ca element al oapita
lu.ui ; din această cauză, capi lalul apare ca creator de mărfuri, 
de obiecte de întrebuinţare, care au o valoare ; apoi, din aceeaşi 
cauză, partea de capital care cumpără forţa de muncă este mereu 
reconstituită prin vînzarea produsului creat de forţa de muncă, 
deci muncitorul însuşi creează în permanenţă fondul de capital 
din c are este plătit. Pe de altă parte, vînzarea continuă a forţei 
de munc ă devine izvorul de întreţnere mereu reînnoit a vieţii 
muncitorului, astfel că forţa lui de muncă apare ca un bun cu aju
torul căruia el obţine venitul din care trăieşte. Venit al muncito
rului nu îseamnă aici decît însuşirea de valori prin intermediul 
iînzării mereu repetate a unei mărfi (a forţei de muncă) , valo
rile acestea servind numai la reproducerea permanentă a mărfii 
pe care muncitorul este silit s-o vîndă în permanenţă. Şi în 
această măsură A. Smith are dreptate să spună că acea parte din 
valoarea produsului creat de muncitor însuşi pentru care oapiita
listul îi plăteşte un echivalent sub formă de salariu devine o 
sursă de venit pentru muncitor. Dar acest fapt nu schimb ă nimic 
nici în natura, nici în mărimed acestei părţi din valoarea mărfii, 
tot aşa cum faptul că mij loacele de producţie funcţionează ca va
lori-capital nu schimb ă nimic în natura valorii lor sau cum faptul 
că o lnie dreaptă ste bază a unui triunghi sau axă a unei elipse 
nu schimb ă natura sau lungimea ei. Valoarea orţei de muncă este 
deteminată, ca şi mai înainte, Lot atît de independent de împre
jurăr�le arătate ca şi valoarea mijloacelor de producţie .  Această 
p arte din valoarea mărfii nu constă din venit ca un factor inde
pendent care ar constitui resp.ctiva valoare şi nici nu se reduce 
la venit. Faptul că această valoare nouă, reprodusă în permanenţă 
de muncitor, constituie pentru el o sursă de venit nu face ca ve
nitul lui să constituie o componentă a valorii nou produse de el. 
Mărimea părţii ce i se plăteşte din valoarea nou creată de el de
termnă volumul valorii venitului lui , şi nu invers. Faptul că 
această p arte din valoarea nou creată constituie pentru el venit 
arată numai în ce se transformă ea, arată numai c aracterul folo
sirii ei şi nu are nimic ide-a face cu formarea ei, dup ă  cum nu are 
nimic de„a face cu formarea oricărei alte valori. Dacă încasez 
săptămînal 1 0  taleri, faptul că primesc acest venit săptămînal nu 
schimbă nimic nici n natura valorii celor 1 0  taleri, nici în mări
mea valorii lor. Ca şi valoareâ oricărei alte mărfi, valoarea forţei 
de muncă este determinat. de cantitatea de muncă necesară pen
tru reproducerea ei ; caracteristic pentru această marfă (forţa de 
muncă) este faptul că această cantitate de munc ă este detemi-
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nată de valoarea mijloacelor de subzistenţă necesare muncitoru
lui, adică este egală cu munca necesară pentru reproducerea d 
însşi condiţiilor de viaţă ale muncitorului. Dar acest fapt este 
tot atît de caracteristic pentru valoarea forţei de muncă, pe cit 
de caracteristic este pentru valoarea vitelor de mncă faptul că 
aceasta este determinată de valoarea mijlocelor de subzistenţă 
necesare pentru întreţinerea vitelor de muncă, adică de masa de 
muncă omenească necesară pentru prodUJcerea acestor mijfoace 
de subztstenţă. 

Cauza tuturor neajunsurilor intîlnite la A. Smi1h în această 
problemă o constituie categoria „venit " .  Diferitele feluri de ve
nituri formează la el „component parts M ,  adică părţile componente 
ale valorii-marfă nou creite produse anual, în timp ce cele două 
părţi în care se împarte această v.loare-marfă pentru capitalist 
- adică echiva'lentul capitalului �ui variabil avansat sub formă de 
bani la cumpărarea muncii şi cealaltă parte a valorii, care de ase
menea îi aparţine lui, deşi nu l-a oostat nimic, adică plusvaloa
rea - constituie, dimpotrivă, surse de venit. Echivalentul capita
lului variabiJ este din nou avansat pentru forţă de muncă, şi în 
această măsură oonstituie pent1 u muncitor un venit sub forma 
salariului ; cealaltă parte - plusvaloarea -, întrucît nu trebuie 
să înlocuiască capitalistului nici o parte de capital avansat, poate 
să fie cheltuită de el pe mijloace de consum (necesare sau de 
lux) , să fie consumată de el în întregime ca venit, în loc să for
meze valoare-cpital de un fel sau altul. Premisa acestui venit 
este însăşi valoarea-marfă, iar pentru capitalist componentele aces
tei valori se deosebesc numai în măsura în care ele formează sau 
n chiia!ent pentru sau un excedent peste valoarea-capital va
riabilă avansată de el. Ambele p ărţi constau numai din forţă de 
muncă cheltuită în timpul producţiei de mărfuri, pusă în acţiune 
în procesul muncii. Ele reprezintă o cheltuire, o cheltuire de 
mncă, şi nu constituie un veni l sau „revenue " .  

Potrivit acestui quid p r o  quo, î n  care venitul devine sursa 
valorii-marfă în loc ca valoarea-marfă să fie sursa venitului, va
loarea-marfă apare la A. Smith ca fiind „compusă"  din diferite fe-
1uri de venituri ; ele sînt determinate independent una de alta, iar 
valoarea totală a mărfii este determinată prin adunarea mărimilor 
valorilor acestor venituri. Se pune însă întrebarea : cm se de
termină valoarea fiecăruia dinlre aceste venituri din care trebuie 
să ia naştere valoarea-marfă ? La salariu determinarea aceasta 
este simplă, căci salariul este valoarea mărfii respective, a forţei 
de muncă, iar această valoare este determinată (ca şi valoarea 
oricărei alte mărfi) de munca necesară pentru reproducerea aces-
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tei mărfi. Dar cum poate fi determinată plusvaloarea, sau, potri
vit lui A. Smith, cele două forme ale ei : profitul şi renta fun
ciară ? In această privinţă nu ni se spun decît vorbe goale.  
A. Smith b a  prezintă salariul şi plusvaloarea (respectiv salariul şi 
profitul) ca două componente din care se compune valoarea
marfă, respectiv preţul mărfii, ba - şi de multe ori aproape con
comitent - ca părţi în care „se descompune " (resolves itself) 
preţul mărfii ; aceasta înseamnă însă, invers, că valoarea-marfă 
este ceea ce a dat mai întii şi că diferitele părţi ale acestei valori 
date revin, sub formă de venituri diferite, diferitelor persoane 
care participă la  procesul de produoţie. Această afirmaţie a lui 
A. Smith nu este nicidecum identică cu ideea că valoarea mărfii 
se compune din cele trei „părţi componente " menţionate. Dacă 
determin în mod arbitrar mărimea a trei linii drepte diferite şi 
formez apoi din aceste trei linu, luate drept , ,părţi componente " .  
o a patra linie dreaptă, egală c a  lungime c u  suma primelor trei 
linii, procedeul nu este nicidecum acelaşi ca atunci cînd, dimpo
trivă, am în faţa mea o linie dreaptă dată şi, într-un scop sau al
tul, încep s-o împart, s-o „descompun" oareoum în trei părţi di
ferite. In primul caz, mărimea liniei variază în mod inevitabil o 
dată cu mărimea celor trei linii a căror sumă o formeazl ; în al 
doilea caz, mărimea fiecăreia dintre cele trei părţi ale liniei este 
dinainte limitată de faptul că -le reprezintă părţi ale unei linii de 
o mărime dată. 

În realitate însă, dacă reţinem ceea ce este just în expunerea 
lui A. Smith, şi anume că valoarea nou creată prin munca din 
cursul anului şi cuprinsă în produsul-marfă anual al societăţii 
(ca şi în fiecare marfă în parte sau în produsul zilnic, săptămînal 
etc.) este egală cu valoarea clpitalului variabiJ avansat (deci cu 
partea din valoare destinată din nou pentru cumpărarea de forţă 
de muncă) plus plusvaloarea, pe care - în cazul reproducţiei 
simple, celelalte condiţii rămînînd neschimbate - capitalistul o 
poate realiza în mijloace destinate consumului său individual ; 
mai departe, dacă reţinem faptul că A. Smith confundă munca în 
calitate de creatoare de valoare, adică de cheltuire de forţă de 
muncă, cu munca în calitate de creatoare de valoare de între
buintare, adică cheltuită într-o formă utilă, raţională, întreaga lui 
idee se reduce la următoarele : valoarea fiecărei mărfi este pro
dusul milcii ,  deci la fel este şi valoarea produsului muncii anuale 
sau valoarea produsului-marfă social anual. Fiecare muncă se 
descompune însă în 1) timp de muncă necesar, în decursul căruia 
muncitorul reproduce numai un echivalent al capitalului avansat 
pentru cumpărarea forţei sale de muncă, şi 2) supramuncă, prin 
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c are el furnizează capitalis tului o valoare, pentru care acesta nu 
plătşte nici un echivalent, adică furnizează capitalistului plusva
loare . Astfel ,  după A. Smith, orice valoare-marfă se poate es
compune numai în aceste două componente diferite şi formează 
deci, în ultimă instanţă, ca salariu venitul clasei munciloare, iar 
ca plusvaloare venitul clasei capitaliştilor. In ceea ce p riveşte 
însă valoarea-capital cons.antă, adică valoarea mijloacelor de 
producţie consumate în producerea produsului anual, deşi A. Smith 
nu poate spune (în afară de fraza că capitalistul pune cum
părătorului la socoteală aceas:ă valoare atunci cînd îi vinde 
marfa sa) cum intră această valoare în valoarea noului produs, 
dar, intrucît  mijloacele de producţie sînt ele însele produse ale 
muncii ,  în ultimă instantă (ultimately) această parte a valorii nu 
poate consta, la rîndul ei, decit dintr-un echivalent al capitalului 
variabil şi din plusvaloare, dintr-un produs al muncii necesare şi 
al supramuncii. Dac. valorile acestor mijloace de producţie func
ţionează în mîinile celor care le întrebuinţează ca valori-capital, 
această împrejurare nu împiedică de l oc ca „iniţial " ,  adică dacă 
mergem pînă la originea lor, în alte mîini - adică anterior - ele 
să fi putut fi descompuse în aceleaşi două părţi ale valorii, deci 
în două surse de venit diferite. 

ln toate acestea un lucru este just, şi anume că în mişcarea 
capitalului social, adică a totalităţii capitalurilor individuale, lu
crurile se p rezintă altfel decît pentru fiecare capital individual 
luat în parte, adică altfel decî: din punctul de vedere al fiecărui 
capitalist individual. Pentru acesta din urmă, valoarea-marfă se 
descompune 1) într-un element constant (al patrulea, cum îl nu
meşte Smith) şi 2) în suma salariului şi a plusvalorii, respectiv a 
salariului, profitului şi rentei funciare. Din punct de vedere social 
însă, „elementul al patru!ea"  al lui Smith, valoarea-capital con
stantă, dispare. 

5. Rezumat 
Formula absurdă potrivit careia cele trei forme de venit 

- salariul, profitul şi renta - formează trei „componente " ale va
lorii-marfă rezultă la A. Smith din formula mai plauzibilă potrivit 
căreia valoarea-marfă se descompune (resolves itself) în aceste trei 
componente. Dar şi acest lucru e fals ,  chiar dacă presupunem că 
valoarea-marfă nu poate fi împărţită decît în echivalentul forţei 
de muncă consumate şi plusvaloarea creată de aceasta din urmă. 
Această eroare a lui Smith are a1c1 un temei mai profund, ade
vărat. Producţia capitalistă se bazează pe faptul că muncitorul 

26 
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prodlCtiv îşi vinde propria sa forţă de muncă, ca marfă a sa, ca
pitalistului, în ale cărui mîini ·ea funcţionează apoi numai ca un 
element al capitalului productiv al acestuia. Această tranzacţie, 
care ţine de sfera circulaţiei - vînzarea şi cumpărarea forţei de 
muncă -, nu numai că es e premia prcesului de producţie, dar 
detemină impJicit şi c aracterul lui specific. Producerea unei va
lori e întrebuinţare, şi chiar producerea unei mărfi (întrucît 
această producţie poate fi efectuată şi de muncitori productivi in
dependenţi) ,  nu este aici decît un mijloc pentru producerea de
plusvaloare absolută şi relativă pentru capitalist. De aceea la 
analizarea procesului de producţie m văzut în ce fel prducţia 
de plusvaloare relativă şi absolută detelină 1) durata procesului 
de muncă ziJnic, 2) întreaga structură socială şi tehnică a prcesu
lui de producţie capitalist. In cadrul acestuia se realizează delimi
tarea între simpla conservare a valorii (a valorii-capital cn
stante) , reproducţia efectivă a unei valori avansate (echivalent al 
torţei de muncă) şi producţia de plusvaloare, adcă de valoare
pentru producţia căreia capitalistul nici nu a avansat şi nici nu 
avansează ,post-festum vreun echivalent. 

Deşi însuşirea de plusvaloare, adică te valoare oare consti
tuie un excedent pste echivalentul valorii avansate de capitalist, 
este pregătită prin ·cmpărarea ş1 vînzarea de forţă de mlCă, to
tuşi această însuşire este un act care se săvîrşeşte în cadrul pro
cesului de producţie însuşi şi formează un moment esenţial al 
acestuia. 

Actul introductiv, care reprezintă un act de ciculaţie, adcă 
cumpărarea şi vînzarea forţei de muncă, se întemeiază, la rîndul 
lui, pe o repa.tizare a elementelor de producţie care p rcedă re
partiţia produselor sociale şi constituie o prmisă a ei, şi anume 
pe separarea forţei de muncă, ca marfă a muncÎtorului, de mijloa
cele de producţie, ca proprietate a nonmuncitorilor. 

În acelaşi timp însă, aceaslă însuşire de plusvaloare sau 
această împărţire a producţiei valorii în reproducţia unei valori 
avansate şi în producţia unei valori noi (plusvaloarea), c are nu 
înlocuieşte nici un echivalent, nu schimbă cu nimic nici substanţa 
valorii însăşi, nici natura producţiei valorii. Subsanţa lalorii este
şi rimîne numai forţa de muncă cheltuită - muncă independent 
de caracterul util special al acestei munci -, iar producţia de 
valoare nu este dcît prcesul acestei cheltuiri a forţei de muncă. 
Aşa, de pildă, ţăranul iobag cheltuieşte forţă de muncă timp de 
6 zile, lucrează timp de 6 zile ; în ceea ce priveşte faptul acestei 
cheltuiri ca atare, este absolut indiferent dacă, de pildă, 3 din 
aceste zile de muncă el le prestează pentru 1sine pe propriul lui 
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ogor, iar celelalte 3 pentru stăpînul său pe terenul acestuia. Atît 
munca prestată de bunăvoie p entru sine, cit şi munca silită pentru 
stăpîn sînt deopotrivă muncă ; în măsura în care e privită ca muncă 

. în raport cu valorile sau produsele utile create de ea, nu există 
nici o deosebire în munca lui de 6 zile. Deosebirea se referă numai 
la condiţiile diferite care determină cheltuirea forţei lui de muncă 
în cursul celor idouă jumătăţi ale timpului lui de muncă de 6 zile. 
Tot aşa stau lucrurile cu munca necesară şi cu supramunca munci
torului salariat. 

Procesul de producţie se stinge în marfă. Faptul că pentru 
producerea mărfii a fost cheltuită forţă de muncă apare acum ca 
o proprietate obiectuală a mărfii, ca proprietate a mărfii de a 
avea 'aloare ; mărimea acestei valori se măsoară prin mărimea 
muncii cheltuite ; valoarea-marfă nu se descompune în nimic alt
ceva şi nu constă din nimic altceva. Dacă am tras o linie dreaptă 
le o anumită lungime, „m produs " (ce-i drept, numai simbolic , 
lucru e care îl şti1 de mai înainte) cu ajutorul desenului, care 
se face după anumite reguli (legi) independente de mine, o linie 
dreaptă. Dacă împart apoi această lnie în trei segmente (a căror 
lungime de asemenea trebuie să corespundâ unei probleme anu
mite) , fiecare din aceste trei segmente continuă să rămînă o linie 
dreaptă, iar linia întreagă ale cărei părţi le constituie nu se trans
formă prin această împărpre în ceva diferit de linia dreaptă, de 
pildă într-o curbă oarecare. De asemenea eu nu pot împărţi 
această linie de o mărme dată în aşa fel înoît suma acestor părţi 
să fie mai mare decît însăşi linia dinainte de a fi împărţită ; mă
rimea liniei neîmpărţite nu este deci determinată de mărimile sta
bilite în mod arbitrar ale părţilor liniei. Dimpotrivă, mărimile re
lative ale acestora din urmă sînt limitate din capul locului prin 
dimensiuni-le liniei ale cărei păr ţi le constituie ele. 

Din acest punct de vedere, marfa produsă de capitalist nu se 
deosebeşte cu nimic de marfa produsă de un muncitor independent 
sau de comunităţi de muncitori (Arbeitergemeinde) sau de sclavi. 
Totuşi, în cazul nostru, întregul produs al muncii, ca şi întreaga 
lui valoare, aparţne capitalistului. Ca şi orice alt producător, el 
trebuie mai întîi să transforme prin vînzare marfa în bani pentru 
a avea posibilitatea să efectueze noi operaţii ; el trebuie să trans
fomne marfa în echivalent general. 

Să examinăm produsul-marfă înainte de a fi transformat în 
bani. El aparţine în întregime capitalistului. Pe de altă parte, ca 
produs util al muncii - ca valoare de întrebuinţare -, el este 
în întregime produsul procesului de muncă trecut ; altfel stau lu
crurile cu valoarea lui. O parte dm această valoare nu este decît 
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valoarea, reapărută sub o formă nouă, a mijloacelor de producţie 
cheltuite în producţia mărfii ; această parte a valorii nu a fost 
produsă în timpul procesului de producţie a mărfii respective, c ăci 
mijloacele de producţie aveau această valoare încă înainte de 
procesul de producţie, independent de el ; ele au intrat în acest 
proces in calitate de purtători ai acestei valori ; s-a înnoit şi s-a 
schimbat numai forma ei de manifestare. Această parte a valorii
marfă constituie pentru capitalist echivalentul pentru acea parte 
a valorii-capital constante avansate de el care a fost consumată 
în cursul producţiei mărfii. Ea exista mai înainte sub formă de 
mijloace de producţie ; acum există ca c omponentă a valorii mărfii 
nou produse. De îndată ce marfa nou produsă este transfonată 
în bani, această valoare, care există acum sub formă de bani, tre
buie transformată din nou în mijloace de producţie, adică în 
forma ei iniţială, determinată de procesul de producţie şi de 
funcţia pe care o îndeplineşte valoarea-capital constantă în acest 
proces. Caracterul valorii unei mărfi nu este de loc schimbat de 
funcţia de capital a acestei valori. 

O a doua parte din valoarea mărfii este valoarea forţei de 
muncă pe c are muncitorul salariat o vinde capitalistului. Ca şi 
valoarea mijloacelor de producţie, ea este determinată indepen
dent de procesul de producţie în care urmează să intre forţa de 
muncă şi, înainte de a intra în acest proces, este fixată în timpul 
actului de circulaţie, la cumpărarea şi la vînzarea forţei de muncă. 
Funcţiohînd, cheltuindu-şi forţa de muncă, muncitorul salariat pro
duce o valoare-marfă egală cu valoarea pe care trebuie să i-o 
plătească capitalistul pentru folosirea forţei sale de muncă. Mun
citorul îi dă capitalistului această valoare sub formă de marfă, 
iar capitalistul i-o plăteşte sub formă de bani. Imprejurarea că 
această parte a valorii-marfă nu este pentru capitalist decît un 
echivalent pentru capitalul său variabil pe care trebuie săl avan
seze pentru salarii nu schimbă de loc faptul că această parte este 
o valoare-marfă nou creată în timpul procesului de producţie, care 
nu constă din nimic altceva decît din ceea ce constă şi plus
valoarea, şi anume din cheltuire deja efectuată de forţă de muncă. � asemenea acest fapt nu este de loc afectat nici de împrejurarea 
că valoarea forţei de muncă piiti lă de capitalist muncitorului sub 
fomă de salariu ia pentru acesta din urmă forma de venit şi că 
astfel este reprodusă în permanenţă nu numai forţa de muncă, ci 
şi clasa muncitorilor salariaţi ca atare şi, implicit, baza întregii 
producţii capitaliste. 

Suma acestor două părti ale valorii nu constituie însă întreaga 
valoare-marfă. Rămîne un excedent peste suma acestor două părţi : 
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plusvaloarea. Ca şi partea de valoare care înlocuieşte capitall 
variabil avansat pentru salarii, această plusvaloare reprezintă o 
valoare nou creată de muncitor în timpul p rocesului de producţie 
- muncă solidificată. Numai că ea nu-l costă nimic pe proprieta
rul întregului produs, pe capitalist. Acest fapt îi  permite real
mente capitalistului s-o consume în întregime ca venit în cazul 
că nu trebuie să cedeze anumite părţi din ea altor partictpanţi, 
ca, de pildă, renta funciară proprietarului funciar, în care caz 
aceste p ărţi fomează venitul unor asemenea terţe persoane. 
Aceeaşi împrejurare a fost mobilul care l-a făcut pe capitalistul 
nostru să se ocupe în general cu producţia de mărfuri. Dar nici 
buna lui intenţie iniţială de a obţine plusvaloare, nici cheltuirea 
ulterioară, sub formă de venit, a acestei plusvalori de el şi de alţii 
nu afectează plusvaloarea ca atare. Toate acestea nu schimbă de 
lc faptul că ea este muncă neplătită solidificată, după cum nu 
schimbă nici mărimea ei, care e determinată de cu totul alte 
condiţii. 

Dar dacă A. Smith s-ar fi ocupat încă de la analizarea valorii
marfă şi de rolul c are revine diferitelor părţi ale acestei valori în 
ansmblul procesului de reproducţie - aşa cum şi face -, ar fi 
văzut clar că, dacă anumite părţi ale valorii funcţionează în cali
tate de venit, altele funcţionează în mod tot atît de permanent în 
calitate de capital, aşa că, în concordanţă cu logica lui, pe acestea 
din umă ar fi trebuit să le desemneze drept părţi constitutive ale 
valorii-marfă sau drept părţi în care se descompune aceasta. 

A. Smith identifică producţia de mărfuri în general cu pro
ducţia de mărfuri capitalistă ; mijloacele de producţie sînt din 
capul locului „capital " ,  munca este din capul locului muncă sala
riată şi de aceea 

„numărul muncitorilor folositori şi productivi. . .  este pretutindeni proportional 
cu mărimea capitalului întrebuinţat pentru a le da de lucru" (to the quantity 
of capital stock which 1s employed in setting them to work". Inlroduction, 
p. 1 2.) (Vezi şi op. cit., p. 4.) 

Jntr-un cuvînt, diferiţii factori ai p rocesului de muncă - ma
teriali şi personali - apar din capul loculm sub măştile caracte
ristice perioadei de producţie capitaiiste. Analiza valorii-marf. 
coincide deci la A. Smith în mod direct cu explicaţia : în ce mă
sură anume această valoare constituie, pe de o parte, un simplu 
echivalent al capitalului cheltuit şi în ce măsură constituie, pe de 
altă parte, o valoare „liberă" care nu înlocuieşte o valoare-capital 
avansată, adică în ce măsură constituie plusvaloare. Părţile valorii
marfă, comparate între ele din acest punct de vedere, se transformă 
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astfel pe nesimţite în „componente " independente ale ei şi, în cele 
din urmă, în „surse ale oricărei valori " .  O altă concluzie este că 
valoarea-marfă se compune din diferite feluri de venituri sau că ea 
„se descompune " în diferite feluri de venituri, astfel îndt nu veni
turile constau din valoare-marfă, ci valoarea-marfă constă din „ve
nituri " .  Dar aşa cum natura unei valori-marfă ca atare sau a ba
nilor ca atare nu e de loc modificată prin faptul că valoarea
marfă sau banii funcţionează în calitate de valoare-capital, tot 
astfel nartura valorii-marfă nu e modificată prin faptul că ea fncţio
nează mai tîrziu ca venit al unuia sau altuia. Marfa de care se 
ocupă A. Smith este din capul locului capital-marfă (care, în afară 
de valoarea-capital consumată la producerea măraii ,  cuprinde şi 
plusvaloarea) , deci marfă produsă pe baze capirtaliste, rezultatul 
procesului de producţie capitalist. Ar fi deci nevoie de o analiză 
prealabilă a acestuia din urmă, deci şi a procesului de valorificare 
şi de formare a valorii pe care acesta îl inolude. Intrucît premisa 
procesului de producţie capitalist este, la rîndul ei, circulaţi a mărfu
rilor, prezentarea acestuia necesită o analiză, prealabilă şi inde
pendentă de el, a mărfii. Chiar şi atunci cînd în treacăt A. Smith 
nimereşte 11esoteric" calea justă, el acordă atenţie producţiei de 
valoare numai cu prilejul analizei mărfii, deci a analizei capita
lului-marfă. 

III. Economiştii de mai tîrziu 41) 

Ricardo reproduce aproape textual teoria lui A. Smith : 

„Nu trebuie scăpat din vedere că toate produsele unei ţări sînt consu
mate, dar este o imensă deosebire intre consumared acestor produse de către 
aceia care produc din nou o altă valoare şi consumarea lor de către aceia care 
nu fac acest lucru. Cind spunem că se economiseşte venit şi se adaugă capi
talului, înţelegem prin aceasta că acea parte din venit despre care se spune 
că este adăugată capitalului este consumată de muncitori productivi in loc de 
cei neproductivi• .  („Principles " ,  p. 13.) 

Intr-adevăr, Ricardo a acceptat în întregime teorLa lui A. Smith 
a descompunerii pre�ului mărfii în salariu �i plusvaloare (sau capital 
variabil şi p,lusvaloare) . Punctele asupra cărora polemizează cu el 
privesc 1 )  componentele plusvalorii : dintre elementele necesare 
ale acesteia l exdude renta funciară ; 2) Ricardo descompne 
preţul mărfii în aceste părţi componente. Mărimea valorii este 

"l De aici şi pînă la sfirşitul capitolului. adaos din manuscrisu: I! .  
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deci la el prius *. Ricardo presupune că suma componentelor pre
ţului mărfii este o mărime dată ; el porneşte de la ea, spre deose
bire de A. Smith, oare adeseori, în contradicţie cu propria sa con
cpţie mai pofundă, determină mărmea valorii mărfii post-festum 
prin adunarea cmponentelor. 

Ramsay aduce următoarea obiecţie lui Ricardo : 

„Ricardo uită că întregul produs se împarte nu numai în salariu şi profit, 
dar că mai este necesară o parte pentru înlocuirea capitalului fix". (An Essay
on the Distribution of Wealth" ,  Edinbu1gh, 1836, p. 174.) 

Ramsay înţelege prin capital fix ceea ce înţeleg eu prin capi· 
tal constant : 

„Capitalul fix există într-o formă în care contribuie, ce-i drept, la confec
ţionarea mărfii aflate în lucru, dar nu la întreţinerea muncitorilor• (p. 59). 

A. Smith s-a ridica. împotriva concluziei la care ducea în mod 
necar propria sa teză că valoarea-marfă, deci şi valoarea pro
dusului social anual, se descompune în salariu şi plus'alo:re, prin 
urmare în simple venituri, adică s-a ridicat împotriva concluziei 
potrivit căreia întregul produs anual ar putea fi consumat. Nici
odată gînditorii origina:li nu sînt aceia care trag concluzii absurde. 
Ei lasă ast lucru pe seama unor Say şi MacCulloch. 

Intr�adevăr, pentru Say problema e foarte 5implă. La el, ceea 
ce pentru unul ste avansare de capital, pentru celălalt este sau 
a fost venit şi produs net ; deosebirea dintre produsul brut şi cel 
net este pur subiectivă şi 

„„.astfel valoarea totală a tuturor produselor s-a repartizat în societate ca ve
nit" . (Say. „Traile d'!con. Pol. • ,  1817, II, p. 64.) „Valoarea totală a ficărui 
produs se compune din profitunle proprietarilor funciari, ale capitaliştilor şi ale 
lucrătorilor din industrie" { salariul figurează aici ca „profits des industrieux• ** ! } 
„care au contribuit la producerea lui. De aici rezultă că venitul societăţii este 
egal cu valoarea brută produsă, şi nu, cum credea secta economiştilor• { fizio
craţii } , „numai cu produsul net al pămîntului" (p. 63). 

Această descoperire a lui Say şi-a însuşit-o, printre alţii, şi 
Proudhon. 

Storch, care în principiu adoptă şi el doctrina lui A. Smith, 
este totuşi de părere că felul cum o aplică Say nu rezistă criticii. 

„Dacă se admite că venitul urei naţiuni este egal cu produsul brut al 
acesteia, că deci nu trebuie scăzut nici un capital" { adică nici un capital con
stant } , „trebuie să se admitd în egală măsură şi că această naţiune poate 
consuma în mod neproductiv întreaga valoare a produsului ei anual fără a 

* - factorul iniţial, primar. - Nota trad. ** - „profituri ale lucrătorilor din indus li ie•. - Nota tral. 
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prejudicia cu nimic venitul ei viitor„. Produsele care constituie capitalul• 
{ constant } „unei naţiuni nu pot fi consumate".  (Storch. „Considerations sur la 
natura du revenu national",  Paris, 1824, p. 147, 150.) 

Storch a uitat însă să ne spună cum se împacă existenţa 
acestei părţi de cpital constant cu analiza preţului pe care a ll
prumutat-o de la Smith şi potrivit căreia valoarea-marfă conţine 
numai salariu şi plusvaloare, şi nu conţine nici o parte de capital 
constant. Numai datorită lui Say îşi dă el seama că această ana
liză a preţului duce la rezultate absurde, şi ultimul său cuvînt în 
această privinţă sună aşa : 

„este imposibil să descompui preţul necesar în elementele sale cele mai simple". 
(„Cours d'�con. Pol.• ,  Petersburg, 1815, II, p . 141.) 

Sismondi, care se ocupă în special de raportul dintre capital 
şi venit şi face de fapt din formularea specială a acestui raport 
differentia pecifka a 11Nouveaux Principes" ale sale, nu a spus 
nici un singur cuvînt care să aibă valoare ştiinţifică, nu a contri
buit nici măcar cu o iotă la elucidarea problemei. 

Baiton, Ramsay şi Cherbuliez încearcă să se ridice deasupra 
formulării lui Smith. Ei eşuează însă, pentru că din capul locului 
pun problema în mod unilateral, nefăcînd o delimitare netă între 
deosebirea dintre valoarea-capital constantă şi valoarea-capital va
riabilă şi deosebirea dintre capitalul fix şi capitalul circulant. 

Şi John Stuart Mill reproduce, cu obişnuita sa suficienţă, doc
trina moştenită de la A. Smith de urmaşii lui. 

Rezultatul : confuziile lui Smith persistă pînă în ziua de azi ,  
iar  dogma lui  constituie un simbol de credinţă ortodox al  econo
miei politice. 
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Reproducţia �implă 

I. Modul de a pune problema 42) 

409 

Dacă analizăm rezultatul funcţionării anule a capitalului so
cial - deci a capitaluJui total, 1aţă de care capitalurile individuale 
nu formează decît fragmente a căror mişcare este atît mişcarea 
lor individuală, cit şi o verigă care se integrează în mod necesar 
în mişcarea capitalului total -, adică dacă privim produsul-marfă 
pe oare îl furnizează societatea în cursul anului, vedem clar în 
ce mod se efectuează procesul de reproducţie a capitalului social , 
ce trăsături caracteristice deosebesc acest proces de reproducţie 
de procesul de reproducţie al capitalului individual şi ce trăsături 
le sînt comune amîndurora. Produsul anual cuprinde atît acele 
p ărţi ale produsului social care înlocuiesc capitalul, adică sînt fo
losite pentru reproducţia capitalului social, cit şi acele părţi care 
intră în fondul de consum, fiind consumate de muncitori şi de ca
pilali.Li, ?adar produsul anual intră atît în consumul productiv, 
cit şi în cel individual. Acest consum cuprinde deopotrivă repro
ducţia (adică menţinerea) clasei capitaliştilor, cit şi a clasei mun
citare, deci cuprinde şi reproducţia caracterului capitalist al în
tregului proces de producţie. 

Este evident că ceea c e  trebuie să analizăm este formula cir-' { B - M „. P  . . .  M' 
culaţiei, M - , consumul avînd aici în mod ne-

b - m 
cesar un anumit rol, căci punctul de plecare M' = M + m, capita
lul-marfă, cuprinde atît valoarea-capital constantă şi valoarea-capital 
variabilă, cit şi plusvaloarea. De aceea mişcarea lui cuprinde atît 
consumul individual, cit şi pe cel productiv. 1n circuitele B - M . . .  
P„.M' - B'  şi P„.  M' - B' - M .. .  P,  mişcarea capitalului este atît 
punct de plecare, cit şi punct terminus ; această mişcare cuprinde, 
fireşte, şi consumul, întrucît marfa, produsul, trebuie vîndută. Pre
supunînd însă că marfa este vîndută, pentru mişcarea capitalului 

") Text din manuscrisul II. 
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individual este indiferent ce se întîmplă mai departe cu această 
marfă. Dimpotrivă, în mişcarea M'„.M', condiţiile ireproducţiei so
ciale se cunosc tocmai prin faptl că trebuie să se demonstreze ce 
anume se întîmplă cu fiecare parte din valoarea acestui produs 
total M'. Procesl total de reproducţie cuprinde aici procesul de 

consum, mijlocit de circulaţie, în aceeaşi măsură ca şi însşi pro
cesul de reproducţie a capitalului. 

iPentru scopul pe care-l urmărim, p rocesul de reproducţie tre
buie cercetat din punctul de vedere al înlocuirii aitît a valorii, it 
şi a formei naturale a diferitelor componente ale lui M'. Acum nu 
ne mai putem mulţumi, ca la analiza valorii produselor capitalu
lui individual, cu ipoteza că capitalistul individual, vînzîndu-şi 
produsulma\fă, poate mai întii să transforme în bani componen
tele cipitalului său, iar apoi, printr'o nouă cumpărare a elemen
telor de producţie pe piaţa mărfurilor, să le retransfom1e in ca
pital produotiv. iceite elemente de producţie, în măsura în care 
prin natura lor sînt obiecte, constituie o componentă a capitalului 
social, la el ca produsul finit individual care ste schimbat pe 
ele şi înlocuit prin ele. Pe de altă parte, mişcarea acelei părţi din 
produsulmarfă sociil care e consumată de muncitor prin chel
tuirea salariului său şi de cpitalist prin che1tuirea plusvalorii nu 
costituie numai o verJgă care se integrează în mod necesar în 
mişcarea p rodusului total, ci se şi împleteşte cu mişcarea capita
lurilor individuale, şi de aceea acest proces nu poate fi explcat 
pur şi simplu prin ipoteza că el se efectuează. 

!ntrebarea care se pune în mod nemijlocit este următoarea : 
în ce fel capitalul consumat în procesul de producţie este nlocuit 
sub raportul valorii lui din produsul anual şi n ce fel se împle
tşte procesul acestei înlocuiri cu consumarea plus'alorii de către 
capitalişti şi a s alariului de către muncitor� ? Prin urmare, este 
vorba în primul rînd de reproducţia pe aceeaşi cară. e mai pre
supune .poi nu numai că prdusele 1se schimbă la valoarea lor, 
dar şi că nu are 1oc nici o revoluţie .în mărima valorii părţilor 
componente ale capitalului productiv. !n cea ce privşte aba
terea preţurilor de la valoare, această împrejurare nu poate eer
cita, de altfel, nici o influenţă asupra mişcării capitalului social. 

In general ar continua să se schimbe aceleşi mase ide produse, 
deşi capitaliştilor individuali Je-ar reveni în acest schimb părţi de 
valoare care n-ar mai i proporţionale cu avasările lor respec
tive de capital şi cu masele de plusvaloare produse de fiecare 
dintre ei. !n ceea ce priveşte însă revoluţiile în mărimea valorii, 
dacă aceste revoluţii sînt generale şi ating în mod uniform toate 
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ramurile producţiei, ele nu modifică cu nimic raporturile dintre 
componentele valorii produsului tolal anual. Dimpotrivă, dacă sînt 
parţiale şi nu ating în mod uniform toate ramurile p1 oducţiei, 
aceste revoluţii reprezintă perturbări care, în primul rind, pot fi 
înţelese ca atare numai dacă sînt considerate ca abateri de la ra
porturi valorice constante ; în al doilea rînd însă, dacă legea po
trivit căreia o parte din valoarea produsului anual înlocuieşte ca
pitalul constant şi altă parte capitalul variabil ar fi demonstrată, 
o revoluţie care ar avea loc fie în mărimea valorii capitalului con
stant, fie în cea a valorii cipitalului variabil nu ar modifica de 
loc această lege. Ea nu ar modifica deoît mărimea relativă a păr
ţilor de valoare care funcţionează într-o calitate sau alta, de
oarece alte valori ar lua lo;ul valorilor iniţiale. 

Atîta timp cit am analizat producţia de valoare şi valoarea 
produsului capitalului din punctul de vedere al capitaluiui indi
vidual, pentru analiza noastră forma naturală a produsului-marfă, 
adică problema dacă acesta constă din maşini, din ceroLe sau din 
oglinzi, era ceva absolut indiferent. Aceste forme narturale au fost 
luate întotdeauna numai ca exemple şi orice ramură de producţie 
putea să servească în aceeaşi măsură ca ilustrare. Ceea ce ne in
teresa era însuşi procesul de producţie nemijlocit, care in fiecare 
caz în p arte se prezintă ca proces al unui capital individual. Iar 
în ceea ce priveşte reproducţia capitalului ePa suficient să pre
supunem că acea parte a produsului-marfă care reprezintă va
loarea-capital are posibilitatea să se retransforme în sfera circu
laţiei în elementele ei de producţie şi deci să ia din nou forma de 
capital productiv ; tot aşa era suficient să presupunem că munci
torul şi capitalistul găsesc pe piaţă mărfuri1e pe care îşi  chel
tuiesc salariul şi plusvaloarea. Dar acest mod pur formal de a pre
zenta lucrurile nu mai este suficient atunci cind se cerceteaz l 
capitalul social lotul şi valoarea produsului acestuia. Retransfor
marea în capital a unei părţi din valoarea produsului, intrarea 
altei părţi în consumul individual atît al clasei capi taliştilor, cit 
şi al clasei muncitorilor :eprezmta o mişcare chiar în cadrul va
lorii produsului în care şi-a găsit expresia rezultatul funcţionării 
oapitalului total ; iar această mişcare nu este nmai o înlocuire 

de valoare, ci şi o înlocuire a formei materiale a produsului, fiind 
deci în egală măsură condiţionată a tît de raportul reciproc dintre 
componentele valorii produsulm social, cit şi de valoarea lor de 

întrebuinţare, de forma lor materială. 
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Reproducţia simplă 43) , adică reproducţia pe aceeaşi scară, 
apare ca o abstracţie, n măsura în care, pe de o parte, în cadrul 
producţiei cap1taJiste Upsa oricărei acumulări sau a oncarei re
producţii pe scară lărgită este o ipoteză paradoxală, iar pe de altă 
parte condiţiiLe în care se efectuează producţia nu rămîn absolut 
aceleaşi (şi acest lucru se presupune) de la un an la altul. Se 
presupune că un capital social de o valoare dată furnizează în 
anul acesta aceeaşi masă de valori-marfă ca şi în anul trecut şi 
satisface acelaşi volum de trebuinţe, chiar dacă formele mărfu
rilor se schimbă în procesul reproducţiei. Totuşi, atunci cînd are lc o acumulare, rproducţia simplă constituie întotdeauna o parte 
a ei, deci poate fi analizată separat şi este n factor real al cu
mulării. Valoarea produsului anual poate să scadă, deşi masa va
lorilor de întrebuinţare rămîne neschimbată ; valoarea poate ră
mîne neschimbată, deşi masa valorilor de întrebuinţare scade ; 
masa valorii şi masa valorilor de întrebuinţare reproduse pot să 
scadă în mod concomitent. Toate acestea înseamnă că reproduc
ţia se face sau în condiţii mai favorabile decît înaiite sau în 
condiţii mai dificile, care pot avea ca rezultat o reproducţie in
completă, defeotuoasă. Toate acestea nu ating decît latura canti
tativă a diferitelor elemente ale reproducţiei, nu însă ro1ul pe 
care îl joacă ele în procesul de ansamblu în calitate de capital 
care se reproduce sau de ventt rprodus. 

ll. Cele două sectoare ale producţiei sociale 4·1) 

Produsul total al societăţii, deci şi producţia totală, se îm
parte în două mari sectoare : 

I. Mijloacele de producţie, adică mărfuri care au o formă sub 
care trebuie sau, cel puţin, pot să intre în consumul productiv. 

II. Mijloace de consum, adică mărfuri care au o formă sub 
care intră în consumul individual al clasei capitaliştilor şi al cla
sei muncitoare. 

In fiecare dintre aceste sectoare, totalitatea diferitelor ramuri 
de producţie care aparţin sectorului repectiv fomează o singură 
rmură de producţie mare : de o parte ramura mijloacelor de pro
ducţie, de cealaltă pate ramura mijloacelor de consum. Capitalul 
total folosit în fiecare dintre aceste două ramuri de producţie for
mează un sector mare, distinct, al capitalului social. 

"l Acest paragraf este luat din manuscrisul VIII. 
"l In general, textul este luat din manuscrisul II. Schema - din manu

scrisul VIII. 
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ln fiecare sector, cap�talul se împarte in două părţi compo
nente : 

1 .  Capitalul variabil. Acest capital, considerat sub aspectul 
valorii, este egal cu valoarea forţei de muncă sociale, folosite în 
ramura de producţie respectivă, deci cu suma salariilor plătite 
pentru această forţă de muncă. Considerat sub aspectul formei lui 
materiale, el constă din însăşi forţa de muncă aflată în acţiune, 
adică din munca vie pusă în mişcare de această valoare-capital. 

2. Capitalul constant, adică valoarea tuturor mijloacelor de 
prolucţie folosite pentru producţia în rmura respectivă. La ndul 
lor, mijloacele de producţie se împart în capital fix : maşm1, 
unelte de muncă, clădiri, vite de muncă etc., şi în capital constant 
circulant : materiale de producţie, ca materii prime şi materiale 
auxiliare, semifabricate etc. 

Valoarea produsului anual total obţinut cu ajutorul acestui 
capital în fiecare dintre cele două sectoare se împarte într-o 
parte de valoare care reprezintă capitalul constant c consmat în 
procesul de producţie şi a cărui valoare se transmite asupra pro
dusului şi într-o parte de valoare adăugată produsului prin în
treaga muncă efectuată în decursul anului. Această ultimă parte 
din valoarea produslui anual se imparte, la rîndul ei, într-o parte 
care înlocuieşte cap�talul variabil v avansat şi altă parte care 
reprezintă excedentul p este acest capital variabil, excedent care 
constituie plusvaloarea p. Prin urmare, ca şi valoarea oricărei 
mărfi individuale, valoarea produsului anual total din fiecare 
sector se împa1te şi ea în c + v + p. 

Partea de valoare c, care reprezintă capitalul constant con
sumat în procesul de producţie, nu este identică cu valoarea 
capitalului constant folosit în acest proces de producţie. E drept 
că materialele de producţie sînt consmate în întregime şi de 
aceea valoarea lor este transmisă în întregime asupra produsului. 
Dar nmai o parte din capitalul fix folostt este consumată în în
tregme, deci numai valoarea acestei părţi este transmisă asupra 
produsului. Altă parte a capitalului fix - maşinile, clădirile etc. -
există şi continuă să funcţioneze c a  şi înainte, deşi cu o valoare 
redusă din pricina uzurii anuale. Cînd analizăm valoarea produsu
lui, această parte a capitalului fix care continuă să funcţioneze 
nu există p entru noi. Ea constituie o parte din valoarea-capital, in
dependentă de această valoare-marfă nou produsă şi care există 

alături de ea. Lucrul acesta s-a văzut şi atunci cînd am nalizat 
valoarea produsului unui capitl individual („Capitalul" ,  cartea I, 

c ap.  I, p. 192 74) .  Aici însă trebuie să facem deocamdată abstracţie 
de metoda de cercetare pe care am folosit-o acolo. Atunci cînd 
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am analizat valoarea produsului capitalului individual, am văzut 
că valoarea pe care o pierde capitaJul fix ca urmare a uzurii se 
transmite asupra produsului�ma;fă în timpul oît s-a produs această 
uzură, indiferent dacă în cursul acestei perioade o parte din acest 
capital fix este sau nu înlocuită in natura pe seama valorii trans
mise. Dimpotrivă, aici, analizînd produsul social total şi valoarea 
lui, sîntem nevoiţi să facem abstracţie, cel puţin deocamdată, de 
partea de valoare transmisă în cursul anului asupra produsului 
anual ca urmare a uzurii capitalului fix. Trebuie să facem abstracţie 
în măsura în care acest capital fix nu a fost înlocuit in natura în 
cursul anului respectiv. lntr-unul din subcapitolele ulterioare ale 
prezentului capitol ne vom opn şi asupra acestui punct. 

Pentru analiza reproducţiei simple vom lua ca bază urmă
toarea schemă, în care c reprezintă capitalul constant, v capitalul 

variabil, p plusvaloarea, iar raportul de valorificare � este con

siderat de 1000/o.  Cifrele pot însemna milioane de mărci, franci sau 
lire sterline. 

I .  Producţia de mijloace de producţie : 

Capital 4 OOO c + 

Produs-marfă 4 OOO c + 

existent în mijloace de producţie. 
II. Producţia de mijloace de consum : 

1 OOOv = 5 OOO. 
1 OOOv + 1 OOOp 

Capital . .2 OOO c + 500v 2 500. 

6 OOO „ 

Produs-marfă . . 2 OOO c + 500 v + 500 P = 3 OOO, 
existent în mijloace de consum. 

RecapituJînd, produs-marfă anual total : 

I. 4 OOO c + 1 OOO v + 1 OOO p = 6 OOO în mijloace de producţie 
II. 2 OOO c + 500 v + 500 P = 3 OOO în mijloace de consum. 

Valoarea produsului total = 9 OOO, în ipoteza noastră din 
această sumă fiind exclus capitalul fix, care continuă să funcţio
neze în forma sa naturală. 

Dacă analizăm acum schimburile necesare în cadrul repro
ducţiei simple, în care întreaga plusvaloare este consmată în mod 
neproductiv, şi lăsăm deocamdată la o parte circulaţia banilor care 
mijloceşte aceste schimburi, obţinem de la bun început trei mari 
puncte e reper. 

1 .  Cele 500 v ,  salariu al muncitorilor, şi cele 500p , plusvaloare 
a capitaliştilor din sec torul II, trebuie chel tuiite pe mijloace de 
consum. Dar valoarea lor există în mijloacele de consum în valoare 
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de 1 OOO, care, aflîndu-se în mina capitaliştilor di.n sectorul II, 
înlocuiesc ele 500v avasate şi reprezintă pentru ei cele 500p . 
Aşadar, salariul şi plusvaloarea din sectorul II se schimbă în 
cadrul sectorului II pe produsele acestui sector II. Totodată, din 
prodsul total dispar (500v + 500p ) II = 1 OOO sub formă de mij
loace de cosum. 

2. Cele 1 OOO v + 1 OOOp dm sctoul I trebuie de aseenea 
cheltuite pe mijloace de consum, deci pe produsul sec torului IJ. 
Ele trebuie deci schmbate pe partea care a mai rmas din pro
dusul sectorului LI şi care, ca mărime, este egală cu partea 
constantă de cpital, 2 OOO c .  Sectorul II primeşte în schimb o 
cantitate egală de mijloace de producţie, produs al sectorului I,  
în care este încorporată valoarea de 1 OOOv + 1 OOO p din secorul I.  
Implicit sînt eliminate din calcul 2 OOO Ilc şi (1 OOO v + 1 OOO p) I. 

3. Mai rămîn 4 OOO I c .  Acestea constau din mijloace de pro
ducţie, care nu pot fi folosite decît în sectorul I şi servesc la 
înlocuirea capitalului constant consumat în acest seotor ; de aceea 
vor fi schimbate între capitahştii individuali din sectorul I,  aşa 
cum cele (500v + 500p ) din II sînt schimbate între muncitori şi 
capitalişti, respectiv între capitaliştii individuali din II. 

Aceasta deocamdată pentru o mai bună înţelegere a celor ce 
urmează. 

III. Schimbl dintre cele două sectoare : 
Ict>+P> contra II r 45) 

Incepem cu marele schimb dintre cele două sectoare. (1 OOOv + 
+ 1 OOOp) I - aceste valori care in mina producătorilor lor există 
în fo1Ila naturală de mijloce de producţie se schimbă pe 2 OOO IIc ,  
pe valori care există în forma naturală de mijloace de consum. 
Datorită acestui schimb, capitaliştii din sectorul II au transformat 
capitalul lor constant = 2 OOO din forma de mijloace de consum 
în fo1Ila de mijloace de producţie a mijloacelor de consum, în 
forma în care poate funcţiona din nou ca factor al procesului de 
muncă, tar în ceea ce priveşte procesul de valorificare ca valoare
capital constantă. Pe de altă parte, prin acest schimb sînt reali
zate n mijloace de consum echivalentul forţei de muncă din 
sectorul I (1 OOO Iv ) şi plusvaloarea capitaliştilor din sectorul I 
(1 OOO Ip) ; amîndouă s-au transformat, din forma lor naturală de 
mijloace de producţie, într-o formă naturală în care pot h consu· 
mate ca venit. 

"l De aici textul este luat din nou din manuscrisul VIII. 
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Acest schimb rec1proc se efectuează însă datorită circulaţiei 
banilor, care il mijloceşte în aceeşi măsură în care îngreuiază şi 
înţelegerea lui, dar care are o importanţă hotărîtoare, deoarece 
partea variabilă a capitalului trebuie să apară iarşi şi iarşi sub 
formă de bani, sub formă de capital bănesc, care se transformă 
din forma bani în forţă de muncă. Capitalul variabil trebuie avansat 
sub formă de bani în toate ramurile de producţie care funcţionează 
concomitent şi paralel pe întreg teritoriul societăţii respective, 
indiferent dacă acestea fac parte din sectorul I sau din sectorul II .  
Capitalistul cumpără forţa de muncă înainte ca ea să intre în pro
cesul de producţie, o plăteşte însă la anumite termene convenite 
abia după ce a fost cheltu�tă pentru producerea de valoare de în
trebuinţare. Ca şi restul valorii produsului, capitalistului îi apar
ţine şi acea parte din acest produs care nu este decît un echivalent 
al banilor cheltuiţi de el pentru plata forţei de muncă, adică acea 
parte din valoarea produsului care reprezintă valoarea-capital 
variabilă. Prin însăşi această parte de valoare, muncitorul i-a 
furnizat capitalistului echivalentul salariului său. Numai retrans
formarea mărfii în bani, vînzarea ei, reconstituie capitalistului 
capitalul s ău variabil sub formă de capital bănesc, pe care-l poate 
avansa din nou pentru cumpărarea forţei de muncă. 

Aşadar, fo sectorul I capitalistul colectiv a plătit muncitorilor 
1 OOO I.st. (spun I.st. numai pentru a specifica că e valoare sub 
formă de bani) = 1 OOO v pentru acea parte din valoarea produsului 
sectorului I care există deja sub formă de v, adică sub formă de 
mijloace de producţie produse de muncitori. Cu aceste 1 OOO I.st. 
muncitorii cumpără de la capitaliş,tii din sectorul I I  mijloace de 
consum de aceeaşi valoare şi transformă astfel jumătate din 
tapitalul constant II în bani ; capitaliştii din sectorul II ,  la rîndul 
lor, cumpără cu aceste 1 OOO I .st. mijloace de producţie în valoare 
de 1 OOO de la capitaliştii din sectorul I ; astfel valoarea-capital 
variabilă a acestora din urmă = 1 OOO I.st., care a existat ca parte 
a produsului lor sub forma naturală de mijloace de producţie, este 
retransformată în b ani şi poate să funcţioneze acum din nou în 
mina capitaliştilor din sectorul I în calitate de capital bănesc, 
care e transformat în forţă de muncă, adică în elementul esenţial 
al capitalului productiv. Pe această cale, ca urmare a realizării 
unei părţi din eapitaJul-marfă al lor, la capitaliştii din sectorul I 
se reîn1oarce capitalul var1abil sub formă de bani. 

In ceea ce priveşte însă banii necesari pentru schimbul părţii p 
a capitalului-marfă din sectorul I contra celei de-a doua jumătăţi 
a părţii constante de capital din sectorul II, aceştia pot fi avansaţi 
în diferite moduri. In realitate, această circulaţie cuprinde o can-
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titate imensă de cumpărări şi vînzări efectuate de capitaliştii in
dividuali din mbele sectoare, banii trebuind însă să provină 
neapărat de la acti capitalişti, intruo1t în ceea ce priveşte canti
tatea de bani aruncată în circulaţie de muncitori socotelile sînt 
înche ite. Capitalistul din sectorul II poate cumpăra cu capitalul 
său bănesc, existent alături de cap1talul său productiv, mijloace 
de producţie de la capitaliştii din sectorul I ; sau, invers, capita
lstul din sectorul I poate cumpăra din fondurile băneşti destinate 
cheltuielilor personale, şi nu pentru a fi cheltuite in calitate de 
capital, mijloace de consum de la capitaliştii din sectorul II. După 
cum am arătat mai sus, în secţiunile I şi II este de presupus că, 
în orice caz, in mina capitalistului trebuie să existe, alături de 
capitalul productiv, anumite rezerve de bani fie pentru a fi avan
sate în calitate de capital, fie pentru a fi cheltute ca  venit. Să 
presupunem că jumătate din bani - proporţia este absolut indi
ferentă pentru ceea ce ne interesază - este avanstă de capita
liştii din sectorul II pentru cumpărarea de mijJoace de producţie 
care să înlocuiască capitalul lor constant şi c ă  cealaltă jumătate 
este cheltuită de capitaliştii din sectorul I pelltru consum. ln acest 
caz, sectorul II avansează 500 I.st. şi cumpără cu ele de la 
sectorul I mijJoace de producţie, înlocuind asfel in natura (soco
tind şi cele 1 OOO I.st. menţionate mai sus, provenite de la munci
torii din sectorul I) 3/4 din capitalui său constant ; sectorul I 
cumpără cu cele 500 I.st. astfel obţinute mijloace de cosum de 
la sectorul II şi astfel jumătate din acea parte a capitaluJui-marfă 
al sectorului I care constă din p a efectuat circul aţia m - b - m, 
realizîndu-şi produsul său intr-un fond de consum. Prin acest 
al doi·lea proces, cele 500 I.st. se întorc în mina captaliştilor din 
sectorul II sub fomă de capital bănesc, pe care capitaliştii din 
icest sector îJ au alături de capitalul lor productiv. Pe de altă 
parte, capitaliştii din sectorul I anticipează în contul jumătăţii 
din p a capitalului-marfă al lor, care se mai află îcă depozitaită 
la ei sub formă de produs - înainte de vînzarea acestei părţi -
o cheltuire de bani în sumă de 500 I .st. pentru cmpărarea de 
lijloace de consm de la capitalştii din sectorul II. Cu aceleaşi 
500 I. st. sectorul II cumpără mijloace de producţie de la sectorl I, 
înlcuindu-şi astfel in natura întregul capital constant (1 OOO + 
+ 500 + 500 = 2 OOO) , în timp ce sectorul I şi-a realizat în mij
loace de consum întreaga plusvaloare. ln total deci un schimb de 
mărfuri în sumă de 4 OOO I .st. s-ar fi efectuat cu ajutorul unei 
ci1culaţii băneşti de 2 OOO I.st. , mărimea acestei din urmă sume 
fiind determinată doar de faptul 1că, potrivit prsupunerii noastre, 
întregul produs anual se schimbă dintr-o dată în cîteva tranşe 

27 - Marx-Engels - Opere, val. 2• 
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mari. Importantă este aici numai împrejurarea că sectorul II nu 
numai c. şi-a retansformait sub formă de mijloace de producţie 
c apitalul său constant reprodus sub formă de mijloace de consum, 
dar şi că, în plus, i se reîntorc cele 500 Lst. pe ca'e le-a avansat 
ciculaţiei pentru cump ărarea de mijloace de produ�ţie ; şi c ă, 
tt aşa, sectorului I nu numai că i s-a reîllors sub foană de b ani 
capitalul său variabil pe care l-a reprodus sub fomă de mijloace 
de producţie, că i s-a reîntors în calitate de c apital hănesc, care 
poate fi trasformat din nou în mod direct în forţă de muncă, 
dar în afară de acesta i s-au reîntors şi cle 500 Lst. pe care 
le-a cheltuit în mod anticipat pentru cumpărarea de mijloace e 
consum înaite de vînzarea acelei părţi a capitalului său care 
reprezintă plusvaloarea. Aceşti bani i s-au reîntors însă nu oa 
umare a unei cheltuiri efectuate, ci ca urmare a unei vînzări 
ulterioare a unei părţi din produsul-marfă al său, purtătoare a unei 
jumătăţi din plsvaloarea lui. 

ln ambele cazuri, nu numai capitalul c onstant din sectorul II 
a trecut din nou din forma de produs în forna naturală de mij
loace de producţie, singura formă în care poae funcţiona în cali
tate de c apital ; tot aşa nu numai partea variabilă a capitalului 
din sectorul I s,a transformat în forma bani, dar şi p artea de pls
valoare întruchip ată în m11loace de prodJcţie din sectorul I a 
trecut în forma care permite consumarea ei ca venit. In afară de 
aceasta, în sctorul II se reîntorc cele 500 I.st. capital b ănesc care 
au fost avansate de acest sector pentru cumpărarea de mijloace 
de producţie înainte de vînzarea p ărţii corspunzătoare din va
loarea capitalului constant care compensează aceste 500 I.st. şi 
care există sub formă e mijloace de c onsum ; apoi se întorc în 
sectorul I cele 500 I.st. cheltuite anticipando * pentru cumpărarea 
de mijloace de consum. Dacă în sectorul II se întorc banii avansaţi 
de el n contul p ărţii constante a produsului-marfă al acestui sector, 
iar în sectorul I banii avansaţi în co.ul acelei p ărţi a produsu
lui-marfă al acestui de-al doilea sector care conţine plusvaloare, 
acest lucru se întîmplă numai pentru că cele două ca�egorii de 
capitalişti au mai aruncat în circulaţie cite 500 I.st., şi anume o 
categorie în afară de capitalul constant existent sub formă de 
marfă în sectorul II, iar cea1a1Ui în afară de plusvaloarea existentă 
sub formă de marfă în sec torul I. In ultimă instanţă, capitaliştii 
şi-au plătit unii altora în întregime prin schimbul respectivelor echi
valente-marfă. Banii pe care ei i-au aruncat în circulaţie peste suma 
de valoare a mărfurilor lor ca mijloc al acestui schimb de 

* - anticipat. - Nota /rad. 
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mărfuri se întorc din circulaţie la fiecare dintre ei pro rata * cu 
cota-parte pe care ficare dintre ei a aruncait-o în circulaţie. In 
urma acestui fapt, e i  nu au devenit nici cu o leţcaie mai bogaţi. 
Sectorul II avea un capital constant = 2 OOO sub formă de mij ·  
loace de consm plus 500 sub formă d e  bani ; în prezent el are, 
ca şi mai înainte, tot 2 OOO în mijloace de prod11cţie şi 500 în bani i 
a fel, sectorul I are, ca şi mai înainte, o plusvaloare de 1 OOO (în 
mărfuri, mijloace de producţie, transformate acm în fond de 
c onsum) + 500 în bani. Concluzia generală este următoarea : din 
banii pe care capiitaliştii industriali îi aruncă în circulaţie în ve· 
derea mijlocirii propriei lor circulaţii de mărfuri, fie în contul 
părţii constante a valorii mărfii, fie în contul plusvalorii cuprinse 
în mărfuri în măsura in care aceasta e cheltuită ca venit, din 
aceşti bani în mina capitaliştilor respectivi se reîntorc atîţia bani 
cîţi au avansat ei pentru circulaţia banilor. 

ln ceea ce priveşte reîntoarcerea în forma bani a capitalului 
variabil din sctorul I, acest capital există pentru capitaliştii din 
sectorul I, după ce ei l-au avansat pentru salarii, mai întîi sub 
forma marfă în care l-au primit ei de la munctori. Capitaliştii 
l-au plătit muncitorilor sub formă de bani, ca preţ al forţei de 
muncă a acestora. Ei au plătit astfel acea componentă a valorii 
produsului-marfă al lor care este egală cu acest capital variabil 
cheltuit sub formă de b ani. De aceea sînt ei p ropriet.ri şi ai 
cestei părţi a produsului-marf.. Dar partea clasei muncitoare pe 
care o folosesc ei nu este cumpărătoare a mijloacelor de pro
ducţie produse chiar do ea ; ea e cmpărătoare a mijloacelor de 
consum produse de sectorul II. Aşadar, capitalul variabil avansat 
în sectorul I sub formă de b ani pentru plata forţei de muncă nu 
se întoarce direct la cpitaliştii din seotorul I. El trece, prin inter
mediul actelor de cumpărare efectuate de muncitori, în mina pro· 
ducătorilor capitalişt. ai mărfurilor necesare şi, în genere, acce· 
sibile IIlttncitorilor, adică în mina capi taliştilor din sectorul II, şi 
numai ca urmare a faptlui că aceştia folosec bnii p entru cum
părarea de mijloace de producţie - numai pe această cale oco· 
lită - se întorc ei în mina capitaliştilor din sectorul I. 

)in cele expuse pînă acum rezu1tă că, în cazul reprodcţiei 
simple, suma de valori v + p a capitalului-marfă din sectorl I 
(deci şi o parte proporţională corspunzătoare a produsului-marfă 
total din sectorul I) trebuie să fie egală cu capitalul constant II c i  
întruchipat şi e l  într-o parte proporţională a produsului-marfă total 
din sectorul II ; sau : Icv+p) = 11 c .  

* - proporţional, - Nota lrad. 



420 Secţiunea a Jil-a. Reproducţia şi circulaţia capitalului social total 

IV. Schimbul în cadrul sectorului I. 
Mijloace de subzistenţă necesare şi obiecte de lux 

Din valoarea produsului-marfă din sectorul II ne-a mai rămas 
să analizăm cmponentele v + p. Analizarea lor nu are nimic 
de-a face cu proema cea mai importantă care ne preocupă aki, 
şi anume în ce măsură scindarea valorii oricărui produsmarfă in
dividual, Jrodus 1în mod capitalist, în c + v + p este valabilă şi 
pentru valoarea produsului anual tobal,  chiar dacă această scin
dare îmbracă forme de manifestare diferite. Această problemă se 
rezolvă, pe de o parte, prin schimbul lui l(v+p) contra He şi , 
pe e altă parte, prin analiza, pe care o vom face mai tîrziu, a 
reproducerii lui Ic în iprodusul-marfă anual al sectorului I. Initru
cît II (D+P> există în forma naturală de articole de consum, în
trucît c apitalul variabil avansal de capitalişti muncitorilor ca plată 
a forţei de muncă trebuie 1cheltuit de muncitori, în general, pe 
mijloace de consum şi înlrucît, în ipotez a reproducţiei simple, 
partea din valoarea mărfii rep1 ezentală prin p este cheLtuită de 
fapt, ca venit, pe mijloace de consum, este clar prima facie * c ă  
muncitorii din sectorul II cumpără din nou, c u  salariul obţinut de 
la capitaliştii respectivi, o iparte din propriul or prods, parte 
corespunzătoare m ărimii valorii băneşti primirte de ei c a  salariu. 
In felul acesta, cp1taliştii din sectorul II îşi transformă din nou 
în forana bani capitalul bănesc avansat pentru plata forţei de 
muncă ; este ca şi cum ei şi-ar fi iplăti. muncitorii cu simple semne 
de valoare (Wcrmarkcn) . De îndată ce muncitorii ar realiza aceste 
semne de valoare prin cump ărarea unei p ărţi din produsul-marfă 
produs de ei şi .care aparţine .c api1.aliş1tilor, aceste semne de va
l oare s-ar reîntoarce în mîinile c apitaliştilor, cu singura deosebire 
că aici semnele de valoare nu numai că ·reprezintă valoare, dar 
chiar conţin valoare întruchipată n aur sau în argint. Mai tîrziu 
vom cerceta mai amănunţit acest fel de reîntoarcere a capitalului 
variabI avansat sub forma bani, reîntoarcere care se efectuează 
prin mijlocirea procesului în care clsa munci1toare apare ca cum
păritoare, iar clasa capitaliştilor ca vînzătoare. Aici este însă 
vorba de o a1tă problemă, care trebuie cecetată neapărat în e
gătură cu această reîntoarcere a capitalului va riabil la punctul 

său de plecare. 
Sectorul II al producţiei anuale de mărfuri constă din cele 

mai diferite .amuri industriale, care pot fi însă împărţite - în 

* - de la prima privire. - Nota lrad. 
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ceea ce priveşte caraoteul produselor lor - in două mari subdi
viziuni : 

a) Mijloaoe de consum care intră în 'consumul clasei munci
toare şi, î n  măsura î n  icare este vorba de mijloace de subzistenţă 
necesare, formează şi o parte din consumul clasei capitaliştilor, 
deşi în cazul acesta diferă adesea, în c eea ce priveşte calitatea şi 
valoarea, de mijloacele de subzistenţă ale muncitorilor. Pentru 
scopul cercetării noastre, p!tem include această subdiviziune î n  
întregime în rubrica mijloacelor d e  consum necesare, indiferent 
dacă produsul respectiv, de pildă tutunul, este din Pd de ve
dere iziologic un mijloc de consum necesar sau nu ; e suficient 
că, potrivit obiceiului, a devenit un asemenea mijloc de cosum 
necesar. 

b) Mijloace de consum de lux, care intră numai în consumul 
clasei �ipitalitilor şi care nu pot fi deci obţinute decît în schim
bul plusvalorii ,chel�uite, care nu revine niciodată muncitorului. 
n ceea ce priveşte prima rubr�că, este clar că capitalul variabi1l 
avansat Pentru producţia diJeritelor sorturi de mărfuri care ţin de 
această rubrică trebuie să se întoarcă nemijlocit, sub formă de 
bani, la cei capi,taEşti din sectorul II (adică la c apitaliştii II a) 
care produc aceste mijloace de subzistenţă necesare. Ei le vînd 
propriilor lor muncitori pină la concurenţa sumei c apitalului va
riabil plătit acestor munci tori sub formă de salariu. Reîntoarcerea 
aceasta este directă în ceea ce priveşte întreaga subdiviziune a 
c apitaliştilor din sectorul II,  oncîl de numerodse ar fi tranzacţiile 
dintre capitaliştii diferitelor ramuri industriale care intră în 
această subdiviziune, tranzacţii prin intermediul cărora acest ca
pital variabil reversibil este repartizat pro rata. Ele reprezintă 
procese de circulaţie ale c ăror mij loace de circulaţie s:nt funi
zate direct de muncitori prin cheLtuirea banilor primiţi. Altfel stau 
însă lucrurile cu subdiviziunea II b. Intreaga parte din valoarea 
nou creată cu care avem de-a face aici, II bcv+Pl • există sub 
forma llaturală de articole de lux, adică din articole pe care clasa 
muncitoare nu le podte ,cumpăra, .aşa cm nu poate cmpăra nici 
valoarea-marfă Iv care există sub formă de mijloace de producţie, 
deşi articolele de lux, ca şi mijloacele de producţie, sîut prodse 
de aceşti muncitori. şadar, aeastă reîntoarcere prin intermediul 
căreia 1capitalul variabil avansat în această subdiviziune se [na
poiază la producătorul 1capitalist sub formă de bani nu poate să 
fie directă, c i  trebuie să fie mijlocită, ca  işi în cazul lui I�. 
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Să presupunem, de pildă, ca şi mai sus pentru întregul sector 
II, că v = 500 şi p = 500, iar capitalul variabil şi plusvalarea 
care i corespunde se repartizează în felul umător : 

Subdiviziunea a, mijloace de subzistenţă necesare : v = 400, 
p = 400, deci o masă de mărfuri sub formă de mijloace 
de consum necesare în valoare de 400" + 400 P = 800, sau 
I I  a (4001 + 400p ) . 

Subdiviziunea b, articole de lux în valoare de 100v + 
+ 100p = 200, sau I I  b (1 001 + 100 p ) ·  

Muncitorii din subdiviziunea I I  b au primit c a  plată pelltru 
forţa lor de muncă 100 în bani, să zicem 100 1 .  st. ; cu aceşti bani 
ei cumpără de la capitaliştii din II a mijloace de consum pentru 
suma de 1 00 . ipoi această categorie de capitalişti cmpără cu e i  
marfă de la I I  b tot  pentru suma de 100, în urma cărui fapt capi
taliştilor din II b li se întoarce capitalul lor variabil sub formă 
de bani. 

In mîna capitaliştilor din II a, datorită schimbului cu proprm 
lor muncitori, există din nou 40, sub formă de bani ; în plus, un 
sfet din acea par.te a produsului lor care reprezintă plusvaloarea 
a trecut la muncitorii din II b, obţi.î.du-se în schimbul ei 
I I  b (1 001 ) în artcole de lux. 

Dacă presupunem acum că c apitaliştii din II a şi II b cheltu
iesc într-o proporţie egală venitul pe mijloace de subzistenţă ne
cesare şi articole de lux, dacă, de pildă, presupunem că atît unii, 
cît şi alţii cheltuiesc 3/s pe mijloace de subzistenţă necesare şi 
2/, pe articole de lux, atunci capitaliştii din subdiviziunea II a îşi 
vor cheltui 3/s din venitul provenit din plusvaloarea ,lor de 400p , 
deci 240, pe propriile 1lor produse mijloacele de subzistenţă nece
sare, şi  2/5 = 160 pe articole de lux. Capitaliştii din subdiviziunea 
II b îşi vor impărţi plusvaloarea = l OOP în acelaşi fel : 3/5 = 60 
pe mijloace de subzistenţă necesare şi 2/5 = 40 pe articole de 
lux, acestea din urmă fiind produse şi schimbate în cadrul pro
priei lor subdiviziuni. 

Sma de 1 60, reprezentind articole de lux pe care le primese 
capitaliştii din II a pentru suma corespunzătoare din (II a)p ,  
ajunge la capHaliş:ii din I I  a în felul următor : din cele (II a) 
400 P ' precum m văzut, 100, sub formă de mijloace de subzistenţă 
necesare, au fost schimbate contra unei sume identice din (II b)1 , 
care există sub formă de aPticole de lux, iar alte 60, care există 
sub formă ide mijloace de subzistenţă necesare, au fst schimbate 
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contra (II b) 60p sub formă de articole de lux. Rezultatul global 
se prezintă aitunci în felul următor : 

II a :  400v + 400 p ; II b :  100" + lOOp 
1 .  400„ (a) sînt consumate de muncitorii din II a, ele consti

tuind o Parte din produsul lor (mijloace de subzistenţă necesare) ; 
muncitorii le cumpără de la producătorii capitalişti din propria lor 
subdiviziune. Astfel aces tora li se reîntorc 400 1.st. în bani, adică 
valoarea-cpital variabilă de 400 plătită de ei ca salariu propriilor 
lor muncitori ; cu această valoare, capitaliştii pot cumpăra din 
nou forţa de muncă. 

2. O parte din suma de 400p (a) , egală cu 1001 (b) , adică cu 
1/4 din plusvaloare (a) ,  este realizată în articole de lux în felul 
următor : muncitorii (b) primesc de la capitaliştii din subdiviziu
nea lor (b) 100 1. st. drept salariu ; cu aceşti b ani ei cump ără 1/4 
lin p (a) , adică măfuri care constau din mijloace de subziistenţă 
necesare ; c apitaliştii din subdiviziunea a cumpără cu aceşti bani 
a1ticole de lux de aceeaşi valoare = 100" (b) .  adică cmpara JU
mătate din ,întreaga producţie de articole de lux. In felul acesta, 
la  capitaliştii din b se întoarce sub fomă de b ani intregul lor 
capital variabil şi ei pot să-şi înceap ă din nou reproducţia printr-o 
nouă cmp ărare de forţă de muncă, întrucît întregul capital con
stant din sectorul II în ansamblul lui este deja înlocuit. dator.tă 
schimbului lui J(u+p) contra Il c .  Aşadar, forţa de munră a mun
citorilor 1care lucrează anticole de lux poate să fie vîndută din 
nou numai datorită aptului că acea p arte ,a propriului lor produs 
care a fost creată ca echivalent al sal ariului 101 ste absorbită de 
c apitaliştii din II a şi intră În ondl lor de consm, este trans
formată în bani. (Acelşi lucru este valabil şi pentru vînzarea 
forţei de muncă în sectorul I,  deoarece Ilc , contra căruia se 
schimbă I cv+p) • constă atît din articole de lux, dt şi din mijloce 
de subzistenţă necesare, iar ceea ce este reînnoit prin schimbul 
cu I{u+p) constă din mijloacele de producţie pentru producerea 
atît a articolelor de Lux, cît şi a mijloacelor de subzistenţă ne
cesare.) 

3. Să trecem acum la schimbul dintre subdiviziunile a şi b, 
in măsura în care el nu este decît un schimb �ntre capitalişti! am
belor subdiviziuni. In cele ex,puse pînă acum s-a rezolvat pro
blema capitalului variabil (4001) şi a unei p ărţi a plusvalorii 
(100p) in subdiviziunea a, precum şi problema capitalului variabil 
(lOOvl în subdiviziunea b .  Am presupus apoi ca proporţie medie 
a cheltuirii de venit din p antea cap i t aliştilor, n ambele subdivi
ziuni, 2/5 pe articole de lux şi 3/s pe cele necesare traiului. De 
aceea, în afară de cele 1 00 cheltuite dej a pe articole de lux, în-
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tregii subdiviziuni a îi mai revin încă 60 pentru articole de lux 
şi în aceeaşi proporţie, adică 40, subdivizunii b. 

Aşadar (II a)p se împarte in : 240 pentru mijloace de subzis
tenţă şi 160 pentru articole de lux = 240 + 160 = 400p (II a) . 

Suma (II b)p se împarte în : 60 pentru mijloace de subzis
tenţă şi 40 pentru articole de lux : 60 + 40 = 100p (II b). Ulti
mele 40 le consumă această subdiviziune din propriul ei produs 
(2/s din plusvaloarea ei) ; cele 60 pentru mijloace de subzistenţă 
le obţine schimbînd 60 din plusprodusul ei contra 60p (a) . 

Avem, aşadar, pentru toţi capitaliştii din sectorul II (v + p 
existînd în subdiviziunea a în mijloace de subzistenţă necesare, 
iar în b în articole de lux) : 

II a (400v + 400p) + II b ( 100,, + 1 00p ) = 1 OOO ; datorită 
circulaţiei, realizarea se produce în felul următor : 5001 (a + b) 
{ se realizează în 400v (a) şi în 100p (a) J + 500p (a+b) { se rea
lizează în 300p (a) + 100v (b) - 100p (b) J = 1 OOO. 

Pentru subdiviziunJe a şi b, considerate fie:are în parte, rea
lizarea ia următorul aspect : 

V p 
a) 

400 ,,(a) 
+ 240 p (a) + 100,, (b) + 60p (b) 

= 800
• 

V p 
b) 100 P (a) + 60p (a) + 40p (b) · · · · · · = 200 

1 OOO 

Dacă, pentru simplificarea expunerii , menţinem acelaşi raport 
între capitalul variabil şi cel constant (ceea ce, de altfel, nu e nici
decum necesar) , la 400 ,, (a) revine un cap1tal constant de 1 600, 
iar la 100,, (b) un capital constant de 400, iar pentru sectorul II 
avem următoarele subdiviziuni a şi b : 

şi impreună 

II a) 1 600 c + 400,, + 400p = 2 400 
II b) 400c + 100v + 100p 600 

2 000 c + 500v + 500p = 3 OOO. 

In confomitae cu aceasta, din cele 2 OOO IIc în mijloace de 
consm, care sînt schimbate contra 2 OOO I cv+p) , 1 600 sînt trans
formate în mijloace de producţie pentru producerea mijloacelor 
de subzistenţă necesare şi 400 n mijloace de producţie pentru 
producerea a1ticolelor de lux. 

Cele 2 OOO I cv+Pl s-ar scinda deci, la rîndul lor, în (800 1 + 
+ 800p ) I, pentru subdiviziunea a = 1 600, sub formă de mijloace 
de producţie pentru producerea mijloacelor de subzistenţă necesare, 
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şi (200 v + 200p ) I ,  pentru subdiviziunea b = 400, sub formă de 
mijloace de producţie pentru producerea articolelor de lu:. 

O parte considerabilă nu numai din mijloacele de muncă 
propriu-zise, ci şi din materiile prime şi materialele auxiliare etc. 
este de acelaşi fel pentru ambele subdiviziuni. In ceea ce priveşte 
insă schimbul diferitelor părţi din valoarea produsului total Ic'+Pl ,  această împărţire nu prezintă nici o importanţă. Atît cele 
800 J v amintite mai sus, c i t  şi cele 200 Iv se realizeaz. datorită 
faptului că salariul muncilorilor din sectorul I este cheltuit pe 
mijloace de consum 1 OOO li c ,  că deci capitalul bănesc avansat 
pentru acest salariu se repartizează la întoarcerea lui, în mod 
uniform, între producătorii capitalişti din sectorul I, înlocuind din 
nou, în bani, pro rata C.pitalul lor variabil avansat. Pe de altă 
parte, în ceea ce priveşte realizarea celor 1 OOO Ip , şi în acest caz 
capitaliştii vor retrage în mod uniform (proporţional cu mărimea 
plusvalorii lor p) , din ântreaga jumătate a doua a lui Ilc = 1 OOO, 
600 Ila şi 400 Ilb în mijloace de consum ; prin urmare, cei care 
înlocuiesc capitalul constant din Ila vor retrage : 

480 (3/s) din 600 c (Ila) şi 320 (2/s) din 400c (Ilb) = 800 ; iar 
cei care înlocuiesc capitalul constant din Ilb vor retrage : 

120 (3/s) din 600 c (Ila) şi 80 (2/s) din 400c (Ilb) = 200. To
tal = 1 OOO. 

Ceea 1ce este aici arbitrar atîit pentru sectorul I, cit şi pentru 
sectorul II este r aportul dintre capitalul variabil şi cel constant, 
precum şi identitatea acestui raport pentru sectoarele I şi II şi 
pentru subdiviziunile lor. In ceea ce priveşte această identitate, 
ea este amisă aici numai pentru simplificare, iar presupunerea 
unor raporturi diferite nu ar modifica cu nimic condiţiile proble
mei şi rezolvarea ei . Rezul tă însă în mod necesar, atunci cînd se 
presupune reproducţia simplă, următorul lucru : 

1 .  Că noua valoare creata de munca din cursul anului sub 
forma naturală de mijloace de producţie (şi care se scindează în 
v + p) este egală cu valoarea-capital constantă c, reprodusă sub 
fomă de mijloace de consum şi cuprinsă în valoarea produsului 
-creat de cealaltă pirte a muncii din cursul anului. Dacă această 
valoare nouă ar fi mai mică clecît Ilc , sectorul II nu şi-ar putea 
înlocui în întregime capitalul constant ; dacă ea ar fi mai mare, 
ar rămîne un excedent neutilizat. în ambele cazuri, presupunerea 
că ar avea loc o reproducţie simplă ar fi răsturnată. 

2.  Că, atunci cînd produsul anual este reprodus sub formă 
de mijloace de consum, capitalul variabil v avansat sub formă de 

bani nu poate fi realizat de cei care îl primesc, în măsura în care 

.acştia sînt muncitori care produc articole de lux, decît în acea 
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p arte a mijloacelor de subzistenţă necesare în care este întruchi
pată prima facie plusvaloarea producătorilor capitalişti ai acestor 
produse ; prin urmare, v avansat pentru producţia de arHcole de 
lux este egal ca mărime a valorii lui cu o parte corespunzătoare 
din p produsă sub formă de mijloace de subzistenţă necesare şi 
care de aceea trebuie să fie mai mic ă  decît acest p întreg, adică 
mai mică decît (Ila) P ; numai prin realizarea acestui v în această 
parte a lui p,  capitalul variabil avansat de producătorii capitalişti 
de articole de lux se reîntoarce la ei sub formă de bani. Este un 
fenoI1en cu totul analog realizării lui Icv+p) prin chimbul pe 
II c ;  numai că, în cazul examinat de noi, (Ilb)v se realizează într-o 
parte a lui (Ila) p care ca mărime a valorii este egală cu (Ilb) " . 
Aceste proporţii cantitative păstrează calitativ importanţa hotă
rîtoare la orice repartiţie a produsului anual total, în măsura în 
care acesta intră realmente ân procesul reproducţiei anuale mij
locite de circulaţie. I cv+p) nu poate fi realizat decît prin schim
bul pe Il c , aşa cum II c ,  la rîndul lui, pentru a funcţiona ca com
ponentă a capitalului p roductiv nu poate fi reînnoit decît prin 
această realizare ; tot aşa (Ilb) - nu poate fi realizat decît litr-o 
parte a lui (Ila)p , iar (IIb) 1 nu-şi poate căpăta din nou forma sa 
de capital b ănesc decît în felul acesta. Se inţelege de la sine că 
cele de mai sus sînt valabile numai an măsura în care to.te aces
tea sînt într-adevăr un rezuLtat al p rocesului de reproducţie în
suşi, deci în măsura în care, de pHdă, capitaliştii din Ilb nu obţin 
capital bănesc pentru a-l avansa în calitate de v prin intermediul 
unui credit din altă parte.  Din punct de vedere cantitativ �nsă, 
schimburile diferitelor p ării ale 1produsului anual se pot efectua 
în proporţiile arătate mai sus numai în măsura in care proporţiile 
şi raporturile valorice în procesul de producţie rămîn neschim
bate şi aceste raporturi bine stabilite nu sînt schimbate sub in
fluenţa comerţului exterior. 

Dacă cineva ar spune acum. urmîndu-1 pe A. Smith, că I cv+P) 
se reduce la II c , i ar Il c se reduce Ja Icv+p) , sau, cum obişnu
işte A. mith să spună şi mai frecvent şi în mod încă şi mai ab
sud, că Ic1+p) constituie componente ale preţului (respectiv ale 
valorii, l spune „value in exchangeu *) lui Ilc ,  iar valoarea II c 
constituie întreaga cponentă a valorii Icv+p) , atud s-ar putea 
spune şi ar trebui să se spună de asemenea că (Ilb) 1 se reduce la 
(Ila) P sau (Ila) P la (Ilb) v ori că (Ilb) 1 constituie o singură cm
ponentă a plusvalorii Ila şi viceversa ; astfel întreaga plusvaloare 
s-ar reduce la salariu, respectiv la capital variabil, iar capitalul va-

* - valoare de schimb - Nota lrad. 
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riabil ar constitui o „componentă" a plusvalorii. Această absurdi
tate o întîlnim într-adevăr la A. Smith, întrucît la el salariul este 
determinat de valoarea mijlodelor de subzistenţă necesare, iar 
valoarea acestor mărfuri este determinată, la rîndul ei, de valoa
rea salariului (adică a capitalului variabil) şi a plusvalorii cu
prinse în ele. Smith e atît de absorbit de analizarea acelor părţi 
de valoare în care valoarea nou creată într-o zi de muncă poate 
fi scindată în condiţiile producţiei capitaliste, -şi anume în v + p ,  
incit uită cu totul că la schimbul de mărfuri siplu e u totul in
diferent dacă echivalentele care există în diferite forme naturale 
constau din muncă plătită sau neplătită, întrucît în ambele cazuri 
ele necesită aceeaşi cantitate de muncă pentru producerea lor ; şi 
că în cest schimb e tot atît de indiferent dacă marfa lui A este 
un mijloc de producţie şi aceea a lui B un mijloc de consum, dacă 
după vînzare o marfă trebuie să funcţioneze drept componentă a 
capitalului, iar cealaltă, dimpotrivă, trebuie să intre în fondul de 
consum, fiind folosită secundum Adam * ca venit. Folosirea mărfii 
de către cumpărătorul individual nu are loc în sfera schimbului 
de mărJuri, în sfera circulaţiei, şi nu atinge valoarea mărfii. Acest 
lucru nu este afectat cu nimk de faptul că la analiza circulaţiei 
produsului social total anual trebuie să se ţină seama de carac
terul precis al folosirii, de momentul cînd vor fi consumate dife
ritele componente ale acestui produs. 

La schimbul lui (Ilb) v contra unei părţi egale ca valoare a 
lui (Ila) P• schimb examinat mai sus, şi la schimburile ulterioare 
dintre (Ila) P şi (Ilb) P nu se presupune nicidecum că capitaliştii, 
indiferent dacă sînt capitalişti individuali din subdiviziunile Ila şi 
Ilb sau capitalişti colectivi respectivi, îşi împart plusvaloarea în 
aceeşi proporţie între obieitele de consum necesare şi articolele 
de lux. Unul poate cheltui mai mult într-o ramură a consumului, 
altul în cealaltă. ln cadrul reproducţiei simple se presupune nu
mai că o sumă de valoare egală cu întreaga plusvloare este rea
lizată 1în întregime în fondul de consum. Limitele sînt deci date. 
In cadrul fiecărei subdiviziuni, un capitalist poate cheltui mai 
mult pe produsele din a, al doilea mai mult pe cele din b, dar 
diferenţele se pot compensa reciproc, astfel că, luaţi în totalitatea 
lor, capitaliştii din subdiviziunile a şi b participă în aceeaşi pro
porţie la consumarea produselor din a şi b. Raporturile valorice 
- partea proporţională din valoarea totală a produsului din sec
torul II care revine fiecăreia dintre cele două categorii de produ
cători din a şi b, deci şi un anumit raport cantitativ între ramu-

* - potrivit lui Adam. - Nota trad, 
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rile de producţie care fumizează produsele respective - sînt însă 
în mod necesar de o anumită mărime dată în fiecare caz concret ; 
numai raportul care figurează ca exemplu este ipotetic ; dacă s-ar 
lua ca exemplu alt raport, aceasta nu ar schimba :u nimic lucru
rile din punct de vedere calitativ ; s-ar schimba numai determină
rile cantitative. Dacă însă, datorită unor anumite împrejurări, s-ar 
produce o schimbare reală în mărimea relativă a valorii produ
selor din a şi b, s-ar schimba în mod corespunzător şi condiţiile 
reproducţiei simple. 

Din faptul că (IIb lu se realizează într-o parte echivalentă a lui 
(Ha) P decurg următoarele : în măsura în care creşte partea pro
dusului anual care constă din articole de lux, prin urmare în măsura 
în care creşte cantitatea de forţă de muncă absorbită de pro
ducţia de articole de lux, in aceeşi măsură retransformarea capi
talului variabil avansat pentru (IIb)u în capital bănesc, care func
ţionează din nou ca formă-bani a capitalului variabil, şi implicit 
existenţa şi reproducţia acelei părţi a clasei muncitoare care e 
ocupată în subdiviziunea IIb - aprovizionarea ei cu mijloace de 
consum necesare - sînl condiţionate de risipa clasei capitalişti
lor, de transformarea unei părţi considerabile a plusvalorii ei în 
articole de lux. 

Orice criză reduce momentan consumul anticolelor de lux ; ea 
încetineşte, întîrzie retransformarea lui (IIb)u în capital bănesc, 
face posibilă numai o retransformare parţială şi aruncă astfel în 
stradă o parte din muncitorii din industria articolelor de lux, pro
vocînd în acelşi timp, pe de altă parte, tocmai prin acest fapt o 
stagnare şi o reducere a vinzării mijloacelor de consum necesare. 
Facem abstracţie de concedierea concomitentă a muncitorilor ne
productivi, care pentru serviciile lor primeau de la capitalişti o 
parte din cheltuielile acestora pe articole de lux (pro tanto chiar 
ceşti muncitori sînt articole de lux) şi care participau şi ei foarte 
activ în special la consumul miJloacelor de subzistenţă necesare 
etc. Lucrurile se petrec invers în perioada ide prosperitate şi în 
special în perioada de înflorire a speculei, cînd valoarea relativă 
a banilor exprimată în marfă scade (fără să se producă o adevă
rată revoluţie în valoare) şi din alte motive, cînd deci preţul măr
furilor creşte independent de propria lor valoare. In această peri
oadă nu numai că creşte consumul mijloacelor de subzistenţă 
necesare ; clasa muncitoare (în care a intrat acum în mod activ 
întreaga ei armată de rezervă) participă şi ea temporar la consu-
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mul unor articole de lux care altfel îi sînt inaccesibile, precum şi 
la consumul acelei categorii de articole de consum necesare care 
de obicei formează în cea mai mare pavte mijloace de consum 
„necesare" numai pentru clasa capitaliştilor ; la rîndul său, acest 
fapt provoacă o urcare a preţurilor. 

Este o pură tautologie să spui că crizele decurg din lipsa de 
consum solvabil sau de consumatori solvabili. Sistemul capitalist 
nu cunoaşte alte feluri de consum decît cele contra plată, cu ex
cepţia aceluia sub forma pauperis * sau al „pungaşulm". Faptul 
că mărfurile nu pot fi vîndute nu înseamnă decît că nu s-au găsit 
pentru ele cumpărători solvabili, adică consumatori (în măsura 
în care măvfurile sînt cumpărate, în ultimă instanţă, pntru consu
mul productiv sau individual) . Cînd se încearcă însă să se ded 
acestei tautologii o aparenţă de mai multă veridicitate, afirmîn
du-se că clasa muncitoare primeşte o parte prea mică din propriul 
ei produs şi că acest neajuns ar h înlăturat dacă ea ar obţine o 
parte mai mare din acest produs, adică dlcă salariul ei ar creşte, 
ajunge să se menţioneze că de fiecare dată crizele sînt pregătite 
tocmai de o perioadă în care are loc o creştere generală a sala-
1ri11lui şi în care clasa muncitoare obţine într-adevăr o parte mai 
mare din partea prouusului anual destinată consumului. Dm punc
tul de vedere al acestor cavaleri ai raţiunii omeneşti sănăitoase 
şi „simple" ( ! ) ,  această perioadă ar trebui, dimpotrivă, să amine 
criza. Se pare, aşadar, că  producţia capitalistă iplică anumite 
coidiţii independente de buna - sau de reaua-voinţă, condiţii 
care foc ca prosperitatea rela:i vă a clasei muncitoare să fie numai 
temporară, şi anume întotdeauna numai ca semn prevestitor al 
crizei 46) . 

Am văzut mai înainte cum raportul proporţional dintre pro
ducţia mijloacelor de consum necesare şi producţia articolelor de 
lux a determinat o împărţire corespunzătoare a lui II (v+Pl între 
Ila şi Ilb, deci şi âmpărţirea corespunzătoare a lui II c între 
(Ila) c şi (IIb) c· Această împărţire aoţionează, aşadar, hotărîto
asupra ·caracterului şi raporturilor cantitative ale prod11cţiei şi 
este un factor care determină, în esenţă, întreaga ei structură. 

Reproducţia simplă are în fond ca scop consumul, deşi aca
pararea de plusvaloare este şi aici mobilul determinant al capita
lştilor individuali ; dar, oricare ar fi mărimea ei relativă, plus-

") Ad notam [aviz) eventualilor adepţi ai teoriei lui Rodbertus asuprd 
crizelor. - F. E. 

* - sub forma consumului cerşetorului. - Nota trad. 
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valoarea trebuie să servească aici, în ultimă instanţă, numai con
sumului individual l capitalistului. 

In măsura în care reproducţia simplă formează o parte, şi 
anume partea cea mai importantă, a fiecărei reproducţii anuale 
pe scară lărgită, acest mobil, consumul individual, îşi păstrează 
importanţa alături de mobilul îmbogăţirii ca atare şi în opoziţie 
cu el. In realitate lucrurile apar mai complicate, pentru că anu
miţi participanţi (partners) la pradă - la plusvaloarea capitalis
tului - apar drepit consumatori independenţi de el. 

V. Mijlocirea schimbului prin circulaţia banilor 

Conform celor expuse pînă acum, circulaţia dintre diferitele 
categorii de producători se desfă.ura după următoarea schemă : 

1 .  Intre sectorul I şi sectorul II : 
I. 4 OOOc + 1 OOOv + 1 OOO p 

II. . . . . . . . 2 OOO c • • • • . . . . . + 500„ + 500p . 
Circulaţia lui IIc = 2 OOO este încheiată prin schimbul contra 

I (1 OOO„ + 1 OOOp ) .  
lntrucît deocamdată lăsăm l a  o parte 4 OOO I c  , mai rămîne 

circulaţia lui v + p în cadrul sectorului II. II (v + ip) se împa1te 
fotre subdiviziunile Ila şi Ilb în felul următor : 

2. II. 500v + 500p = a (400„ + 400p ) + b ( 100v , 100p ) . 
Cele 400v (a) circulă Jn cadrul propriei lor subdiviziuni ; 

muncitorii plătiţi cu aceste 400 „ (a) cumpără cu aceşti bani de la 
patronii lor, capitaliştii din IIa, mijloace de subzistenţă necesare 
produse de ei înşişi. 

!ntrucît capitaliştii din ambele subdiviziuni cheltuiesc 8/5 din 
plsvaloarea lor pe produse din Ha (mijloace de subzistenţă ne
cesare) şi 2/5 pe produse din IIb (articole de lux) , 3/5 din plus
valoarea capitaliştilor din subdiviziunea a, adică 240, sînt consumate 
chiar în cadrul subdiviziunii Ila ; de asemenea 2/5 din plus
valoarea capitaliştilor din subdiviziunea b (care e produsă şi 
există sub formă de articole de lux) sînt consumate în cadrul sub
diviziunii Ilb. 

Intre subdiviziunile Ila şi llb mai rămîn deci de schimbat : 
de partea subdiviziunii Ila : 160p , 
de partea subdiviziunii Ilb : 100„ + 60p. Aceste sume se com
pensează reciproc. Muncitorii din Ilb cumpără de la capitaliştii 
din Ila, pentru cele 1 00 primite în bani ca salariu, mijloace de suJ
zislenţă necesare în sumă de 100. La rîndul lor, capitaliştii din Ilb 
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cumpără cu 3/s din plusvaloarea lor, adică cu o sumă = 60p ,  mij
loacele de subzistenţă necesare de la capitaliştii din Ila. Capitaliştii 
din Ila obţin prin aceste două schimburi banii necesari pentru a-şi 
cheltui, aşa cum s-a presupus mai sus, cele 2/s din plusvaloaea lor, 
adică o sumă = 160p , pe mărfuri de lux produse în Ilb (1001 „ care 
se flă în mîna capitaliştilor din Ilb ca produs care înlocuieşte sa
lariul plătit de ei, şi 60P ) .  Schema respectivă este deci : 

3. Ila (400 v) + (240p) + 1 60p 
b.  . . . . . . . . . . . . 1 00v + 60 p + (40p ) r  

termenii �uşi în paranteză fiind mărimile care circulă şi sînt con
sumate numai în cadrul propriei lor subdiviziuni. 

Reîntoarcerea nemijlocită a capitalului bănesc, avansat în 
calitaite de capital variabil, numai la capitaliştii din subdiviziunea 
Ila, care produc mijloace de subzistenţă necesare, nu este decît 
o manifestare, modificată de împrejurări speciale, a legii gene
rale amintite mai înainte, potrivit căreia producătorii de mărfuri 
care avansează bani pentru circulaţie primesc înapoi aceşti bani 
atunci cînd circulaţia mărfurilor decurge în mod normal. De aici 
urmează - menţionăm în treacăt acest lucru - că, dacă în spa
tele producătorului de mărfuri se află în general un capitalist po
sesor de bani care, la rindul lui, avansează capitalistului industriul 
capital bănesc (în sensul cel mai strict al cuvîntului, adică va
loare-capital sub formă bănească) , punctul de întoarcere propriu
zis al acestor bani este buzunarul acestui capitalist posesor de 
bani. Astfel, deşi banii circulă mai mult sau mai puţin p1 in toate 
mîinile, masa banilor care circulă aparţine acelei subdiviziuni a 
capitalului, capitalul bănesc, care e organizată şi concentrată sub 
formă de bănci etc . ; felul în care această subdiviziune îşi avan
sează capitalul determină, în ultimă instanţă, permanenta refo
toarcere a acestui capital sub formă bănească, deşi această reîn
toarcere este mijlocită, la rindul ei, prin retransformarea capitalului 
industrial în capital bănesc. 

Pentru circulaţia mărfurilor sint întotdeauna necesare două 
lucruri : măfuri aruncate în circulaţie şi bani aruncaţi în c ircu
laţie. „ „ .Procesul de circulaţie„. nici nu se termină, ca schimbul 
direct de produse, prin faptul că valorile de întrebuinţare şi-au 
schimbat locul, adică posesorul. Banii nu dispar prin faptul că în 
cele din urmă ies din seria de metamorfoze a unei mărfi. Ei se 
precipită întotdeauna să ocupe locul eliberat de una dintre măr
furi u etc . („Capitalulu ,  cartea I, cap .  III, p. 92 75.) 

De pildă, în circulaţia dintre II c şi I cv+P) am presups că 
sectorul II a avansat pentru această circulaţie 500 I .st. în bani. 
Avînd în vedere numărl infinit de procese de circulaţie din care 
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cons:ă circulaţia dintre marile grupe sociale de producători, ba 
reprezentantul unui grup, ba reprezentantul a1tui grup va apărea 
mai întîi în calitate de cumpărator şi va arunca deci bani în cir
culaţie. Făcînd cu totul abstrac ţie de împrejurări individuale, acest 
fapt este determinat chiar de deosebirea dintre durata perioade
lor de producţie şi deci dintre durata rotaţiilor diferitelor capita
luri-marfă. Prin urmare, sectorul II cumpără cu 500 Q. st. mijloace 
de producţie de aceeaşi sumă de valoare de la sectorul I, iar 
acesta cumpără de la sectorul II mijloace de consum de 500 I.st. ; 
aşadar, banii se reîntorc la sectorul II ; acesta din urmă nu se îm
bogăţeşte îrtuşi de puţin prin această reîntoarcere. El a aruncat 
mai întîi în circulaţie 500 I.st. în bani şi a scos din ea mărfuri de 
aceeaşi sumă de valoare ; apoi el vinde mărfuri de 500 I.st. şi 
scoate din circulaţie a:eeaşi sumă de valoare în bani ; prin ur
mare, cele 500 I .st. se întorc înapoi. De fapt sectorul II a aruncat 
in circulaţie de 500 1.  st. bani 1şi de 500 1 .  st. mă1furi = 1 OOO 1 .  st. ; 
el scoate din circulaţie de 500 I .st. mărfuri şi de 500 I.st. bani. 
Pentru a schimba de 500 I.st. mărfuri (sectorul I) şi de 500 I.st. 
mărfuri (sectorul II) , circulaţia nu are nevoie decît de 500 I.st. 
bani ; deci cine a avansat banii atunci cînd a cumpărat marfă 
străină îi primeşte înapoi atunci cînd îşi vinde propria sa marfă. 
De aceea, dacă sectorul I ar fi cumpărat mai întîi de la sectorul 
II marfă de 500 I.st. , iar aipoi ar fi vîndut sectorului II marfă de 
500 I.st., cele 500 I.st. s-ar întoarce în sectorul I şi nu în II. 

!n sectorul I banii cheltuiţi de capitalişti pentru salarii, cu 
alte cuvinte capitalul variabil avansat sub formă de bani, nu se 
întoarce sub această formă direct, ci indirect, pe cale ocolită. 
Dimpotrivă, în sectorul II, cell 500 I.st. reprezentind salariile se 
întorc direct de la muncitori ia capi talişti, aşa cum această în
toarcere este întotdeauna directă oind cumpărarea şi vînzarea se 
repetă între aceleaşi persoane în aşa fel, înct ele se opun una 
alteia în mod continuu şi alternativ în caHta1te de cumpărători şi 
de vînzători de mărfuri. Capitalistul din sectorul II plăteşte forţa 
de muncă în bani ; el încorporează astfel capitalului său forţa de 
muncă, şi numai ca urmare a acestui acl de circulaţie, care pen
tru el nu reprezintă decî t transformare de capital bănesc în ca
pital productiv, el se opune în calitate de capitalist industrial 
muncitorului în calitite de muncitor salariat al său. Dar munci
torul, care în prmul stadiu era vînzător, negustor care negocia 
propria sa forţă de muncă, în al doilea stadiu se opune, în cali
tate de cumpărător, de posesor de bani, capitalistului în calitatea 
acestuia de vînzător de mărfuri ; în felul acesta banii cheltuiţi de 
capitaList pe salarii se reîntorc la el. !n măsura în care vînzarea 
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acestor mărfuri nu implică îşelătorie etc. , ci sub formă de marfă 
,şi bani se schimbă echivalente, vînzarea aceasta nu este un pro
ces prin care capitalistul se îmbogăţeşte. El nu-i plătşte munci
torului de două ori : o dată în bani şi a doua oară în marfă ; banii 
capitalistului se reîntorc la el atunci cînd muncitorul ia de la el 
mărfuri şi di în schimb bani. 

Capitalul bănesc transformal în capital variabil, deci banii 
avansaţi pentru salarii, au însă rolul principal chiar în circulaţia 

·banilor, deoarece clasa muncitoare, fiind nevoită să trăiască de 
azi pe mîine, nu le poate da capitaliştilor industriali credite pe 
termen lung ; e nevoie ca în nenumărate puncte , teritorial diferite, 
.ale societăţii să fie avansat în mod concomitent cipital variabil 
sub formă de bani la anumite intervale scurte, de pildă săptămî
nal etc., şi anume la intervale de timp care se repetă relativ re
pede (cu cît aceste intervale sînt mai scurte, cu atît poate fi mai 
mică, relativ, suma totală de bani care e aruncată dintr-o dată în 
circulaţie prin acest canal) , oricît de diferită ar fi durata perioa
delor de rotaţie ale capitalurilor în diferite ramuri industriale. ln 
toate ţările cu producţie captahstă, capitalul bănesc astfel avan
·sat constituie o parte proporţională hotărîtoare din circulaţia to-
tală, cu atît mai mult cu cît aceiaşi bani, înainte de a se întoarce 
la punctul de plecare, pătrund în cele mai variate canaluri şi 
funcţionează ca mijloc de circulaţie într-un număr infinit de alte 
·tranzacţii. 

Să examinăm acum circulaţia dintre lcv+P) şi 110 din alt punct 
de vedere. 

Capitaliştii din sectorul I avansează pentru plata salariului 
1 OOO I.st., cu care muncitorii cumpără de 1 OOO I.st. mijloace de 
subzistenţă de la capitaliştii din sectorul II, iar aceştia cumpără, 
la rîndul lor, cu aceiaşi bani mijloace de producţie de la capita
liştii din sectorul I. Acestora din urmă li s-a reînters acum capi· 
·talul variabil sub formă de bani, în timp ce capitaliştii din sectorul 
II au retransformat jumătate din capitalul lor constant din forma 
·de capital-marfă în capital produc tiv. Capitaliştii din sectorul II 
mai avansează alte 500 I.st. în bani pentru a-şi achiziţiona mij
loace de producţie de la capitaliştii din sectorul I ; capitaliştii din 

·sectorul I cheltuiesc aceşti bani pe mijloace de consum din sec
torul II ; aceste 500 I.st. se întorc astfel la capitaliştii din sectorul 
II ; ei le avasează din nou pentru a retransforma ultimul sfert al 
0captalului lor constant, transformat în marfă, în forma sa natu· 
rală productivă. Aceşti bani se reîntorc iarăşi la capitaliştii din 
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sectorul I şi aceştia achiziţionează din nou de la capitaliştii din 
sectorul II mijloace de consum pentru aceeşi sumă ; astfel cele 
500 I.st. se întorc înapoi la sectorul II ; capitaliştii din acest sec
tor se află acum, ca şi mai înainte, în posesia a 500 1. st. bani 
şi 2 OOO I.st. capital constant, care însă a fost transformat din nou 
din forma capital.marfă în capital productiv. Cu o sumă de bani 
de 1 500 I.st. a fost pusă în circulaţie o masă de mărfuri de 
5 OOO I.st., şi anume : 1) capitaliştii din sectorul I plătesc munci
torilor 1 OOO I.st. pentru forţă de muncă de aceeaşi valoare i 
2) munitorii cmpără cu aceleaşi 1 OOO I .st. mijloace de subzis
tenţă de la capitaliştii din sectorul II ; 3) aceştia cumpără cu ace
iaşi bani mijloace de producţie de a capitaliştii din sectorul I, 
care, în felul acesta, dispun dm nou de 1 OOO I.st. capital variabiî 
sub formă de bani ; 4) capitaliştii din sectorul II cumpără cu 500 1 .  st. 
mijloace de producţie de la capitaliştii din sectorul I ; 5) aceş
tia cumpără cu aceleaşi 500 I .st. mijloace de consum de la capi
taliştii din sectorul II ; 6) capitaliştii din sectorul II cumpără CU 
aceleaşi 500 I.st. mijloace de producţie de la I ; 7) I cumpără cl 
aceleaşi 500 I.st. mijloace de subzistenţă de la II. La capitaliştii 
din sectorul II s-au reîntors cele 500 I.st., pe care le-au aruncat 
în circulaţie în afară de cele 2 OOO I.st. sub formă de mărfuri şi 
pentru care nu au scos din circulaţie nici un echivalent sub formă. 
de marfă 47) . Schimbul se efectuează după cum urmează : 

1 .  Capitaliştii din sectorul I plătesc 1 OOO I.st. bani pentru 
forţă de muncă, adică pentru marfă = 1 OOO 1.st. 

2. Muncitorii cumpără cu salariul lor în sumă e 1 OOO I.st. 
mijloace de consum de la capitaliştii din sectorul II, ded 
marfă = 1 OOO I.st. 

3. Capitaliştii din seotorul II cumpără cu cele 1 OOO 1.st. înca
sate de •la muncitori mijloace de producţie de aceeaşi valoare de 
la capitaliştii din sectorul I, deci marfă = 1 OOO 1.st. 

Astfel la capitaliştii din sectorul I s-au întors 1 OOO I.st. bani, 
ca formă bănească a capitalului variabil. 

4. Capitalştii din sectorul II cumpără cu 500 1.st. mijloace 
de producţie de la capi.taliştii din sectorul I, deci marfă = 500 I.st. 

47) xpunerea se abate aici puţin de Ia aceea de mai sus (p. 374 [vezi vo
lumul de faţă, p. 352-353.) ) .  Acolo şi capitaliştii din sectorul I au aruncat în cir
culaţie o sumă independentă de 500. Aici numai capitaliştii din sectorul II fni
zează materialul bănesc adiţional pentru circulaţie. Dar acest lucru nu schimbă• 
cu nimic rezultatul final. - F. E. 
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5. Capitaliştii din sectorul I cumpără cu aceleşi 500 1.st. 
mijloace de consum de la capitaliştii din sectorul II, deci 
marfă = 500 I.st. 

6. Capitaliştii din sectorul li cumpără cu aceleşi 500 I.st. 
mijloace de producţie de ·la capitaliştii din sectorul I, deci 
marfă = 500 I.st. 

7. Capitaliştii din sectorul I cumpără cu aceleşi 500 l.s�. 
mijloace de consum de la capitaliştii din sectorul II, deci 
marfă = 500 I.st. 

Suma valorii-marfă schimbate = 5 OOO I .st. 
Cele 500 I .st. pe care capitaliştii din sectorul II le-au avansat 

-pentru cumpărarea mijloacelor de producţie s-au întors la ei. 
Rezultatul este următorul : 
1 .  Capitaliştii din seccorul I dispun de un capital variabil sub 

formă de bani în sumă de 1 OOO I.st., pe care i-a avansat la în
ceput ipentru circulaţie ; în plus ei au cheltuit pentru cosumul 
'lor individual 1 OOO I.st. sub forma unei părţi din propriul lor 
produs-marfă, adică au cheltui t banii pe care i-au încasat din vin
-zarea de mijloace de producţie în valoare de 1 OOO I.st. 

Pe de altă parte, forma naturală pe care trebuie s-o îmbrace 
-capitalul variabil care există acum sub formă de bani, adică forţa 
de muncă, este conservată, reprodusă �i există din nou datorită 
-consumului, este singurul articol negociabil al posesorilor ei, pe 
care aceştia trebuie să-l vîndă dacă vor să trăiască. Este, aşadar, 
reprodusă şi relaţia dintre muncitorii salariaţi şi capitalişti. 

2. Capitalul constant din sectorul II este înlocuit in natura şi 
cele 500 I.st. avansate pentru circulaţie de capitaliştii din acelaşi 
sector II s-au reîntors la el. 

Pentru muncitorii din sectorul I, circulaţia menţionată este 
circulaţia simplă, M - B - M, 
1 2 
M (forţă de muncă) - B (1 OOO I .st., forma bănească a cdpitalului 

3 
variabil din sectorul I) - M (mijloace de subzistenţă necesare în 
sumă de 1 OOO I .st.) ; aceste 1 OOO I.st. transformă în bani, pînă la 
aceeşi sumă de valoare, capitalul constant din sectorul II exis
tent sub formă de marfă, adică de mijloace de subzistenţă. 

Pentru capitalistii din sectorul li, acest proces reprezintă 
M - B, transformarea unei părţi din produsul lor marfă în forma
bani, formă din care e retransformat în componente ale capitalu
lui productiv, şi anume într-o parte din mijloacele de producţie 
care le sînt necesare acestor capitalişti. 
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Atunci cînd capitaliştii din sectorul II avansează B (500 1 . st.t 
în scopul cumpărării celeilalte părţi a mijloacelor de producţie, 
se anticipează foma bănească a acelei părţi din I I c  care mai· 
există încă sub formă de marfă (mijloace de consum) ; în actul 
B - M, în efectuarea căruia capitaliştii din sectorul II cumpără 
cu B, iar capitaliştii din sectorul I vînd M, banii (II) se transfomă 
într-o parte a capitalului productiv, în timp ce M(I) efectuează 
actul M - B, se transformă în bani, care nu reprezintă însă pen
tru capitaliştii din sectorul I o componentă a valorii-capital, ci 
plusvaloarea transformată în bani, care e cheltuită numai pe 
mijloace de consum. 

In circulaţia B - M . . .  P . . .  M' - B', primul act, B - M, este al 
unui capitalist, ultimul act, M' -B' (sau numai o parte din el) , al 
altui capitalist ; dacă acest M prin care B este transformat în ca
pital productiv reprezintă pentru vînzătorul lui (care îl transformă· 
deci pe acest M în bani) o componentă constantă a capitalului, O· 

componentă variabilă a capitalului sau plusvaloare, este un fapt 
cu totul lipsit de importanţă pentru circulaţia mărfurilor. 

Sectorul I,  în ceea ce priveşte componenta v + p a produsu
lui-marfă, scoate din circulaţie mai mulţi bani decî.t a aruncat în 
ea. Jn primul 1înd, se întorc cele 1 OOO I.st. capital variabil ; în al 
doilea rînd, acest sector vinde (vezi mai sus schimbul nr. 4) de· 
500 I .st. mijloace de producţie ; în felul acesta, jumătate din plus
valoarea lui e transformată în bani ; apoi (schimbul nr. 6) acest 
sector vinde din nou de 500 I.st. mijloace de producţie, a doua 
jumătate din plusvaloarea lui ; în felul acesta, întreaga plusvaloare 
a fost retrasă din circulaţie sub formă de bani. Aşadar, n ordine· 
consecutivă : 1) capital variabil retransformat în bani 
= 1 OOO I.st. ; 2) jumătate din plusvaloare transformată în bani = 
= 500 I.st. ; 3) cealaltă jumătate din plusvaloare = 500 I.st. ; astfel 

suma 1 0001 + 1 OOOp = 2 OOO I.st. este transformată în bani. 
Deşi capitaliştii din sect.rul I nu au aruncat în circulaţie deoît 
1 OOO I.st. (abstracţie făcînd de schimburile care mijlocesc repro
ducţia lui Ic şi care vor fi cercetate mai tîrziu) , ei au scos din 
circulaţie de două ori pe atîta. Bineînţeles că p al capitaliiştilor 
din sectorul I, transformat în bani (transformat în B), dispare ime
diat din nou în alte mîini (ale capitaliştilor din sectorul II) prin 
faptul că aceşti bani sînt cheltuiţi pentru mijloace de consum. 
Prin transfomarea lui p în bani, capitaltştii din sectorul I au scos 
din ciraulaţie, sub formă de bani, nmai atît aît au aruncat în ea 
ca valoare sub formă de marfă ; faptul că această valoare este 
plusvaloare, adică nu-i costă nimic pe capitalişti, nu schimbă ni
mic în însăşi valoarea acestor mărfuri ; prin urmare, acest fapt 
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nu are mei o importanţă, în măsura în care este vorba de trans
formarea valorii în cadrul circulaţiei mărfurilor. Forma�bani a plus
valorii este, bineînţeles, trecătoare, ca şi toate celelalte forme pe 
care Je îmbracă cpitalul avansat în procesul transformărilor lui. 
Ea nu durează deaît atît cît durează intewalul dintre transformarea 
mărfii sectorului I în bani şi transformarea, care îi urmează celei 
precedente, a banilor sectorului I în marfa sectorului II. 

Dacă am fi presupus rotaţii mai scurte sau, considerînd lu
crurile din punctul de vedere al circulaţiei mărfurilor simple, o 
circu�aţie a banilor mai rapidă, ar fi suficientă o sumă de bani şi 
mai mică pentru efectuarea circulaţiei valorilor-marfă care se 
schimbă ; această sumă este intotdeauna deteminată, dacă nu
mărul schimburilor succesive este dat, de suma preţurilor, res
pectiv de suma valorilor mărfurilor care circulă. Totodată este ab
solut indiferent în ce proporţie constă această sumă de valoare, 
pe de o parte, din plusvaloare şi, pe de altă parte, din valoare
capi tal. 

Dacă în exemplul nostru salariul ar fi plătit muncitorilor din 
sectorul I de 4 ori pe an, m avea 4 X 250 = 1 OOO. Prin umare, 
ar fi suficiente 250 I .st. în bani pentrn circulaţia I1 minus 1/2 II c 
şi pentru circulaţia dintre capitalul variabil I1 şi forţa de muncă 
din sectorul I. De asemenea, în ipoteza că circulaţia dintre Ip şi I I  c s-ar face în patru rotaţii, atunci în acest scop nu ar fi nevoie 
decît de 250 I .st. ; în total ar fi deci nevoie de o sumă de bani, 
respectiv de un capital bănesc, de 500 1. st. pentru circulaţia unor 
mărfuri în sumă de 5 OOO I .st. In cazul acesta, plusvaloarea ar fi 
transformată în bani nu de două ori în mod succesiv cîte o jumă
tate, ci de 4 ori în mod succesiv cîte un sfert. 

Dacă în schimbul nr. 4 în calitate de cumpărători apar capi
taliştii din sectorul I în locul capitaliştilor din sectorul II, cheltu
ind deci o sumă de bani de 500 I .st . pentru mijloace de consum 
de aceeaşi valoare, sectorul II cumpără atunci, în schimbul nr. 5, 
mijloace de producţie cu aceleşi 500 I .st. ; în schimbul nr. 6, ca
pitaliştii din sectorul I cumpără mijloace de consum cu aceleaşi 
500 1 .st. ; în schimbul nr. 7, capitaliştii din sectorul II cumpără cu 
aceleaşi 500 I .st. mijloace de producţie ; aşadar, cele 500 I .st. se 
ântorc în cele din urmă la capi taliştii din sectorul I, aşa cum s-au 
întors mai înainte la capitaliştii din sectorul II. Plusvaloarea este 
transfomată aici în bani cu a1utorul banilor cheltuiţi de îşişi 
producătorii capitalişti pentru consumul lor individual şi care re
prezintă un venit anticipat, o sumă încasată anticipat, provenind 
din plusvaloarea încorporată în marfa care abia urmează să fie 
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vîdută. Transformarea în bani a plusvalorii nu se produce prin 
întoarcerea celor 500 I.st. ; căci, pe lingă cele 1 OOO I.st. în marfă 
I " ,  sectorul I a aruncat în circulaţie la sfîrşitul schmbului nr. 4 
alte 500 I.st. în bani, şi, după cite ştim, aceştia au fost bani adiţio
nali, nu rezultaţi din vînzarea mărfii. Atunci cînd aceşti bani se 
întorc la capitaliştii din sectorul I, ei reprimesc numai banii lor 
adiţionali şi nu îşi trnsformă în bani plusvaloarea. Trnsfoma
rea în bani a plusvalorii -capitaliştilor idin sectorul I nu are loc 
decît prin vînzarea mărfurilor Ip în care este încorporată această 
plusvaloare şi ea rămîne de fiecare dată sub forma de bani numai 
anta timp cit banii încasaţi din vinzarea mărfii nu sînt cheltuiţi 
din nou pe mijloace de consum. 

Capitaliştii din sectorul I cumpără cu bani adiţionali (500 I.st.) 
de la capitaliştii din sectorul II mijloace de consum ; aceşti bani 
sînt cheltuiţi de capitaliştii din seclorul I, care primsc în schimb 
un echivalent sub forma de marfă a sectorului II ; banii se reîn
torc prima dată prin faptul că sectorul II cumpără de la sectorul 
I marfă contra 500 I .st. ; ei se reîntorc deci ca echivalent al mărfii 
vîndute de sectorul I ; dar acedstă marfă nu-l costă nimic pe sec
torul I, ea constituie, aşadar, plusvaloare pentru capitaliştii din 
acest sector şi astfel banii aruncaţi în circula/ie chiar de capita
liştii din sectorul I servesc la transformarea în bani a propriei lor 
plusvalori ; tot aşa, ia a doua cumpărare (schimbul nr. 6) , sectorul 
I şi-a primit echivalentul în marfa sectorului II. Presupunînd că 
sectorul II nu cmpără (schimbui nr. 1) mijloace de producţie de 
la sectorul I, atunci sectorul I ar fi plătit de fapt 1 OOO I.st. pentru 
mijloace de consum, şi-ar fi consumat întreaga plusvaloare ca ve
nit, şi anume ar fi plătit 500 în propriile sale mărfuri I (mijloace 
de producţie) şi 500 în bani ; acest seotor ar mai avea în depozit 
de 500 I.st. mărfuri de-ale sale (mijloace de producţie) , în schimb 
nu ar mai avea 500 I .st. în bani. 

In schimb, capitaliştii din sectorul II ar fi retransfmmat trei 
pătrimi din capitalul lor constant din forma de capital-marfă în 
capital productiv, iar o pătrime din acest capital ar fi rămas sub 
formă de capital bănesc (500 I.st. ) ,  de fapt sub formă de bani care 
stau degeaba sau de bani care îşi întrerup funcţionarea şi se află 
în aşteptare. Dacă această situaţie ar dura mai mult timp, sectorul 
II ar trebui să reducă proporţiile reproducţiei cu o pătrime. Cele 
500 existente sub formă de mijloace de producţie cu care se lă 
încărcat sectorul I nu sînt însă plusvaloare aflată sub formă de 
marfă ; ele există în locul celor 500 I .st. avansaţi sub formă de 
bani pe care îi aveau capitaliştii din sectorul I în afară de plus
valoarea lor de 1 OOO I.st. aflată sub formă de marfă. Ca bani, ele 
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există sub o formă în care pot h oricînd realizate ; ca marfă, ele 
nu pot fi deocamdată v�ndute. Un lucru este clar, şi anume că re
producţia simplă în care fiecare element al capitalului productiv 
trebuie înlocuit, în sectorul II ca şi în sectorul I, nu e posibilă 
aici decît dacă cele 500 de păsări de aur se reîntorc la sectorul I 
de la care şi-au luat zborul la început. 

Dacă un capitalist (aici nu ne mai referim decît la cpitaliştii 
industriali, care în acelaşi timp sint reprezentanţi ai tuturor celor
lalţi capitalişti) cheltuieşte bani pe mijloace de consum, aceşti 
bani nu mai există pentru el, au dispărut. Dacă ei se reîntorc la 
el, acest lucru nu se poate întimpla decît în măsura în care el îi 
pescuieşte din circulaţie, dind mărfuri în schimb, adică prin inter
mediul capitalului său marfă. Ca şi valoarea întregului său pro
dus-marfă anual (care pentru el = capital-marfă) , tot aşa valoarea 
fiecărui element al acestui produs-marfă, adică valoarea fiecărei 
mărfi în parte, poate fi scindată pentru capitalistul respectiv în 
valoare-capital constantă, valodre-capital variabilă şi plusvaloare. 
Trasforarea în bani a fiecărei unităţi-marfă în parte (care, ca 
elemente, formează produsul-marfă total) înseamnă deci în ace
laşi timp transformarea în bani a unei anumite cantităţi din plus
valoarea care este cuprinsă in întregul produs-marfă. Astfel, în 
cazul de faţă, este just, în sens literal, că însuşi capitalistul a arun
cat în circulaţie banii, şi anume atunci cînd i-a cheltuit pentru 
mijloace de consum, cu a1utorul cărora plusvaloarea lui este trans
formată în bani, adică este realizată. Bineînţeles că nu este vorba 
de aceleşi unităţi băneşti, ci de o sumă de bani în numerar egală 
cu acea sumă (sau egală cu o parte din acea sumă) pe care el a 
aruncat-o în circulaţie pentru satisfacerea nevoilor personale. 

In practică, lucrul acesta se intîmplă în două feluri : dacă 
mtreprinderea şi-a început activitatea abia în cursul anului cu
rent, atunci durează destul de mult, în cel mai bun c.z cîteva 
luni, pînă cînd capitalistul poate cheltui pentru consumul său 
personal bani proveniţi din veniturile propriei lui întreprinderi. 
Aceasta nu înseamnă însă că el îşi suspendă vreun moment con
sumul. El îşi avansează singur ham (indiferent lacă din buzunarul 
său sau din buzunarul altuia prin intermediul creditului) în contul 
plusvalorii pe care urmează s-o obţină, dar prin aceasta el aian
sează ,i mijloace circulante pntu realizarea plusvalorii cae 
trebuie să fie realizată mai t1rziu. Dacă, dimpotrivă, întreprinderea 
funcţionează în mod regulat de mai mult timp, plăţile şi inoasărle 
sînt eşalonate la diferite termene de-a lungul anului. Un lucru 
continuă însă în mod neîntrerupt : consumul capitalistului, care este 
anticipat şi al cărei volum este calculat într-o anumită proporţie 
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faţă de venitul obişnuit sau scontat. La fiecare vînzare de marfă 
se realizează şi o parte din plusvaloarea cure urmează să fi. 
creată în cursul anului. Dacă însă în decursul anului nu s-ar vinde 
din marfa produsă deaît atît cit ar fi necesar pentru ÎJJlocuirea 
valorilor-capital constante şi variabile cuprinse în această marfă 
sau dacă preţurile ar scădea în şa măsură înoît la vînzarea în
tregului produs-marfă anual nu s-ar realiza decît valoarea-cap1tal 
avansată pe care acesta o conUne, caracterul de anticipaţie al 
cheltuielilor făcute în vederea plusvalorii viitoare ar reieşi în 
mod limpede. Iar atunci cînd capitalistul nostru dă faliment, cre
ditorii şi justiţia cerceteaz. dacă cheltuielile lui particulare făcute 
în contul viitorului venit se lă într-un raport just faţă de pro
porţiile întreprinderii lui şi faţă de venitul, adică faţă de plus
valoarea care în mod obişnuit sau normal corespunde acestor 
proporţii. fo ceea ce priveşte însă ansamblul clasei oapitaliştilor, afir
maţia că ea însăşi trebuie să arunce în circulaţie banii necesari 
pentru realizarea plusvalorii ei (respectiv şi pentru circulaţia ca
pitalului ei constant şi variabil) nu numai că nu apare paradoxală, 
ci reprezintă o condiţie necesară a întregului mecanism, deoarece 
aici nu există decît două clase : clasa muncitoare, care nu dis
pune decît de forţa ei de muncă, şi clasa capitaliştilor, care deţine 
monopolul mijloacelor de producţie sociale şi al banilor. Para
doxal ar fi dacă clasa muncitoare ar avansa prima din mijloace 
proprii banii necesari pentru realizarea plus'alorii încorporate în 
mărfuri. In ceea ce-l priveşte .însă pe capitalistul individ1l, el 
efectuează întotdeauna această avansare numai acţionînd în ca
litate de cumpărător, cheltuind bani pentru cumpărarea de mijloace 
de consum sau avansînd bani pentru cumpărarea de elemente ale 
capitalului său productiv, indiferent dacă este vorba de forţă de 
muncă sau de mijloace de producţie. El îşi cheltuieşte întotdeauna 
banii numai contra unui echivalent. El nu avansează circulaţiei 
bani dec.t în acelaşi fel în care îi avansează marfă. In ambele 
cazuri, el acţionează ca punct de plecare al circulaţiei. 

Desfăşurarea re.lă a lucrurilor este estompată de două îm
prejurări : 

1 .  Apariţia în procesul de circulaţie a capitalului industrial 
a capitalului comercial (a cărui primă formă o reprezintă întot
deauna banii, întrucît comerciantul ca atare nu creează nici un fel 
de „produs " sau „marfă" )  şi a capitalului bănesc ca obiect al 
manipulaţiilor unei categorii speciale de capitalişti. 

2. Scindarea plusvalorii - care la început trebuie să se afle 
întotdeauna în mina capitalis tului industrial - în diferite ca te-
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gorii, ai căror purtători alături de capitalistul industrial sînt : 
proprietarul funciar (în ceea ce priveşte renta funciară) , cămă
tarul (în ceea ce priveşte dobînda) ele. ,  precum şi guvernul îm
preună cu fncţionarii săi, rentierii etc. Indivizii aceştia apar în 
faţa capitalistului industrial în calitate de cumpărători şi, ca atare, 
ei transformă mărfurile acestuia în bani ; ei aruncă pro parte * 
„bani" în circulaţie, iar capitalistul industrial primeşte aceşti bani 
de la ei. Se dă însă întotdeauna uitării din ce sursă au obţinut ei 
iniţial ,şi continuă să obţină aceşti bani. 

VI. Capitalul constant al sectorului I 48) 
Mai rămîne de analizat capitalul constant al sectorului I = 

4 OOO I c . Această valoare este egală u valoarea mijloacelor de 
producţie, care reapare în produsul-marfă I, consumate pentru 
prducerea acestei mase de mărfuri. Această valoare, care re
apare şi care nu e produsă în p1ocesul de producţie al sectorului I , 
ci a intrat în acest proces de producţie cu un an înainte ca va
loare constantă, ca valoare dată a mijloacelor sale de producţie, 
există acum sub forma acelei părţi din masa de mărfuri a sec
torului I care nu este absorbită de capitaliştii din sectorul I ; 
valoarea acestei mase de mărfuri, care rămîne astfel în mina capi
taliştilor din sectorul I, este = 2/3 din valoarea întregului lor pro
dus„marfă anual. Despre capitalistul individual, care produce un 
mijloc de producţie special, am putea spune : el îşi vinde produ
sul„marfă, îl t1asformă în bani. Transformîndu-1 în bam, el re
transformă în bani şi partea constantă a valorii produsului său. 
Cu această parte a valorii transformate în bani el îşi cumpără 
apoi din nou mijloacele de producţie de la alţi vinzători de mărfuri 
sau transformă partea constantă a valorii produsului său în acea 
formă naturală, în care ea poate funcţiona din nou în calitate de 
capital constant productiv. Acum însă, dimpotrivă, această ipo
teză devine imposibilă. Categoria capitaliştilor din sectorul I cu
prinde totalitatea capital;tilor care produc mijloace de producţie. 
In afară de aceasta, produsul-marfă de 4 OOO, care a rămas în mina 
acestei categorii, este o parte a produsului social care nu poate 
fi schimbată contra nici unei alte părţi, deoarece nu mai există 
nici o altă asemenea parte a produsului anual. Cu excepţia aces-

8) Textul care urmează este din manuscrisul II. 

* - tn măsura corespunzătoare. - Nota lrad. 
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tor 4 OOO, tot restul acestui produs anual şi�a şi găsit locul : o 
parte a fost absorbită de fondul social de consum, iar altă parte 
trebuie să înlocuiască capitalul constant al sectorului II, care a 
schimbat tot de ce a dispus pentru schimbul cu sectorul I. 

Dificultatea se rezolvă Ioa"te simplu dacă se ţine sema de 
faptul că întregul produs-marfă al sectorului I constă, Jn ceea ce 
priveşte forma sa naturaiă, din mijloace de producţie, adică din 
elementele materiiale ale capitalului constant însşi. Aici se mani
festă acelaşi fenomen ca acela pe care l-am văzut mai înainte la 
sectorul II, numai sub alt aspect. In sectorul II, întregul produs
marfă consta din mijloace de consum : de aceea o parte din el, 
egală cu salariul cuprins în acest produs-m arfă plus plusvaloarea, 
putea fi deci consumată de propriii ei producători. Aici, în secto
rul I, întregul produs-marfă constă din mijloace de producţie : 
clădiri, maşini, recipiente, materii prime şi materiale auxil iare etc. 
De aceea o parte dintre ele, şi anume aceea care înlocuieşte ca
pitalul constant folosit în sfera respectivă de producţie, poate 
funcţiona imediat din nou, sub forma ei naturală, în calitate de 
componentă a capitalului productiv. In măsura în care intră în 
circulaţie, această p arte circula în cadrul sectorului I. In seclo
rul II, o parte a produsuiui-marfă este consumată in natm1a în 
mod individual de propriii săi producători, iar în sectorul I, dim
potrivă, o parte a produsului este consumată de c ătre producă
torii săi capitalişti in natura în mod productiv. 

In acea parte a produsului-marfă din sectorul I oare este = 
= 4 OOOc repare valoarea-capital constantă consumată în acest 
sector, şi anwne sub o formă naturală sub care ea poate începe 
să funcţioneze imediat in c alitate de capital constant productiv. 
In sectorul II acea parte a produsului�mar[ă de 3 OOO, a c ărei va
loare este egală cu salariul plus plusvaloarea (= 1 OOO) , intră di
rect în consumul individual al capitaliştilor şi muncitorilor din 
sectorul II, în timp ce, dimpotrivă, valoarea-capital constantă a 
acestui produs-marfă (=2  OOO) nu poate intra iar în consumul pro
ductiv al capitaliştilor din sec torul II şi trebuie înlocuită printr-un 
schimb cu sectorul I. 

Dimpotrivă, în sectorul I acea parte din produsul-m. rfă total 
de 6 OOO, a cărei valoare este egală cu salariui plus plusvaloarea 
(= 2 OOO) , nu intră şi nici nu poate intra în consumul individual 

al producătorilor lui din cauza formei naturale a acestui .produs. 
Mai întîi această parte trebuie schimbată pe produsul sectoru
lui II. Dimpotrivă, partea constantă a valorii produsului sectoru
lui I, = 4 OOO, se află sub o formă naturală, în care ea poate, dacă 
privim clasa capitaliştilor din sectorul I în ansamblul ei, să 
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funcţioneze iarăşi direct în calitate de capital constant al secto
rului I. Cu alte cuvinte, înlregul produs al sectorului I constă din 
valori de întrebuinţare, care, dup. forma lor naturală, in condi
ţiile modului de producţie capitalist, nu pot servi decît ca elemente 
ale capitalului constant. şadar, din acest produs în valoare de 
6 OOO, o treime (2 OOO) înlocuieşte cap1talul constant al sectoru
lui II, iar restul de 2/s capitalul constant al sectorului I. 

Capitalul constant al sectorului I se compune dintr-o masă de 
diferite grupuri de capital investite în diferite ramuri producătoare 
de mijloace de producţie : atîa în uzine siderurgice, atîta în mine 
de cărbune etc. Fiecare dintre aceste grupuri de capital sau fie
care dintre aceste capitaluri sociale grupate se compune, la rîndul 
său, dintr-o masă mai mare sau mai mică de capitaluri individuale 
care funcţionează în mod independent. In primul rînd, întregul 
capital al societăţii, de pildă n valoare de 7 500 (cifră care poate 
însemna milioane etc.), se împarte în diferite grupuri de capiibal ; 
capitalul social, în valoare de 7 500, e împărţit în părţi deosebite, 
fiecare dintre ele fiind investită într-o ramură de producţie pe
cială ; partea din valoarea-capital socială investită în fiecare ra
mură de producţie specială constă, n ceea ce priveşte forma ei 
naturală, în parte din mijloacele de producţie ale fiecărei sfere de 
producţie speciale, în parte din forţa de muncă necesară pentru 
exploatarea acestor mijloace de producţie, calificată în mod co
respunzător şi modificată în mod diferit prin diviziunea muncii şi 
în funcţie de felul de muncă 1 specific pe care trebuie s-o pres
teze în fiecare sferă de producţie în parte. Partea din capitalul 
social investită în fiecare ramură de producţie specială constă, la 
rîndul ei ,  din suma capitalurilor individuale investite în ramura 
respectivă şi care funcţionează in mod independent. Lucrul acesta 
este valabil, bineînţeles, pentru ambele sectoare, atît pentru I, 
cit şi pentru II. 

In ceea ce priveşte valoarea-capital constantă din sectorul I 
care reapare sub forma produsului-marfă al acestui sector, ea in
tră n nou în parte ca mijloace de producţie în sfera de producţie 
specială (sau chiar în întreprinderea individuală) din care a işit 
ca produs : de pildă, cerealele intră în producţia de cereale, căr
bunele în procesul de extracţie de cărbune, fierul - sub fomă 
de m?ini - în producţia fierului etc. 

n măsura în care diferitele produse din care constă valoarea
capital constantă din sectorul I nu intră în mod nemijlocit din nou 
5n sfera lor de producţie specială sau individuală, ele nu fac delt 

* n edIia a 2-a : forţa de munci 1 corectat dupl ediţia 1 .  - Nora red. 
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să-şi schimbe locul. Ele intră, în forma lor naturală, în altă sferă 
de producţie a sectorului I, în timp ce produsul altor sfere de pro
ducţie ale sectorului I le înlocuieşte in natura. Produsele acestea 
nu fac decît să-şi schimbe locul. Ele intră toate din nou în pro
c;ul de producţie ca factori care înlocuiesc capitalul constant al 
sectorului I, numai că, în loc să intre într-un grup de întreprin
deri ale sectorului I, ele intră într-alt grup al acestui sector. In 
măsura în care aici are loc un schimb între capitaliştii individuali 
din sectorul I, acesta este schimbul unei forme naturale a capita
lului constant contra altei forme naturale a capitalului constant, 
al unei categorii de mijloace de producţie contra altei categorii 
de mijloace de producţie. Este un schimb reciproc între diferitele 
părţi constante individuale ale capitalului din sectorul I. ln mă
sura în care produsele nu servesc nemijlocit ca mijloace de pro
ducţie în propriile lor ramuri de producţie, ele se mută din locul 
unde au fost produse într-alt loc de producţie şi se înlocuiesc ast
fel reciproc. Cu alte cuvinte (aşa cum se întîmplă în sectorul II cu 
repartizarea plusvalorii) , fiecare capitalist din sectorul I scoate 
din această masă de mărfuri, în măsura în care este coproprietar 
al acestui capital constant de 4 OOO, mijloacele de producţie care 
îi sînt necesare. Dacă producţi. ar fi socializată şi nu capitalistă, 
este clar că aceste produse ale sectorului I ar fi repartizate din 
nou ca mijloace de produoţie în mod tot atît de continuu, în ve
derea reproducţiei, între ramurile de producţie ale acestui sector, 
o parte rămînînd direct în ramura de producţie din oare a ieşit 
ca produs, iar cealaltă parte trecînd în alte ramuri de producţie ; 
astfel s-ar produce un du-te-vino permanent între diferitele ra
muri de producţie ale acestui sector. 

VI. Capitalul variabil şi plusvaloarea in ambele sectoare 

Valoarea totală a mijloacelor de consum produse într-un an 
este deci egală cu valoarea-capital variabilă a sectorului II, re
produsă în cursul anului, la care se adaugă plusvaloarea nou pro
dusă a sectorului II (adică egală cu valoarea produsă în emisul 
anului în sectorul II) plus valoarea-capital variabilă a sectorului I, 
reprodusă în cursul anului, şi plusvaloarea nou produsă a secto
rului I (deci plus valoarea produsă în cursul anului în sectorul I) . 

In ipoteza reproducţiei simple, valoarea totală a mijloacelor 
de consum produse anual este egală cu valoarea nou creată anual, 
adică este egală cu întreaga valoare produsă în cursul anului res
pectiv de muncă socială, şi trebuie să fie egală cu ea, întrucît, în 
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cazul reproducţiei simple, întreaga această valoare este con
.sumată. 

Intreaga zi de muncă socială se 1împar.te în două părţi : 
1 )  munca necesară ; ea creează în cursul anului o valoare de 
1 500 v ; 2) suipramunca ; ea creează o valoare suplimentară sau 
_plusvaloare de 1 500P . Suma acestor valori = 3 OOO este egală cu 
valoarea mijloacelor de consum de 3 OOO produse anual. Valoarea 
totală a mijloacelor de consum produse în cursul anului este deci 
.egală cu valoarea totală pe care o produce anual ziua de muncă 
.socială totală, este egală cu valoarea capitalului variabil social 
plus plusvaloarea socială, dică este egală cu noul produs 
anual total. 

Ştim însă că, deşi aces te două mărimi de valoare se acoperă 
Ieciproc în cadrul schimbului, aceasta nu însemnă nicidecum că 
valoarea totală a mărfurilor din sectorul II, adică a mijloacelor d� 
-consum, a fost produsă în acest sec tor al producţiei sociale. Ele se 
.acoperă reciproc, deoarece valoarea-capital conslantă, care reapare 
în valoarea produsului sec torului II, este egală cu valoarea (va
loare-capital variabilă plus plusvaloarea) nou produsă În secto
rul I ; de aceea l(v+p) poate cumpăra acea parte a produsului 
sectorului II care reprezintă pentru producătorii lui (în sectorul II) 
valoarea-capital constantă. De aici se vede de ce valoarea pro
dusului capitaliştilor din sectorul II poate fi împărţită din punct 
de vedere social în v + p, deşi pentru aceşti capitalişti ea se îm
parte în c + v + p. Intr-adevăr, acest lucru se întîmplă numai pen
tru că aici Ilc este egal cu l (v+P) şi pentru că aceste două com
ponente ale produsului social îşi schimbă reciproc, prin interme
diul schimbului, formele lor naturale, valoarea Ilc existînd deci 
din nou, după acest schimb, în mijloace de producţie, iar va
loarea I Cv+p) , dimpotrivă, [n mijloace de consum. 

Acest fapt l-a făcut pe A. Smith să afirme că valoarea pro
dusului anual total se descompune în v + ip .  Această afirmaţie 
este valabilă : 1) numai pentru acea parte a produsului anual care 
constă din mijloace de consum ; 2) nu este valabilă în sensul că 
această valoare este produsă în întregime în sectorul II şi că, 
prin urmare, valoarea produsului sectorului II este egală cu va
loarea-capital variabilă avansată în sectorul II, plus plusvalo�rea 
produsă în acelaşi sector II ,  ci numai în sensul că Ilcc+v+p)= Ilcv+p) + 
+I<v+P) sau pentru că IIc = Icv+p) . 

De aici rezultă în continuare : 
Deşi ziua de muncă socială (adică munca cheltuită în cursul 

întregului an de către clasa muncitoare în totalitatea ei) se îm
parte, ca şi orice zi de muncă individuală, numai în două părţi. 
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şi anme în muncă necesară şi supramuncă, deci dşi valoare. 
produsă de această zi de muncă se împarte de asemenea nmai 
în două părţi, şi anume în valoare-capital variabilă, adică în acea 
parte a valorii cu care muncitorul cumpără mij loacele propriei 
sale reproduceri, şi plusvaloare, pe c are capitalistul o poate chel
tui pentru propriul său consum individual, totuşi din punctul de 
vedere al întregii societăţi o parte a zilei de muncă socială este 
cheltuită în mod exclusiv pentru producţia de capital constant 
nou, adică de produse destinate în mod exclusiv să funcţioneze 
n procesul de muncă ca mij loace de producţie şi, prin urmare, în 
procesul de valorificare care îl însoţeşte în calitate de capital 
constant. Potrivit ipotezei noastre, întreaga zi de muncă socială 
este exprimată într-o valoare-bani de 3 OOO, din care numai 1/3 = 1 OOO este produsă în sectorul II, care produce mij loace de 
consum, adică mărfuri în care se realizează in ultimă instanţă în
treaga valoare-capital variabilă ş1 întreaga plusvaloare a socie
tăţii. Aşadar, conform acestei ipoteze, 2/3 din ziua de muncă so
cială sînt folosite pentru producţia de capital constant nou. Deşi 
din punctul de vedere al capitaliştilor individuali şi al muncitori
lor din sectorul I aceste 2i3 din ziua de muncă socială servesc nu
mai pentru producţia de valoare'capital variabilă plus plusvaloare, 
1a fel ca ultima treime a zilei de muncă sociale în sectorul II, to
tuşi, considerînd lucrurile sub raportul întregii societăţi şi  sub as
p ectul valorii de întrebuinţare a produsului sectorului II, aceste 2/. 
ale zilei de muncă sociale nu fac decît să înlocuiască capitalul con
stant aflat în procesul de consum productiv sau consumat în în
tregime în el. Privite şi din punct de vedere individual, a ceste 2/s 
ale zilei de muncă produc, ce-i drept, o valoare totală care este 
egal ă pentru producătorul ei numai cu valoarea-pital variabilă 
plus plsvaloarea, dar ele nu produc asemenea valori de între
buinţare pentru care ar putea fi cheltuite salariul sau plusvaloarea ; 
produsul acstor 2/a este un mijloc de producţie. 

In primul rînd, trebuie să remarcăm că nici o p arte a zilei 
de muncă sociale, fie în sectorul I, fie în sectorul II, nu serveşte 
la producerea valorii capitalului constant c are ste folosit şi  
funcţionează în aceste două mari sfere de producie. Aceste două 
sectoare nu prduc decît valoare suplimentară, 2 OOO lc1+p) + 1 OOO 
Il (u+p)r suplimentară faţă de valoarea-capital costantă = 4 OOO 
Ic + 2 OOO Il c . Valoarea nouă, produsă sub formă de mijloace de 
producţie, nu este încă capital constant. Ea este destinată doar să 
funcţioneze ca atare în viitor. 

lntregul produs al sectorului II - mijloacele de cosum -
este considerat din punctul de vedere al valorii sale de intrebuin-
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ţare, ldică în mod concret, n forma lui naturală, produsul unei 
treimi din ziua de muncă socială cheltuite în sectorul II ; este un 
produs al muncii sub forma ei concretă de muncă de ţesător, de 
muncă de brutar etc. care au fost folosite în acest sector, adică 
un produs al acestei munci in măsura în care aceasta funcţionează 
ca element subiectiv al procesului muncii. ln ceea ce privşte însă 
partea constantă a valorii întregului produs al sectorului II, ea 
nu face decît să reapară într-o nouă valoare de întrebuinţare, în
tr-o nouă formă naturală, forma mijloacelor de consum, în timp 
ce mai înainte ea exista sub forma mijloacelor de producţie. Da
torită procesului de muncă, valoarea acestei părţi este transmisă 
de la vechea sa formă naturală asupra noii sale forme naturale. 
Dar valoarea acestor 2/s din valoarea produsului = 2 OOO nu d 
fost produsă în procesul de valorificare a capitalului din secto
rul II desfăşurat în anul acesta. 

Aşa cum, considerat din punctul de vedere al procesului de 
muncă, produsul sectorului lI este rezultatul unei munci vii care 
funcţionează din nou şi al unor mijloace de producţie date, care 
determină această muncă şi care constituie condiţiile materiale în 
care această muncă se realizează, tot aşa, considerat din punctul 
de vedere al procesului de valorificare, valoarea produsului sec
torului II = 3 OOO se compune din ialoarea nouă (5000 + 500p = 
= 1 OOO) produsă de 1/s din ziua de muncă socială nou adăugată 
şi din valoarea constantă, în care se află materializate 2/a dintr-o 
zi de muncă socială trecută, terminată înaintea procesului de pro
ducţie din sectorul II cercetat aici. Această parte din valoarea 
produsului sectorului II este exprimată într-o parte a prodsului 
însuşi. Ea există într-o cantiiate de mijloace de consum în valoare 
de 2 OOO = 2/3 dintr-o zi de muncă socială. Aceasta este noua formă 
de întrebuinţare în care reapare partea constantă a valorii. Schim
bul unei părţi a mijloacelor de consum = 2 OOO He contra mijloace 
de producţie ale sectorului I = I (1 0000 + 1 OOOp )este deci în rea
litate schimbul a 2/a din ziua de muncă totală, 2/s oare nu conţin 
nici cea mai mică parte din ziua anului în curs, ci au fost chel
tuite încă mai inainte, contra 2/s din ziua de muncă din anul în 
urs adăugate l timpul anului respectiv. 2/a dn ziua de muncă 
socială a anului rspectiv nu ar putea fi folosite în prducţia ca
pitalului constant şi în acelaşi timp să constituie valoare-capital 
variabi,lă plus plusvaloaire pentru prnpriii lor producători dacă nu 
ar fi schimbate contra acelei părţi din valoarea mijloacelor de 
consum consmate anual care conţine 2/s dintr-o zi de muncă chel
tuită şi realizată înainte de anul respectiv şi nu în cursul lui. 
2/a din ziua de muncă din anul în curs se schimbă contra 8/a din 
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ziua de muncă, care au fost cheltuite înainte de acs. n, < 
schimb între un tmp de munca din anul în curs şi un timp de 
muncă din anul trecut. Iată explicaţia enimei de ce valoarea nou 
creată a întregii zile de muncă sociale se poate dscopune Îll 
valoare-capital variabilă şi plusvaloare, deşi 2/3 din această zi de 
muncă nu au fost cheltuite cu producerea de obiecte în care se 
poate realiza capitalul variabil sau plusvaloarea, ci, dimpotrivă, 
cu producerea de mijloace de producţie destinate a înlocui capi
talul consumat în cursul anului. Explicaţia constă pur şi simpi 
în f.ptul că 2/3 din valoarea produsului sectorului II, în care cpi
taliştii şi muncitorii din sector.l I realizează valoarea-capital va
riabilă plus plusvaloarea produse de ei (şi care constituie 2/9 dit 
întreaga valoare a produsului anual social) , sînt, din punctul de ve
dere al valorii, produsul a 2/3 dintr-o zi de muncă socială chel
tuite înaintea acestui n . 

Suma produsului social al seotoarelor I şi II, mijloacele de 
producţie şi mijloacele de consum, considerate din punctul de ve
dere al valorii lor de întrebuinţare, în mod concret, după fonn� 
lor naturală, sînt într„adevăr produsul muncii din anul în curs, 
dar numai în măsura în care însăşi această muncă este coside
rată ca muncă concretă utilă şi nu ca cheltuire de forţă de mWlcă, 
ca muncă creatoare de valoare. Dar şi prima afirmaţie este va
labilă numai în sensul că mijloacele de produoţie s-au transfomat 
într-un produs nou, în produsul anului în curs, numai p 1 in inter
mediul muncii vii care le este adăugată şi care operează cu ele. 
Dimpotrivă, fără mijloace de producţie existente independent de 
munca din anul în curs, fără mijloace de muncă şi materiale de 
producţie, nici munca din anul în curs nu s-ar fi putut transformi 
În produs. 

VIII. Capitalul constant în ambele sectoare 

In ceea ce priveşte valoarea produsului total de 9 OOO şi ca
tegoriile în care ea se scindează, analizarea lor nu prezintă o 
dificultate mai mare decît analizarea valorii produsului unui ca
pital individual, ci, dimpotrivă, sînt identice. 

Potrivit ipotezei noastre, întregul produs social anual cuprinde 
trei zile de muncă sodale de cite un n . Expresia valorii tiecăreia 
dintre aceste zile de muncă este = 3 OOO, deci expresia valorii 
produsului total = 3 X 3 OOO = 9 OOO . 

poi, din acest timp de muncă s-a cheltuit înainte de înc
perea procesului de producţie de un an, al cărui produs îl anali-
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zăm : în sectorul I - 4/3 din ziua de muncă (valoare nou creată 
4 OOO) , iar în sectorul II 2/s din ziua de muncă (valoare nou creată 
2 000) . In total 2 zile de muncă socială, care au creat o valoare 
nouă de 6 OOO. Din această cauză, 4 OOO I c  + 2 OOO II c = 6 OOOc 
figurează ca valoare a mijloacelor de producţie, deci ca valoare
capital constantă, care reapare în întreaga valoare a produsului 
societăţii. 

Apoi, în sectorul I, 1/3 din ziua de muncă socială de un an 
nou adăugată reprezintă mun:ă necesară sau muncă care înlo
cuieşte valoarea capitalului variabil, 1 OOO I v  şi plăteşte preţul 
muncii folosite în sectorul I. Tot aşa, în sectorul II, 1/e din ziua 
de muncă socială este muncă necesară, cu o sumă de valoare de 
500. Deci 1 OOO Iv + 500 IIv = 1 500v , adică expresia valorii unei 
jumătăţi din ziua de muncă socială este expresia valorii primei 
jlUilătăţi a zilei de muncă totale adăugate în anul în curs şi care 
constă din muncă necesară. 

[n sfîrşit , în sectorul I, 1/a din ziua de muncă totală, valoarea 
nou creată = 1 OOO, este supramuncă ; în sectorul II, 1/e din ziua 
de muncă, valoarea nou creată = 500, este supramuncă ; suma lor 
dă cealaltă jumătate a zilei de muncă totale adăugate. De aceea 
total ul plusvalorii produse = 1 OOO Ip + 500 II P = 1 500p . 

Aşadar : 
Partea de capital constantă din valoarea produsului social (c) : 

două zile de muncă cheltuite înaintea procesului de producţie 
analizat ; expresia valorii = 6 OOO. 

Muncă necesară (v) , cheltuită în cursul anului : 
o jumătate de zi de muncă cheltuită în producţia anuală ; 
expresia valorii = 1 500. 

Supramuncă (p) cheltuită in cursul anului : 
o jumătate de zi de muncă cheituită în producţia anuală ; ex
presia valorii = 1 500. 

Valoarea nou creată de munca anuală (v + p) = 3 OOO. 
Valoarea totală a produsulm (c + v + p) = 9 OOO. 
Dificultatea nu constă deci in analizarea valorii produsului 

social. Ea apare atunci cînd componentele valorii produsuiui social 
sînt comparate cu componentele lui obiectuale. 

Partea constantă a valoni, care nu face decît să reapară, e'te 
egală cu valoarea acelei părţi a produsului social care co.tă 
din mijloace de produc/ie ; ea este întruchipată în această parte 
a produsului social. 

29 - Marx-Engels - Opere, voi. 21 
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Valoarea nou creată în cursul anului, adică suma v + p, este 
egală cu valoarea acelei părţi din produs care constă din mijloace 
de consum ; ea este întruchipată în această parte a produsului 
social. 

Dar, lăsînd la o parte anumite excepţii care nu interesează 
aici, mij loacele de producţie şi mijloacele de consum sint cate
gorii de mărfuri cu totul diferite, produse cu forme naturale san 
forme de întrebuinţare total diferite, adică produse ale unor ca
tegorii de muncă concretă cu totul diferite. Munca care foloseşte 
maşini pentru producerea de mij loace de subzistenţă este cu totul 
diferită de munca care produce maşini. Ziua de muncă totală 
anuală, a cărei expresie valorică = 3 OOO, pare a fi cheltuită cu 
producţia de mij loace de consum = 3 OOO, în care nu reapare 
nici o parte constantă a valoni, întncît aceste 3 OOO = 1 500v + 
+ 1 500 P se descompun numai în valoare-capital variabilă + plus
valoare. Pe de altă parte, valoarea-capital constantă = 6 OOO re
.pare într-o categorie de produse total diferite de mij loacele de 
consIl, în mij loace de producţie, în timp ce nici o parte a zi lei 
de muncă sociale nu pare să fi fost cheltuită pentru producţia 
acestor produse noi ; dimpotriv., toată această zi  de muncă pare 
să constea numai din categorii de muncă al căror rezu�tat nu-l 
constituie mij loacele de producţie, ci mij loacele de consum. Mis
terul este dezlegat. Valoarea nou creată de munca anuală este 
egală cu valoarea produsului din sectorul II, cu valoarea totală 
a mijloacelor de consum nou produse. Dar valoarea acestui pro
dus este cu 2/s mai mare decît acea parte a muncii anuale care a 
fost cheltuită pentru producţia mij loacelor de consum (sectorul II) . 
Numai 1/s din munca anuală a fost cheltuită pentru producţia lor. 
2/3 din această muncă anuală au fost cheltuite pentru producţia 
mij loacelor de producţie, deci în sectorul I. Valoarea nou creată 
în acest timp în sectorul I, egală cu valoarea-capital variabilă 
plus plusvaloarea produse în  acest sector, este egală cu valoarea
capital constantă din sectorul II, care reapare sub forma de mij loace 
de consum produse în  sectorul II. Ele pot fi deci schimbate una 
pe alta, se pot înlocui in natura. Valoarea totală a mijloacelor de 
consum produse în  sectorul II este deci egală cu suma valorii nou 
create în  sectoarele I şi II, sau II(c+v+pl = I (v+p) + II(v+p) adlc. 
este egală cu suma valorii nou produse de munca anuală sub 
forma v + p. 

Pe de altă p arte, valoarea totală a mijloacelor de producţie (I) 
este egală cu sma valorii-capital constante care reapare sub formă 
de mij loace de producţie (I) şi sub formă de mij loace de con
sum (II) , este deci egală cu suma valorii-capital constante care 
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reapare în produsul total al socie laţii. Această valoare totală este 
egală cu expresia valorică a 4/a din ziua de  muncă trecută, chel
tuită înainte de începerea procesului de producţie în sectorul I, 
şi a 2/s din ziua de munca trecută, cheltuită înainte de începerea 
procesului de producţie în sec torul II, deci în total egală cu ex
presia valorică a două zile de munc. totale. 

Aşadar, la  analiza produsului social anual, dificultatea pro
vine din faptul că partea constantă a valorii se întruchipează în 
mijloace de producţie, adică în cu lotul altă categorie de pro
duse decît valoarea nouă v + p, aâăugată acestei părţi constante 
a valorii care se întruchipează în mijloace de consum. Astfel s-ar 
părea că 2/s din masa de produse consumate ar reapărea, dacă le  
examinăm sub aspectul valorii, sub o formă nouă, ca produs nou, 
fără ca societatea să fi cheltuit vreo muncă pentru producerea 
lor. Cu capitalul individual nu se intîmplă aşa ceva. Fiecare capi
talist individual foloseşte un anumit fel de muncă concretă, care 
transformă mijloacele de producţie corespunzătoare acestei munci 
într-un produs anumit. Să presupunem, de pildă, că capitalistul este 
constructo r do maşini, capitalu! constant cheltuit în cursul anului 
= 6 OOO c ,  cel variabil = 1 500 v , plusvaloarea = 1 500 P ; produ
sul = 9 OOO ; să presupunem că acest produs reprezintă 1 8  ma
şini, valoarea fiecăreia dintre ele fiind = 500. Intregul produs 
există aici sub una şi aceeaşi formă, aceea de maşini. (Dacă con
structorul de maşini produce mai multe tipuri de maşini, fiecare 
tip este calculat în mod separat.) Intregul produs-marfă este un 
produs al muncii cheltuite în decursul anului în construcţia de 
maşini, reprezintă o îmbinare a aceluiaşi fel de muncă concretă 
cu aceleaşi  mij loace de producţie. Diferitele părţi ale valorii pro
dusului se întruchipează deci in aceeaşi formă naturală : 12  ma
şini conţin 6 OOOc , 3 maşini 1 500v , 3 maşini 1 500p . Aici este 
clar că valoarea celor 12 maşim este = 6 OOOc nu pentru că în 
aceste 12 maşini este încorporat. numai muncă cheltuită ante
rior construcţiei maşinilor şi nu o munc. cheltuită cu construcţia 
lor. Valoarea mij loacelor de producţie necesare pentru fabricare� 
a 18 maşini nu s-a transformat de Ia sine în valoarea a 12 maşini, 
dar valoarea acestor 12 maşini (care, Ia  rîndul ei, constă din 
6 OOO c + 1 OOO v + 1 OOOp ) este egală cu valoarea totală a va
lorii-capital constante cuprinse în cele 18 maşini. De aceea con
structorul de maşini trebuie să vîndă 12 din cele  18 maşini pen
tru a-şi înlocui capitalul constant cheltuit, care îi este necesar 
pentru reproducţia a 18 maşini noi. Dimpotrivă, problema ar fi 
inexplicabilă dacă rezultatul muncii folosite n umai în construcţia 
de maşini ar fi, pe de o parte, 6 maşini = 1 5001 + 1 500p , pe de 



452 Secţiunea a III-a. Reproducţia şi circulaţia capitalului social total 

altă parte fier, aramă, şuruburi, curele etc. în valoare totală de 
6 OOO c , adică mijloacele de producţie a maşinilor sub forma lor 
naturală, pe care, după cum &e ştie, c apitalistul individual con
structor de maşini nu le produce el însuşi, dar pe care trebuie să 
şi le înlocuiască prin intermedml procesului de circulaţie. Şi, to
tuşi, la prima vedere se pare că reproducţia produsului social 
anual se efectuează în felul acesta absurd. 

Produsul capitalului individual, adică al fiecărui fragment al 
capitalului social, care funcţionează independent şi este inzestrat 
cu o viaţă proprie, poate avea orice formă naturală. Singura con
diţie este să aibă realmente o formă de întrebuinţare, o valoare 
de întrebuinţare care să-i confere calitatea de membru al lumii 
mărfurilor capabil de a circula. Este absolut indiferent şi acciden
tal dacă el poate intra din nou, ca mijloc de producţie, în acelaşi 
proces de producţie din care a ieşit ca  produs, aşadar dacă acea 
parte din valoarea acestui produs in care este întruchipată partea 
constantă a capitalului are o formă naturală în care să  poată 
funcţiona din nou efectiv în calitate de capital constant. D ac ă  
acest lucru n u  se întîmplă, atunci respectiva parte a valorii pro
dusului este transformată din nou, prin vînzare şi cumpărare, în 
forma elementelor obiectuale de producţie a acestui produs, iar 
prin intermediul acestui schimb capitalul constant se reproduce 
sub forma sa naturală în care poate funcţiona ca atare. 

Altfel stau lucrurile cu produsul capitalului social total. Toate 
elementele obiectuale ale reproducţiei trebuie să constituie în 
forma lor naturală părţi ale acestui produs. Partea cons tantă con
sumată a c apitalului poate fi inlocuită prin intermediul întregii 
producţii numai în măsura în care întreaga parte constantă a ca
pitalului care reapare în produsul anual apare sub forma natural l 
a unor noi mijloace de producţie, care pot funcţiona efectiv în 
calitate de capital constant. De aceea, în măsura în can· se pre
supune reproducţia simpiă, valoarea acelei părţi a produsului care 
constă din mijloace de producţie trebuie să  fie egală cu partea 
constantă a valorii capitalului social. 

Mai departe , dacă privim problema din punct de vedere in
dividual, prin munca nou adăugată capitalistul nu produce decît 
capitalul său variabil plus plusvaloarea care intră în valoarea pro
dusului său, în timp ce partea constantă a valorii este transmisă 
produsului datorită caracterului concret al muncii nou adăugate. 

Dacă privim problema din punct de vedere social,  acea p arte 
a zilei de muncă sociale care produce mijloace de producţie, adău

gindu-le deci valoare nouă şi lransmiţîndu-le valoarea mijloacelor 
de producţie consumate la producerea lor, nu produce decît ca-
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pila] constant nou, destinat să înlocuiasc ă  atit în sectorul I, cit şi 
în sectorul II capitalul constant consumat sub forma vechilor 
mij loace de producţie. Aceasta parte a zilei de muncă sociale nu 
produce decît produsul destinat consumului productiv. Intreaga 
valoare a acestui produs este deci valoare care nu poate funcţiona 
din nou decît în calitate de capital constant, v aloare cu care nu 
se poate cumpăra din nou decit capital constant sub forma sa na
turală, care deci, din punct de vedere social, nu se descompune 
nici în capital variabil, nici în plusvaloare. Pe de altă parte, acea 
p arte a zilei de muncă social) care produce mijloace de consum 
nu produce nimic pentru înlocuirea capitalului social. Ea nu pro
duce decît produse care, in forma lor naturală, s înt destinate să 
realizeze valoarea capitalului variabil şi plusvaloarea din sectoa
rele I şi II.  

Dacă examinăm problema sub raportul întregii societăţi, adică 
dacă examinăm produsul social Lotal, care cuprinde atît elemente 
ale reproduciiei capitalului social, cit şi ale consumului individual, 
nu trebuie să cădem în maniera împrumutată de Proudhon de l a  
economia politică burgheză şi să privim lucrurile ca ş i  cum o so
cietate cu mod de producţie capitalist luată en bloc, ca o totali
tate, şi-ar pierde acest caracter specific isloric-economic. Dim
potrivă, în acest caz avem de-a face cu capitalistul colectiv. Ca
pitalul total apare ca un capital pe acţiuni al tuturor capitaliştilor 
individuali luaţi laolaltă. Această societate pe acţiuni are comun 
cu multe alte societăţi pe acţiuni faptul că fiecare ş tie ceea ce in
vesteşie, dar nu ş tie ce va primi. 

IX. Privire retrospectivă asupra lui 1. Smith, 
Slorch şi Ramsay 

Valoarea totală a produsului social este de 9 OOO = 6 OOOc + 
+ 1 500v + 1 500 P ; cu alte cuvinte, 6 OOO reproduc valoarea mij loa
celor de producţie şi  3 OOO reproduc valoarea mijloacelor de con
sum. Prin urmare, valoarea venitului social (v + p) constituie nu
mai 1/3 din valoarea produsului total, şi totalitatea consumatorilor, 
muncitori şi capitaliş li, poate retrage din produsul social total 
mărfuri, produse, a căror sumă de valoare reprezintă valoarea nu
mai a acestei treimi, şi să le inglobeze în fondul lor de consum. 
Dopotrivă, 6 OOO = 2/3 din valoarea produsului reprezintă va
loarea ca.pitalului constant, car e  trebuie înlocuit in natura. Prin 
urmare, în fondul de producţie trebuie să fie înglobate din nou 
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mijloace de producţie care să i eprezinte această sumă. Storch re
cunoaşte necesitatea acestui lucru, fără s-o poată îns. dovedi : 

„li est clair que la valeur du produit annuel se distribue partie en capi
taux et partie en profits, et que chacune de ces parties de la valeur du pro
duit annuel va regulierement acheter Ies produits don! la nation a besoin, 
tant pour entretenir son capital que pour remplacer son fond consommable„ 
!es produits qui constituent le copila! d'une nation, ne sont point consom
mables• *· (Storch. „Considerations sur la nature du rcvenu national" , Paris, 
1 8!4, p. 1 34 ,  1 35, 1 50.) 

A. Smith însă a formulat uluitoarea sa dogmă căreia i se di 
crezare pînă în ziua de astăzi, şi anume nu numai în forma dej a  
amintită potrivit căreia intreaga valoare a produsului social s �  
descompune în venit, salariu plus plusvaloare, sau, cum s e  ex
primă el, în salariu plus profit (dobîndă) , plus rentă funciară. El 
a formulat-o şi într-o formă mai populară, potrivit căreia consu
matorii trebuie să plătească in ultimă instanţă (ultimately) pro
ducătorilor întreaga valoare a produsului. Această teză rămîne pînă 
în  ziua de astăzi unul dinlre locurile comune incontestabile, sau, 
mai bine zis, unul dintre adevărurile eterne ale aşa-numitei ştiinţe 
a economiei politice, care e ilustrată în -mod plauzibil în felul ur
mător. Să  luăm un articol oarecare, de pildă cămăşi de in. Mai 
î ntîi filatorul de fire de in trebuie să plătească ţăranului care a 
cultivat inul întreaga valoare a inului, adică sămînţa de in, în
grăşămintele, hrana vitelor de muncă etc., precum şi partea de 
valoare pe care capitalul fix al cultivatorului de in, ca clădirile 
uneltele agricole etc.,  o transmite âcestui produs ; în plus el tre
buie să înlocuiască salariul plălit in timpul producţiei de in, plus
valoarea (profitul, renta funciară) inclusă în in şi, în sfirşit, chel
tuielile necesitate de transportul inului de la locul lui de producţie 
pînă la filatură. Apoi, ţesătorul trebuie să-i restituie filat.orului de 
fire de in nu numai aces t preţ al inului, dar şi acea parte a va
lorii maşinilor, clădirilor etc.,  pe scurt a capitalului fix, care e 
transmisă asupra inului ; in plus el trebuie să plătească toate ma
terialele auxiliare consumate in procesul filatului, salariul fila
torilor, plusvaloarea etc. ; la tel stau lu.rurile cu albitorul, cu 
cheltuielile de transport al pînzei finite, în sfîrşit cu fabricantul 
de cămăşi, care a plătit întregul preţ cuvenit tuturor p1 oducăto
ril.r anteriori care nu i-au livrat decît materiile prime. In proce
sul de producţie are loc în continuare o adăugare de valoare, şi 
anume p arte pe seama valorii capitalului constant consumat sub 

„ * . -
.
„Este clar că valoarea produsului anual se divide parte în capitaluri, parte 

ln prohtun şi că fiecare din aceste părţi ale valorii produsului anual cumpără în mod 
regulat produsele de care are nevoie naţiunea atît pentru a-şi întreţine capitalul, cit şi 
pentru a·şi reînnoi fondul de consum.„ produsele care constituie capitalul unei na/iun• 
nu sinl destinate consumului". - Nota trad. 
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formă de mijloace de muncă, materiale auxiliare etc. la fabricare. 
cămăşilor, parte prin munca cheltmtă cu fabricarea acestora, care 
adaugă valoarea salariului muncitorilor care confecţionează că
măşile plus plusvaloarea fabricantului de cămăşi. Să presupunem 
că toate aceste cămăşi produse costă pîn. la urmă 100 1 .  st. şi că 
aceasta este partea din înlreaga valoare a produsului anual pe 
care societatea o cheltuieşte pe cămşi. Consumatorii de cămăşi 
plătesc cele 100 1 .  st., deci valoarea tuturor mij loacelor de pro
ducţie pe care le conţin cămăşile, precum şi  salariul plus plus
valoarea cultivatorului de in, a filatorului, a ţesătorului, a albi
torului, a fabricantului de cămăşi, preoum şi a întreprinzătorilor 
din domeniul transporturilor. Lucrul acesta este absolut exact. 
Este de fapt ceea ce înţelege şi un copil. Apoi însă se spune : tot 
aşa stau lucrurile şi cu valoarea tuturor celorlalte mărfuri. De fapt 
ar trebui să se spună : tot aşa s lau lucrurile cu valoarea tuturor 
mijloacelor de consum, cu valoarea acelei părţi din produsul so
cial care intră în fondul de consum, deci cu acea parte a valorii 
produsului social care poate fi cheltuită ca venit. Este adevărat 
că suma de valoare a tuturor acestor mărfuri este egală cu va
loarea tuturor mij loacelor de producţie consumate în producerea 
lor (părţile consum.te din capitalul constant) plus valoarea p0 
care a creat-o munca ad.ugată la urmă (salariu plus plusvaloare) . 
Aşadar, totalitatea consumatorilor poate plăti întreagă această 
sumă de valoare, pentru că, deşi valoarea fiecărei mărfi în p arte 
constă din c + v + p, to tuşi suma de valoare a tuturor mărfurilor 
care intră în fondul de consum, luată în totalitatea ei, nu poate 
fi egală decît cel mul t cu acea parte din valoarea produsului so
cial care se descompune în v + p, adică nu poate fi egală decît 
cu valoarea pe care munca cheltuită în cursul a nului a adăugat-o 
mij loacelor de producţie existente, valorii-capital constante. In 
ceea ce priveşte însă valoarea-capital constantă, am văzut că ea  
este î nlocuită în două feluri din masa produsului social. ln primul 
rînd, prin schimbul dintre capi talişlii din secto1 ul II, care produc 
mij loacele de consum, şi capitaliştii din sectorul I, care produc 
mij loacele de ,roducţie. De aici provine fraza că ceea ce este pen
tru unul capital este pentru celălalt venit. In realitate, lucrurile nu 
stau de loc aşa. Cele 2 OOO IIc, care există sub forma de mijloace 
le consum în valoare de 2 OOO, constituie pentru capitaliştii din 
sectorul II valoare-capital constantă. Aceşti capitalişti nu o pot 
deci consuma ei înşişi, cu toat� că, după forma sa naturală, acest 
produs este destinat consumului. Pe  de alt. parte, 2 OOO l (v+p) 
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reprezintă salariul şi plusvaloarea produse de capitaliştii şi mun
citorii din sectorul I. Această valoare există sub forma naturală 
de mijloace de producţie, de lucruri a căror valoare proprie nu 
poate fi consumată. Aici avem, aşadar, o sumă de valoare de 4 OOO, 
din care, atît înainte, cit şi după schimb, o jumătate nu face decît 
să înlocuiască capitalul constant, iar cealaltă jumătate nu consti
tuie deoît venit. In al doilea rînd însă, capitalul constant din sec
torul I e înlocuit in natura, în parte prin schimb între capitaliştii 
din sectorul I, în parte prin înlocuire in natura în cadrul fiecărei 
întreprinderi individuale. 

Fraza potrivit căreia întreaga valoare a produsului anual 
ar trebui plătită în ultimă instanţă de consumatori ar fi exactă 
numai dacă prin termenul consumatori s-ar înţelege două cate
gorii total diferite : consumatori individuali şi consumatori pro
ductivi. Dar faptul că o parte a produsului trebuie consumată 1n 
mod productiv nu înseamnă decît că ea trebuie să funcţioneze în 
calitate de capital şi că nu poate Ii consumată ca venit. 

Dacă împărţim valoarea produsului total = 9 OOO în 6 OOOc + 
+ 1 500v + 1 500p şi considerăm cele 3 OOO(u+p) numai în calitated 
lor de venit, atunci se creează, dimpotrivă, impresia că dispare 
capitalul variabil, iar capitalul, considerat din punct de vedere 
social, constă exclusiv din capital constant. Căci ceea ce a apărut 
iniţial ca 1 500v s-a redus acum la o parte a venitului social, la 
salariu, la venitul clasei muncitoare, pierzîndu-şi astfel caracterul 
de capital. Ramsay trage într-adevăr această concluzie. După 
părerea lui, capitalul constă din punct de vedere social numai din 
capital fix, dar prin capital fix el înţelege capitalul constant, masl 
de valoare care există sub formă de mijloace de producţie, indi
ferent dacă aceste mijloace de producţie sînt mijloace de muncă 
sau material de muncă, ca materii prime, semifabricate, material� 
auxiliare etc. El numeşte capitalul variabil capital circulant : 

„Circulating capital consists only of subsistence and other necessaires ad
vanced to the workmen, previous to the completion of the produce of the!r 
labour.„ Fixed capital alone, not circulating, is properly speaking a source of 
national wealth.„ Circulating capital is uot an immediate agent in production. 
nor essential to it at all, but merely a convenience rendered necessary by the 
deplorable poverty of the mass of lhe people... Fixed capital alone constitutes 
an element of cost of production in & national point of view" *. (Ramsay, I. c., 
p. 2-26 passim.) 

* - „Capitalul circulant constă exclusiv din mijloace de subzistentă ş i  alte arli 
cole necesare avansate muncitorilor înainte ca aceştia să fi terminal produsul muncii 
lor ... Numai capitalul fix şi nu cel circulant constituie, strict vorbind, o sursă a avu
t!ei naţionale... Capitalul circulant nu este un agent direct al producţiei şi nici măcat 
un element esenţial al el, ci doar o condiţie, devenită necesa1 ă în urma sărăciei de
plorabile a masei poporului...  Din punct de vedere national, singur capitalul fix consti
tuie un element al cheltuielilor de producţie". - Nota lrad. 
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Capitalul fix, prin care el înţelege capital constant, Ramsay 
il explică mai amănunţit în felul următor : 

„The length of time during which any porlion of the product of that labour• 
{anume labour bestowed on any commodity) „has existed as fixed capital, i .e. 
in a form in which, though assisting to raise the future commodity, ii does noi 
maintain Jabourers• * (p. 59). 

Se văd aici din nou consecinţele deplorabile ale teoriei lui 
A. Smith, la care deosebirea dintre capitalul constant şi cel variabil 
se confundă cu deosebirea dintre capitalul fix şi cel circulant. 
Potrivit lui Ramsay, capitalul constant constă din mijloace de 
muncă, iar capitalul circulant din mijloace de subzistenţă ; şi unele, 
şi altele sînt mărfuri de o valoare dată ; nici unele, nici celelalte 
nu pot produce plusvaloare . 

X. Capital şi venit : capital variabil şi salariu 49) 

lntreaga reproducţie anuală, întregul produs al anului în curs, 
este produsul muncii utile depuse în anul respectiv. Dar valoarea 
acestui produs total este mai mare decît partea din valoarea lui 
în care este încorporată munca anuală, adică forţa de muncă 
cheltuită în anul în curs. Valoarea anuală nouă, valoarea nou 
creată în cursul acestui an sub formă de marfă, este mai mică 
decît valoarea produsului, decît valoarea totală a masei de mărfuri 
produse în cursul întregului an. Diferenţa care se obţine dacă din 
valoarea totală a produsului anual se scade valoarea care i-a fost 
adăugată de munca depusă in anul în curs nu este valoare efectiv 
reprodusă, ci numai valoare care reapare sub o nouă formă de 
existenţă, valoare transmisă asupra produsului anual dintr-o va
loare care exista înainte de acest produs şi care poate fi mai 
veche sau mai nouă, în funcţie de durata componentelor capitalu
lui constant care au participat la procesul social de muncă din 
anul în curs. Ea poate proveni din valoarea unui mijloc de pro
ducţie care a luat naştere anul trecut sau în cursul unui şir de ani 
anteriori. In orice caz, ea este valoare transmisă asupra produsu
lui anului curent de mijloacele de producţie produse în anii 
precedenţi. 

Oj Textul care urmează este din manuscrisul VIII. 

* - „Durata de timp in care o parte a produsului aceste! munci' (anume l 
muncii folosite pentru confecţionarea unei mărfi oarecare) „a existat sub formă de 
:apital fix, adică sub o formă in care, deşi contribuie Ia confecţionarea mărfii viitoare, nu IntreJ/ne muncitori'. - Nota !rad. 
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Dacă luăm schema noastră, după schimbul elementelor cerce
tate pînă acum, între sectoarele I şi II şi în cadrul sectorului H 
avem : 

I. 4 OOOc + 1 OOOv + 1 OOOp (aceste 2 OOO din urmă realizate 
în mijloace de consum IIc ) = 6 OOO. 

II. 2 OOOc (reproduse prin schimb cu I cv+Pl ) + 50v + 
+ SOOP = 3 OOO. 

Suma de valoare = 9 OOO. 
Valoarea nou produsă in cuisul anului nu este cuprmsă decit 

în v şi p .  Prin urmare, suma -alorii nou create în acest an este 
egală cu suma v + p = 2 OOO I c:+pl + 1 OOO Il cv+pl = 3 OOO. 
Toate celelalte părţi din valoarea produsului acestui n sînt numai 
valoare transmisă din valoarea unor mijloace de producţie ante
rioare consumate în producţia anuală. ln afară de valoarea 
de 3 OOO, munca anului curent nu a produs nici un fel de valoare ; 
această valoare este întreaga valoare nou creată de această 
muncă în cursul anului. 

Dar, după cum am văzut, :ele 2 OOO l cv+Pl înlocuiesc în sec
torul II cele 2 OOO I Ic sub fo;·ma naturală de mijloace de pro
ducţie. Aşadar, două treimi din munca anuală cheltuite în sec
torul I au produs din nou capitalul constant al sectorului II, atît 
în ceea ce priveşte întreaga sa valoare, cit şi forma sa naturală. 
Sub raportul întregii societăţi, două treimi din munca cheltuită 
în  cursul anului au creat deci o nouă valoare-capital constantă, 
realizată sub forma naturală corespunzătoare sectorului II. Prin 
urmare, partea cea mai mare a muncii sociale anuale a fost chel
tuită pentru producţia de capif al constant nou (valoare-capital, 
existentă sub formă de mij loace de producţie) pentru înlocuirea 
valorii-capital constante cheltuite pentru producţia de mijloace de 
consum. Ceea ce deosebeşte însă în această privinţă societatea 
capitalistă de sălbatici nu este, cum crede Senior 50) , faptul c3 
sălbaticul ar avea p rivilegiul de a-şi cheltui munca uneori în  aşa 
fel, incit aceasta să nu-i ofere nici un fel de produse care să se 
transforme în venit, adică în mijloace de consum (convertibile) . 
Deosebirea constă însă în următoarele : 

a) Societatea capitalistă foloseşte o parte mai mare din munca 
anuală de care dispune pentru producţia de mijloace de producţie 
(deci  de capital constant) care nu pot fi descompuse în venit nici 

50) „Cind sălbaticul confecţioneală arcuri, el face o muncă industrială, d.H 
nu practică abstinenţa".  (Senior. „Principes fondamentaux de !':con. Pol . " ,  trafl. 
Arrivabene, Paris, 1836, p. 342-343.) - „Cu cit societatea progresează mai 
mult, cu atit ea cere mai multă abstinenţă" (ibid„ p. 342) . - Cf. „Capitalu l " ,  
voi. I ,  cap. XXII, 3 ,  p. 6 1 9  71• 
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sub formă dG salariu, nici sub formă de plusvaloare, ci pot func
ţiona numai în calitate de capit.1. 

b) Atunci cînd sălbaticul foce arcuri, săgeţi, ciocane de piatră, 
topoare, coşuri etc., el ştie foarle bine că timpul astfel cheltuil  
nu l-a  folosit pentru confecţionarea de mijloace de consum, ci  
că şi-a satisfăcut nevoile de mijloace de producţie şi nimic mai 
mult. In afară de aceasta, sălbaticul săvîrşeşte un grav păcat eco
nomic prin indiferenţa sa totală faţă de pierderea de timp şi, de 
pildă, uneori consacră, cum povesteşte Tyler 51 ) , o lună întreagă 
pentru confecţionarea unei săgeţi. 

Concepţia curentă cu ajutorul căreia o parte din economiş t i  
caută să scape de dificultatea teoretică, adică de înţelegerea legă
turii reale dintre lucruri, ş i  anume concepţia potrivit c ăreia ceea 
ce pentru unul este capital este pentru celălalt venit, şi invers, 
-este în parte justă, dar ea devine cu totul falsă (prin totala ne
î nţelegere a întregului proces al schimbului, care are loc în con
diţiile reproducţiei anuale, adică o neînţelegere a bazei efective a 
ceea ce este parţial just) atunci cînd i se atribuie un caracter 
general. 

Vom totaliza acum relaţiile efective pe care se întemeiază 
j usteţea parţială a acestei concepţii, ş i  cu acest prilej va ieşi la 
iveală şi modul eronat în  care sînt interpretate aceste relaţii. 

1. Capitalul variabil funcţionează în calitate de capital în mina 
capitalistului şi  în calitate de venit în mina muncitorului salariat. 

Capitalul variabil există mai întîi în mina capitalistului în 
calitate de capital bănesc ; el funcţionează în calitate de capital 
bănesc atunci cînd capitalistul cumpără cu el forţă de muncă. 
Atîta timp cit acest capi lal rămîne în mina capitalistului sub 
formă de bani, el nu este nimic altceva decît o valoare dată care 
€Xistă sub formă de b ani, deci o mărime constantă, şi nu una 
variabilă. El este capital variabil numai în mod potenţial, tocmai 
datorită faptului că poate fi transformat în forţă de muncă. El 
devine capital variabil efectiv abia după ce işi leapădă forma de 
b ani, după ce a fost transformat în forţă de muncă, i ar aceasta 
începe să funcţioneze în procesul capitalist în calitate de com
ponentă . capitalului productiv. 

Banii, care mai întîi au funcţionat pentru capitalist ca formă
bani a capitalului variabil, functionează acum în mina muncitoru
lui ca formă-bani a salariului pe care acesta îl transformă în 
mijloace de subzistenţă, deci ca  formă-bani a venitului pe care 
el îl  obţine din vînzarea mereu repetată a forţei sale de muncă. 

5 1) E. B .  Tyler. „Forschungen uber die Urgeschichte der Menschhei t " ,  
ubersetzt von H. Muller, Leipzig, ohne Datum, S. 240. 
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Avem aici simplul fap t că banii cumpărătorului, în cazul de 
faţă ai capitalistului, trec din mina lui în mina vînzătorului, în 
cazul de faţă a vînzătorului forţei de muncă, a muncitoru.ui. Ceea 
ce funcţionează aici de două ori, in calitate de capital pentru 
capitalist şi  de venit pentru muncitor, nu este capi talul variabil, 
ci unii şi aceiaşi bani care existau mai întîi în mina cpitalistului 
sub forma-bani a capitalului său variabil, deci în calitate de 
capital variabil potenţial, şi . are, de îndată ce c ap italistul i-a 
transformat în forţă de muncă, servesc în mina muncitorului ca  
echivalent al  forţei de  muncă vîndute. Faptul însă că unii ş i  
aceiaşi bani au, în mina vînzătorului, altă întrebuinţare decît în 
mina cumpărătorului, este un fenomen inerent oricărei cumpărări 
şi Yînzări de mărfuri. 

Economiştii apologeţi denaturează fondul lucrurilor, ceea ce 
se vede cel mai bine attmci cînd ne îndreptăm atenţia, fără să 
ţinem seama deocamdată de cele ce urmează, numai asupra actului 
de circulaţie B - F ( = B - M) , transformarea banilor în forţă de 
muncă de partea cumpărătorului capitalist, şi asupra actului F - B ( = M - B) , transformarea mărfii forţă de muncă în bani de partei 
vînzătorului, a muncitorului. Aceşti economişti spun : unii şi aceiaşt 
bani realizează aici două capitaluri ; cumpărătorul - capitalistul -
transformă capitalul său bănesc în forţă de muncă vie pe care o 
înglobează capitalului său productiv ; pe de altă parte, vînzătorul 
- muncitorul - transformă mârfa sa, forţa de muncă, în bani pe 
care îi cheltuieşte ca veni t, fapt care îi permite să-şi vîndă iarăşi 
şi iarăşi şi să-şi menţină astfel forţa de muncă ; forţa lui de muncă 
este deci ea însăşi capitalul lui sub formă de marfă, care repre
zintă pentru el o sursă permanentă de venit. In realitate, forţa lui 
de muncă este avutul (care se 1 eînnoieşte şi  se reproduce mereu) ,  
şi nu capitalul lui .  Ea este singura marfă pe câre el poate ş i  tre
buie s-o vîndă în permanenţă ca să trăiască şi care nu acţionează 
în calitate de capital (variabil) decît în mina cumpărătorului, a 
capitalistului. Faptul că cineva e neîncetat silit să-şi vîndă iarăşi 
si  iarăşi forţa de muncă, adică pe sine însuşi, unei terţe persoane 
dovedeşte, potrivit acestor economişti, că respectiva persoană este 
un capitalist, pentru că are în permanenţă de vînzare o „marfă" 
(pe sine însuşi ) .  In aces t  sens şi sclavul devine capitalist, deşi 
vîndut o dată pentru totdeauna ca marfă de o terţă persoană ; 
deoarece natura acestei mărfi - a sclavului care munceşte - face 
ca persoana care a cumpărat-o nu numai să o pună în fiecare zi 
din nou la muncă, dar să-i dea şi mijloace de subzistenţă datorită 
cărora ea să poată munci în permanenţă din nou. - (Compară îl 
această privinţă scrisorile lui Sismondi si Say către Malthus ii.) 
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2. Aşadar, ceea ce în schimbul lui 1 OOO Iv + 1 OOO Ip contrn 
2 OOO IIc este capital constant pentru unii (2 OOO IIc)  devine capital 
variabil şi plusvaloare, deci în general venit, pentru alţii ; şi ceea 
ce este capital variabil ş i  plusvaloare (2 OOO I (+p) ) ,  deci în general 
venit pentru unii, devine capital constant pentru alţii. 

Să analizăm în primul rînd schimbul lui I v contra IIc şi anume 
mai întîi din punctul de vedere al muncitorului. 

Muncitorul colectiv din sectorul I şi-a vîndut forţa de muncă 
cu 1 OOO capitalistului colec tiv din sectorul I ; această valoare i se 
plăteşte în  bani sub formă de salariu. Cu aceşti bani el cumpără 
de la capitalistul din sectorul II mijloace de consum de aceeaşi 
sumă de valoare. Capitalistul dm sectorul II I se opune muncitoru
lui numai c. vînzător de m.rfun şi nimic altceva, chiar dacă mun
citorul cumpără de la propriul său capitalist, ca de pildă în cazul 
citat mai sus (p. 380 *) , în schimbul celor 500 II1 • Forma de 
circulaţie pe care o parcurge marfa muncitorului, forţa de muncă, 
este aceea a circulaţiei de mărfuri simple : M (forţa de muncă) 
- B - M (mij loace de consum, marfa capitalistului din sec
torul II), care are drept scop numai satisfacerea nevoilor, consumul. 
Rezultatul acestui act de circulaţie este că muncitorul s-a con
servat ca forţă de muncă pentru capitalistul din sectorul I ,  şi 
pentru a se conserva mai departe în această calitate el trebuie să 
repete în permanenţă procesul F(M) - B - M. Salariul lui se 
realizează în  mij loace de consum ; acesta este cheltuit ca venit 
şi, luînd clasa muncitoare în ansamblul ei, este în  permanenţă 
cheltuit  ca  venit. 

Să  analizăm acum acelaşi schimb Iv contra II c din punctul 
de vedere al capitalistului. Întregul produs-marfă din sectorul TI 
constă din mijloace de consum, deci din lucruri destinate să intre 
în consumul anual, să servească la realizarea venitului pentru 
cineva, în cazul de faţă pentru muncitorul colectiv din sectorul I. 
Pentru c apitalistul colectiv din sectorul II însă o parte a produsu
lui-marfă al său, = 2 OOO, esle acum forma valorii-capital constante 
a c apitalului său productiv, t1 ansformată în marfă, care trebuie 
retransformat din această formă de marfă în forma sa naturală, 
în care poate funcţiona din nou ca  parte constantă a capitalului 
productiv. Pînă în prezent capi talistul din sectorul II a obţinut ca 
prin vînzarea c ătre mundtorul din sectorul I să retransforme în 
b ani o j umătate ( = 1 OOO) din valoarea-capital constantă de care 
dispune, reprodusă sub formă de marfă (mijloace de consum) . Prin 
urmare, nu capitalul variabil I 0 este acela care s-a transformat 

* Vezi volumul de faţă, p .  423. - Nota red. 
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în această primă j umătate a valorii-capital constante IIc , ci banii 
care, atunci cînd au fost schimbaţi pe forţa de muncă, au func
ţionat pentru capitllistul din sectorul I în calitate de capital 
bănesc şi  astfel au ajuns în posesiunea vînzătorului de forţă de 
muncă, pentru care ei  nu sînt capital, ci venit sub formă de b ani, 
adică sînt cheltuiţi ca mijloc de cumpărare a mij loacelor de 
consum. Pe de altă parte, banii = 1 OOO, care au ajuns ia capita
liştii din sectorul II de la  muncitorii din sectorul I, nu pot func
ţiona ca element constant al capitalului productiv din sectorul II. 
Aceşti b ani nu sînt decît forma-bani a capitalului-marfă al său, 
care trebuie abia  transformat in componente fixe sau circulante 
ale capitalului constant. As lfel, capitalistul din sectorul II cumpără 
cu b anii încasaţi de la muncilorii din sectorul I, cumpărătorii 
m ărfii sale, mij loace de produ :ţie de 1 OOO de la capitalistul din 
sectorul I. In felul acesta, o jumălate din valoarea-capital con
stantă a sectorului II este înlocuită sub forma naturală în care 
poate funcţiona din nou ca  element al capitalului productiv din 
acest sector. Forma circulaţiei a fost aici M - B - M : mijloace de 
consum în valoare de 1 OOO - bani = 1 OOO - mijloace de pro
ducţie în valoare de 1 OOO. 

Dar în cazul de faţă M - B - M este mişcarea capitalului. 
M, vîndut muncitorilor, se transformă în B, iar acest B esle trans
format în mijloace de producţie ; este o retransformare din marfă 
în elementele constitutive materiale ale acestei mărfi. Pe de alta 
parte, aşa cum capitalistul din sectorul II nu funcţionează faţă de 
capitalistul din sectorul I decit în calitate de cumpărător de 
mărfuri, tot astfel şi  capitalistul din sectorul I nu funcţionează 
aici faţă de capitalistul din sec torul II decît în calitate de vînzător 
de mărfuri. Sectorul I a cumpărat la început cu 1 OOO în bani, 
destinaţi să funcţioneze în calitate de capital variabil, forţă de 
muncă în valoare de 1 OOO ; pnn urmare, acest sector a obţinut 
un echivalent pentru cele 1 OOO v ale sale cheltuite sub formă de 
b ani ; banii aparţin acum muncitorului, care î i  cheltuieşte cum
părînd mijloace de consum de la capitaliştii din sectorul II ; sec
torul I nu poate redobîndi aceşti bani, care au trecut astfel în 
casa sectorului II, decît pescuindu-i din nou prin vînzarea de 
mărfuri care să se ridice la aceeaşi sumă de valoare. 

La început, capitalistul colectiv din sectorul I dispunea de o 
anumită sumă de bani = 1 OOO, destinată să funcţioneze în calitate 
de parte variabilă a capitalului ; ea funcţionează în această cali
tate prin transformarea ei în forţă de muncă de aceeaşi valoare. 
D ar muncitorul i-a furnizat, ca rezultat al procesului de producţie, 
o masă de mărfuri (mij loace de producţie) în valoare de 6 000, 
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din care 1/&, adică 1 OOO, reprezintă sub raportul valorii lor un 
echivalent al părţii variabile a capitalului avansate sub formă de 
bani. Aşa cum mai înainte, sub forma ei de bani. tot aşa şi acum, 
sub forma ei  de marfă, valoarea-capitâl variabilă nu funcţionează 
în calitate de capital variabil ; ea nu poate funcţiona în această 
calitate decît după transformarea ei  în forţă de muncă vie şi numai 
atîta timp cit  aceasta din urmă funcţionează în procesul de pro
ducţie. Rămînînd sub formă de b ani, valoarea-capital variabilă nu 
era capital variabil decit  în mod potenţial. Dar ea se afla sub o 
formă din care putea fi transformată direct în forţă de muncă. 
Rămînînd sub formă de marfă, aceeaşi valoare-capital variabilă nu 
mai este decit valoare-bani potenţială ; ea îşi reia forma ei iniţială 
de bani abia prin vînzarea mărfii, adică în cazul nostru prin 
faptul că sectorul II cumpără marfă de 1 OOO de la sectorul I. 
Mişcarea de circulaţie este aici următoarea : 1 OOOv (bani) - forţă 
de muncă în valoare de 1 OOO - 1 OOO în marfă (echivalent al 
capitalului variabil) - 1 OOOv (bani) deci B - M„.M - B ( = B -
F„.M - B) . Procesul de producUe însuşi care se află înti e M„.M 
nu face parte din sfera circula�iei ; el nu apare în schimbul reci
proc dintre diferitele elemente ale reproducţiei anuale, deşi acest 
schimb implică reproducţia tuturor elementelor capitalului pro
ductiv, atît a elementelor constante, cit şi a elementului variabil -
forţa de muncă. Toţi agenţii acestui schimb apar numai în calitate 
de cumpă1ători sau de vînzători ori în ambele calităţi ; muncitorii 
apar în cadrul acestui schimb numai în calitate de cumpărători 
de mărfuri ; capitaliştii apar alternativ în calitate de cumpărători 
şi vînzători, iar în anumite limite exclusiv de cumpărători de 
mărfuri sau exclusiv de vînzători de mărfuri. 

Rezultatul : capitalistul colectiv din sectorul I posedă din nou 
p artea variabilă a valorii cap itaiului său sub formă de b ani, singura 
formă din care aceaslă parte poate fi transformată direct în forţă 
de muncă, adică o posedă din nou sub singura formă în care 
aceasta poate fi avansată în mod efectiv ca element variabil al 
capitalului său productiv. Pe de altă parte, pentru a putea apărea 
din nou în calitate de cumpărător de marfă, muncitorul trebuie să  
apară acum iarăşi mai întîi in calitate de vînzător de marfă, de 
vînzător al forţei sale de muncă. 

ln ceea ce priveşte capitalul variabil din sectorul II (500 IIv ) ,  
procesul de circulaţie dintre capitaliştii şi muncitorii din acelaşi 
sector de producţie, în măsura în care considerăm acest proces 
ca efectuîndu-se între capi talistul colectiv din sectorul II şi munci
torul colectiv din sectorul II, se efectuează direct, fără verigi 
intermediar e. 
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Capitalistul colectiv din sectorul II avansează 500v , cum· 
părînd forţă de muncă de aceeaşi sumă de valoare ; în cazul acesta, 
capitalistul colectiv este cumpărător, muncitorul colectiv vînzător. 
Apoi muncitorul, cu banii încasaţi pentru forţa sa de muncă, 
apare în calitate de cumpărător al unei părţi a mărfurilor pro
duse de el însuşi. Aşadar, capitalistul este aici vînzător. Munci
torul i-a înlocuit capitalistului banii pe care acesta i-a plătit lui, 
atunci oind i-a cumpărat forţa de muncă, printr-o parte a capitalu· 
lui-marfă din sectorul II produs de el, adică prin 500v în marfă ; 
capitalistul posedă acum sub formă de marfă acelaşi v pe care î l  
poseda sub formă d e  bani înaintea transformării banilor în forţă 
de muncă ; pe de altă parte, munci torul a realizat în bam valoarea 
forţei sale de muncă şi acum reahzează, la rîndul său, aceşti bani, 
cheltuindu-i ca venit, pentru consumul său, prin cumpărarea unei 
părţi din mijloacele de consum produse de el însuşi. Este vorba de 
schimbul venitului muncitorulm sub formă de bani contra 500v , 
partea componentă a mărfii care aparţine capitalistului şi pe care 
muncitorul însuşi a reprodus-o sub formă de marfă. Astfel aceşti 
bani se reîntorc la capitalistul din sectorul II ca formă bănească 
a capitalului variabil al acestuia. Valoarea echivalentă a venitului 
sub formă de bani înlocuieşte aici valoarea-capital variabilă sub 
formă de marfă. 

Capitalistul nu se îmbogăţeşte de pe urma faptului că, vînzînd 
muncitorului o masă echivalentă de mărfuri, î i  retrage din nou 
b anii pe care i-a plătit acestma cînd i-a cumpărat forţa de muncă. 
Realmente el i-ar plăti muncitorului de două ori dacă mai întîi 
i-ar da 500 atunci cînd i i  cumpără forţa de muncă şi, în  afară de 
aceasta, i-ar mai da în  mod gratuit masa de mărfuri în  valoare 
de 500 pe care l-a pus pe muncilor s -o producă. Dimpotrivă, dacă 
muncitorul nu ar produce pentru capitalist nimic în  plus decît 500 
sub formă de marfă, adică nimic în afara echivalentului preţului 
forţei sale de muncă de 500, capitalistul s-ar afla după această 
operaţie în acelaşi punct ca şi mai înainte. Dar muncitorul a 
reprodus u n  produs î n  valoare de 3 OOO ; el a păstrat p artea 
constantă a valorii produsului, adică valoarea mijloacelor de pro
ducţie = 2 OOO consumate cu producerea lui, transformîndu-le î n
tr-un produs nou ; în plus, el a mai adăugat acestei valori date 
o valoare de 1 OOO (v+P) • (Ideea c ă  capitalistul s-ar îmbogăţi în 
sensul că el ar cîştiga plusva.oare prin reîntoarcerea celor 500 
în b ani este dezvoltată de Deslutt de Tracy, despre care se va 
vorbi amănunţit în  subcapitolul XIII al acestui capitol.) 

Prin cumpărarea mijloacelor de consum în valoare de 500 de 
către muncitorul din sectorul II, v aloarea a 500 IIv ,  pe care capita-
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tistul din acest sector a posedat-o pînă acum sub formă de marfă, 

se reîntoarce la el s ub formă de bani, formă în care a avansat-o 

iniţial. Rezultatul imediat al tranzacţiei este, ca şi la orice altă 

vînzare de marfă, transformarea unei valori date din forma marfă 

în forma-bani. Nici reîntoarcerea banilor la punctul lor de plecare 

prin intermediul acestei tranzacţii nu prezintă nimic deosebit. 

Dacă capitalistul din sec lorul II ar fi cumpărat, cu 500 în  bani, 

marfă de la capitalis tul din sec\orul I şi apoi ar fi vîndut la rîndul 

lui capitalistului din sectorul I marfă pentru slma de 500, la el 

s-ar fi reîntors de asemenea 500 în bani.  Această sumă de 500 în 

bani nu ar fi f.cut deci t să se1 vească la schimbul unei mase de 

mărfuri de 1 OOO şi s-ar fi reîntors, potrivit legii generale arătate 

mai sus, la acela care a aruncat primul în circulaţie banii în 

vederea schimbului acestei mase de mărfuri. 
Dar suma de 500 în bani care s-a reîntors la capitalistul din 

sectorul II este în acelaşi timp capital variabil potenţial reînnoit 
s ub formă de bani. De ce anume ? Banii, deci şi capitalul bănesc, 
sînt capital variabil potenţial numai pentru că şi în  măsura în 
care pot fi transformaţi în forţă de muncă. Reîntoarcerea celor 
500 l.st. bani la capi talistul din sectorul II este însoţită de reîn
toarcerea forţei de muncă din sectorul II pe piaţa muncii. Reîn
toarcerea atît a forţei de muncă, cit  şi a banilor la cei doi poli 
opuşi - deci şi reapariţia sumei de bani de 500 nu numai în 
calitate de bani, dar şi în  calitate de capital variabil în  formă de 
bani - este determinată de una şi aceeaşi operaţie. Banii = 500 
se reîntorc la capitalistul din sec torul II pentru că acesta a vîndut 
muncitorului din acest sector mijioace de consum în sumă de 500, 
deci pentru că muncitorul şi-a cheltuit salariul pentru a se între
ţine astfel pe sine împreună cu familia sa ş1 pentru a-şi conservi 
implicit şi forţa sa de muncă. Pentru ca să poată trăi şi să con
tinue să  fie cumpărător de marfă, muncitorul trebuie să-şi vîndl 
din nou forţa sa de muncă. Reinloarcerea celor 500 în  bani la 
capitalistul din sectorul II înseamnă în  acelaşi timp reîntoarcerea, 
respectiv menţinerea forţei de muncă în calitate de m arfă care 
să poată fi cumpărată cu cele 500 în bani şi, prin urmai e, reîn
toarcerea celor 500 în bani în calitate de capital variabil potenţial. 

In ceea ce priveşte subdiviziunea II b, producătoare de arti
cole de lux, situaţia lui v - (II b)v - este atunci analogă cu aceea 

a lui Iv . Banii care reînnoiesc capitaliştilor din subdiviziunea II b 

capitalul lor variabil sub formă de b ani se reîntorc la ei pe cale 

ocolită prin intermediul capitaliştilor din subdiviziunea II a.  Este 

totuşi � deosebire dică muncitorii îşi cumpără mijloacele de sub-

30 
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zistenţă direct de la producătorii capitalişti, cărora le viind forţa 
lor de muncă, sau dacă le cumpără de la altă categorie de capita
lişti, prin intermediul cărora banii se reîntorc la cei dintîi numai 
pe cale ocolită. Intrucît clasa muncitoare trăieşte de azi pe mîine, 
ea cumpără atîta timp cit poate cumpăra. Altfel stau lucrurile cu 
capitalistul, de pildă atunci cînd este vorba de schimbul lui 
1 OOO I Ic  contra 1 OOO Iv . Capitalistul nu trăieşte de azi pe mîine. 
Mobilul lui este o cit mai marn valorificare a capitalului său. De 
aceea, dacă se ivesc împrejurări datorită cărora capitalistul din 
sectorul II consideră mai avantajos să nu-şi înlocuiasca imediat 
capitalul său constant, ci să-l păstreze, cel puţin în parte, sub
formă de bani vreme mai îndelungată, reîntoarcerea celor 1 OOO IIc 
(în bani) la capitalistul din sec torul I întîrz1e ; aşadar, întîrzie şi 
reconstituirea celor 1 OOO lv  sub formă de bani, iar capitalistul din 
sectorul I nu poate coniinua să lucreze pe aceeaşi scară decit 
dacă are la dispoziţie o rezervă de bani, aşa cum în general este 
nevoie de un capital de rezervă în bani pentru ca lucrul să poată 
continua neîntrerupt, indiferent dacă reîntoarcerea valorii-capital 
variabile sub formă de bani se face mai repede sau mai încet. 

Dacă cercetăm schimbul dintre diferitele elemente ale repro· 
ducţiei din anul curent, trebuie să cercetăm şi rezultatul muncii 
anuale trecute, al muncii din emul car e  s-a încheiat. Procesul de 
producţie al cărui rezullat este acest produs anual a rămas în 
urmă, a trecut, este reprezenttl acum de produsul său ; cu atît 
mai mult este valabil acest lucru pentru procesul de circulaţie, 
care precedă procesul de producţie sau se desfăşoară paralel cu 
el, pentru transformarea c apitalului variabil potenţial în capital 
variabil real, adică pentru cumpărarea şi vînzarea forţei de muncă. 
Piaţa muncii nu mai cons tiluie o parte a pieţei de mărfuri de care 
ne ocupm aici. Aici munci torul nu numai că şi-a vîndut forţa de 
muncă, dar a şi furnizat, în afară de plusvaloare, n echivalent 
în marfă al preţului forţei sale de muncă ; pe de altă parte, el are 
salariul său în buzunar şi figurează în timpul schimbului numai în 
calitate de cumpărător de marfă (mij loace de consum) . Produsul 
anual însă trebuie să conţină toate elementele reproducţiei, să 
reconsti tuie toate elementele capitalului productiv, prin urmare 
trebuie să reconstituie în primul rînd elementul său cel mai im
portant : capitalul variabil. Şi am văzut într-adevăr că, în ceea ce 
priveşte capitalul variabil, rezultatul schimbului este următorul : 
muncitorul, în calitate de cumpărător de marfă, cheltuindu-şi sa
lariul şi consumînd marfa cumpărată, îşi  menţine şi  îşi  reproduce 
forţa de muncă, singura marfă pe care o are de vînzare ; că, aşa· 
cum banii avansaţi de capitalist pentru cumpărarea acestei forţe· 
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de muncă se întorc la el, tot aşa şi forţa de muncă se întoarce pe 
piaţa muncii ca marfă care poate fi schimbată pe aceşti bani ; 
.ca rezultat, în special în ceea ce priveşte pe 1 OOO Iv , obţinem 
1 OOO " în bani de partea capitalistului din sec torul I, iar de partea 
opusă, de partea muncitorilor din sectorul I,  forţă de muncă în 
valoare de 1 OOO, astfel c. întregul proces de reproducţie din acest 
sector poate începe din nou. Aces ta este unul dintre rezultatele 
procesului de schimb. 

Pe de altă parte, muncitocii din sectorul I,  cheltuindu-şi sa
lariul, au achiziţionat de la capitaliştii din sectorul II mijloace de 
consum în sumă de 1 OOOc , transformîndu-le astfel din forma-marfă 
în forma-bani ; din această formă-bani, capitaliştii din sectorul I I  
le-au retransformat în forma naturală a c apitalului lor  constant. 
prin cumpărarea de mărfuri în sumă de 1 OOOv de la capitaliştii 
din sectorul I,  căror. li se reîntoarce astfel din nou sub formă de 
bani valoarea-capital variabilă. 

Capitalul variabil din sec torul I trece prin trei transformări, 
care nu apar de loc sau se intrezăresc numai în schimbul pro
dusului anual . 

1 .  Prima formă, 1 OOO I v  în bani, care sînt transformaţi în 
forţă de muncă de aceeaşi sumă de valoare. Această transformare 
nu apare ea însăşi  în schimbul de mărfuri dintre sectoarele I şi II ,  
dar rezultatul ei  apare în faplul că muncitorii din sec torul I se 
prezintă în faţa vînzătorului de mărfuri din sectorul II cu 1 OOO în 
bani,  tot aşa cum muncitorii din sectorul II se prezintă cu 500 în 
bani în faţa vînzătorului celor 500 IIv aflaţi în formă de marfă. 

2. A doua şi singura formă în care capitalul variabil variază 
într-adevăr, funcţionează în cali tate de capi tal variabil şi în  care 
forţa creatoare de valoare apare în  locul valorii date obţinute 
în schimbul ei ,  această a doua formă ţine în mod exclusiv de pro
cesul de producţie, deja încheiat. 

3. A treia formă în care capi lalul variabil s-a manifestat ca 
atare în rezultatul procesului de producţie este valoarea nou creată 
în cursul anului, deci pentru sectorul I = 1 OOOv + 1 OOOP 
= 2 OOO Icv+P . Locul valorii sale iniţiale, egale cu 1 OOO în bani, l-a 
luat o valoare de două ori mai mare egală cu 2 OOO în ma rfă. Va
loarea-capital variabilă = 1 000 în marfă nu formează deci decî t  
j umătate d in  valoarea nou creată de  c apitalul Yariabil  ca  element 
al capitalului prductiv. Cele 1 OOO I" în marfă reprezintă echiva
lentul exact al acelei părţi , variabile prin destinaţia sa, din capi
talul total care a fost avansată la început de capitalistul colectiv 
din sectorul I, adică echivalentul exact al 1 OOOv în  bani ; sub 
forma de marfă, ele nu sînt însă bani decît în mod potenţial (ele 
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devin efectiv bani abia prin vînzarea mărfii) şi, prin urmare, cu 
atî t mai puţin reprezintă ele în mod direct capital bănesc variabil. 
In cele din urmă, ele devin capital bănesc variabil prin vînzared· 
mărfii 1 OOO I v  către II c şi prin reapariţia, la un interval scurt, a• 
forţei de muncă în calitate de marfă care poate fi cumpărată, în 
calitate de material în  care se pot transforma cele 1 OOOv bani. 

In intervalul tuturor acestor transformări, capitalul variabil ră
mîne în permanenţă în  mina capitalistului din sectorul I : 1) mai 
întîi în calitate de capital bănesc ; 2) apoi în  calitate de element 
al capitalului său productiv ; 3) mai tîrziu ca o parte din valoa
rea capitalului-marfă al acestuia, deci ca valoaremarfă ; 4) Îll 
sfîrşit, iarăşi sub formă de bani, cărora li se opune din nou forţa 
de muncă în care banii pot fi transformaţi. In timpul procesului 
muncii, capitalul variabil se află în mina capitalistului în calitate 
de forţă de muncă activă, creatoare de valoare, dar nu în calitate 
de valoare de o mărime dată ; întrucît însă întotdeauna capita
listul nu-i plăteşte muncitorulm decît  după ce forţa sa a funcţio
nat dej a un anumit timp, mai mult sau mai puţin îndelungat, el 
deţine dej a în mina sa, înainte de a o plăti, valoarea creată de 
această forţă care o înlocuieşte pe ea însăşi plus plusvaloarea. 

1ntrucît capitalul variabil rămine în permanenţă într-o formă 
sau alta în mina capitalistului, nu se poate spune nicidecum că 
el s-ar transforma în venit pentru cineva. Dimpotrivă, 1 OOO Iv în 
marfă se transformă în bani prin vînzarea acestei mărfi c ătre sec
torul II, căruia îi înlocuiesc in natura jumătate din capitalul 
constant al acestuia. 

Ceea ce se transformă în  venit nu este capitalul variabil din 
sectorul I, 1 OOOv în bani ; aceşti bani au încetat să mai funcţio
n eze ca formă-bani a capitalului variabil din sectorul I din mo
mentul în care au fost transformaţi în forţă de muncă, tot ş
cum banii oricărui alt cumpărător de marfă au încetat să repre
zinte un lucru care să-i aparţină lui din momentul în  care i-a 
schimbat pe marfa unui vînzător oarecare. Transformările pe care 
le suferă în mina clasei muncitoare banii primiţi ca  salariu nu sînt 
transformări ale capitalului variabil, ci ale valorii - transformate 
în bani - a forţei ei de muncă, tot aşa cum transformarea valorii 
nou create de muncitor (2 OOO Tcv+p)) nu este decît transforma
rea unei mărfi care aparţine capitalistului şi care nu-l priveşte de 
loc pe muncitor. Dar capi lalistul şi, în măsură şi mai mare încă, 
interpretul său teoretic, economistul, nu pot renunţa decît cu greu 
la ideea că banii plăti ţi muncitorului continuă să fie banii lui, a; 
capitalistului. In cazul cînd capitalistul este producător de aur. 
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p artea variabilă a valorii, adică echivalentul în marfă care îi în
locuieşte preţul de cumpărare a muncii, apare ea însăşi direct su> 
forma-bani ; de aceea ea poate funcţiona din nou în calitate de 
capital bănsc variabil fără să parcurgă calea ocolită a reîntoar
cerii. n ceea ce-l priveşte însă pe muncitorul din sectorul II, 
dacă facem abstracţie de muncitorii care produc articole de lux, 
500 v există în mărfuri destina�e consumului muncitorului, pe car
acesta, privit ca muncitor colectiv, le cumpără din nou direct de 
la acelaşi capitalist colectiv căruia i-a vîndut forţa sa de muncă. 
P artea variabilă a valorii capitalului din sectorul II constă, după 
forma sa n aturală, din mijloace de consum, destinate în cea mai 
mare p arte consumului clasei muncitoare. Dar ceea ce muncitorul 
cheltuieşte sub această formă nu reprezintă capitalul variabil, ci 
s alariul, banii muncitorului, care tocmai prin realizarea lor în 
aceste mijloace de consum reconstituie pentru c apitalist capitalul 
variabil 500 IIv sub forma bani. Capitalul variabil IIv este re
produs sub formă de mijloace de consum, ca şi capitalul constant 
2 OOO II c ; nici unul, nici celăl alt nu reprezintă venit pentru ca
p italistul din sectorul II. In ambele cazuri în venit se transform. 
numai salariul. 

Dar împrejurarea că prin cheltuirea sal ariului ca  venit sînt 
reconstituite în calitate de capital bănesc într-un caz 1 OOO IIc
şi pe aceeaşi cale ocolită 1 OOO Iv , iar în alt caz 500 IIv , deci atît 
capitalul constant, cit şi capi talul variabil (acesta din urmă în 
p arte iprin reîntoarcere direct., în p arte prin reîntoarcere in
directă) , este un fapt important în schimbul produsului anual. 

XI. lnlocuirea capitalului fix 

O mare dificultate în prezentarea schimburilor reproducţiei 
anuale este următoarea : dacă luăm forma cea mai simplă sub 
care se prezintă lucrurile, avem : 

(I) 4 OOOc + 1 OOOv + 1 OOO P + 
(II) 2 OOO c + 500v + 500p = 9 OOO, 

ceea ce se descompune în ultimă instanţă în : 
4 OOO Ic + 2 OOO II c + 1 OOO Iv + 500 Ilv + 1 000 Ip + 
+ 500 IIp = 6 OOO c + 1 500v + 1 500p = 9 000. O parte din va
loarea capitalului constant, şi anume în  m ăsura în care aceasta 
constă din mijloace de muncă propriu-zise (ca subdiviziune dis
tinctă a mijloacelor de producţie) , este transmisă de la mijloacele 
de muncă asupra produsului muncii (marfa) ; aceste mijioace de· 
muncă continuă să funcţioneze ca  elemente ale capitalului p ro-
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ductiv, păstrîndu-şi vechea lor formă n aturală ; uzura mijloacelo� 
de muncă, adică valoarea pe care ele o pierd treptat în timpul 
funcţionării lor într-o perioadă anumită, reapare ca element ai 
valorii mărfurilor produse cu ajutorul acestor mij loace de pro
ducţie şi este transmisă de la unealta de muncă asupra produsu
lui muncii. Prin urmare, în măsura în care este vorba de repro
ducţia anuală, aici trebuie să se ia în considerare în primul rînd 
numai acele componente ale capitalului fix a căror viaţă durează 
mai mult de un an. Dacă ace5 lea  se uzează în întregime în de
cursul anului respectiv, ele trebuie de asemenea înlocuite şi re
înnoite in întregime prin reproducţia anuală, de aceea problema 
expusă aici nu se referă de loc la ele. Se poate întîmpla şi se în
tîmplă adeseori că anumite părţi ale m aşinilor şi ale altor forme 
durabile ale capitalului fix trebuie înlocuite în întregime in de
cursul unui an, deşi corpul înt1 eg al clădirii sau al maşinii are o 
viaţă îndelungată. Aceste părţi intră în aceeaşi categorie a ele
mentelor capitalului fix care trebuie înlocuite în decursul unui an. 

Elmentul acesta al valorii mărfurilor care urmează să  fie 
înlocuit în  decursul anului respectiv nu trebuie în  nici un c az 
c onfundat cu cheltuielile de reparaţie. Dacă marfa e vîndută, ele
mentul acesta al valorii e transformat în  bani, ca  şi celelalte ; 
dar după transformarea s a  în bani se manifestă deosebirea dintre 
€1 şi celelalte elemente ale valorii. Pentru reluarea reproducţiei 
mărfurilor (în general pentru ca procesul de producţie a mărfu
rilor să fie continuu) , materiile prime şi  materialele auxiliare con
sumate în producţia acestor mJrfuri trebuie înlocuite in natura ; 
de asemenea forţa de muncă cheltuită cu produ cerea lor trebuie 
înlocuită cu forţă de munc. proaspătă. De aceea banii încasaţi din 
vînzarea mărfii trebuie retransformaţi mereu fo aceste elemente 
ale capitalului productiv, trebuie transformaţi din forma-bani în 
forma-marfă. Lucrurile nu se schimbă cu nimic prin faptul că, de 
pildă, m ateriile prime şi materialele auxiliare sînt cumpărate, l a  
anumite intervale, în cantităţi relativ mari, formînd stocuri de 
producţie, prin urmare că un anumit timp aceste mijloace de pro
ducţie nu trebuie cumpărate din nou, astfel că, atîta timp cit  ele 
durează, b anii intraţi din vînzările de mărfuri - în măsura î n  
c are sînt destinaţi cumpăr.rii d e  mij loace d e  producţie - pot fi 
acumulaţi, iar această parte a capitalului constant apare tempo

rar în calitate de capital bănesc care a fost suspendat din func
ţionarea sa activă. Acest capital nu este venit ; el este capital 
productiv, aflat sub forma-bani, a cărui funcţionare este suspen
dată. Reînnoirea mijloacelor de produ cţie trebuie să aibă loc în 
mod continuu, deşi forma acestei reînnoiri, considerată sub as-
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Pectul circulaţiei , poate fi  diferită. Noile cumpărări, operaţia din 
sfera circulaţiei prin care ele sînt reînnoite, înlocuite, pot să 
aibă loc la intervale mai lungi : în acest caz are loc dintr-o da[ă 
o cheltuire mare de bani, compensată printr-un stoc de producţie 
corespunzător ; sau această operaţie are loc la intervale scurte de 
timp ; în  acest caz banii se cheltuiesc în tranşe mai mici, care se 
succedă repede unele după altele, iar stocurile de producţie sînt 
şi ele neînsemnate. Aceasta nu schimbă însă de loc fondul lu
crurilor. Tot astfel se intîmplă şi cu forţa de muncă. Acolo unde 
producţia se desfăşoară în mod continuu în tot cursul anului pe 
aceeaşi scară, forţa de muncă consumată este continuu înlocuită 
prin forţă de muncă nouă ; acolo unde munca are caracter sezo
nier sau unde se folosesc diferite cantităţi de muncă în diferite 
perioade, ca în agricultură, forţa de muncă se cumpără corespun
zător cu aceasta în cantităţi cînd mai mici, cînd mai mari. Dim
p otrivă, banii încasaţi din vinzarea mărfurilor, în măsura în care 
aceşti bani reprezintă p artea din valoarea mărfii care este egală 
cu uzura capitalului fix, nu se retransformă în  acea componentă 
a capitalului productiv a cărei valoare pierdută o înlocuiesc. Ei 
se precipită alături de capitalul productiv şi rămîn sub formă de 
bani. Această precipitaţie de bani se repetă pînă cînd perioada de 
repr oducţie, care consta dintr-un număr mai mare sau mai mic de 
ani, a trecut, perioadă în cursul căreia elementul fix al capitalului 
constant continuă să funcţioneze în procesul de producţie sub ve
chea sa formă naturală. Atunci cînd elementul fix al capitalului 
constant - clădiri, maşini etc. - şi-a trăit traiul şi nu mai poate 
funcţiona în  procesul de producţie, valoarea sa există dej a alături 
de el, înlocuită în întregime in bani, în suma precipitaţiilor de 
bani, a valorilor pe care capitalul fix le-a transmis treptat asupra 
mărfurilor la a căror produc ţie a participat şi care au trecut în  
formă de bani prin vînzarea mărfurilor. Aceşti bani servesc apoi 
la înlocuirea capitalului fix (sau a anumitor elemente ale .cestuia, 
întrucît diferitele sale elemente au o durată diferită) in natura, 
reînnoind astfel în mod efectiv această componentă a capitalului 
productiv. Aceşti bani reprezintă deci forma-bani a unei părţi d;n 
valoarea-capital constantă, a părţii ei fixe. Această tezaurizare 
reprezintă, aşadar, ea însăşi un element al procesului de repro
ductie capitalist, reproducţie şi concentrare - sub formă de bani 
- a valorii capitalulm fix sau a diferitelor lui elemente pînă în  

momentul în care capitalul fix şi-a trăit traiul ş i ,  prin urmare, şi-a 
transmis întreaga valoare asupra mărfurilor produse, trebuind 
acum să fie înlocuit in natura. Şi abia atunci cînd aceşti bani se 
retransformă în elemente noi ale capitalului fix, pentru a le în-
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locui pe cele care şi-au trăit traiul, îşi pierd forma de tezaur şi 
reintră de aceea în mod acliv in procesul de reproducţie a capita
lului ,  mijlocit prin circulaţie. 

Aşa cum circulaţia mărfurilor simplă nu este identică cu sim
.Plul schimb de produse, to t aşa nici circulaţia produsului-marfă 
anual nu poate fi redusă la un simplu schimb reciproc direct al 
diferitelor componente ale acestuia. Banii joacă n acest schimb 
un rol specific, care îşi găseşte expresia în special �n modul de 
Ieproducţie a valorii-capi tal fixe. (Urmează să cercetăm ulterior 
:um s-ar prezenta lucrurile dacă producţia ar fi colectivă şi nu ar 
avea forma producţiei de mărfuri.) 

Să ne întoarcem acum la schema iniţială. Pentru sectorul II 
am avut : 2 OOOc + 500 v + 500p . Totalitatea mijloacelor de 
consum produse în cursul anului este egală aici cu o valoare de 
3 OOO şi fiecare dintre diferitele elemente-marfă din care constă 
suma acestor mărfuri se descompune, în ceea ce priveşte valoa
rea sa, în 2/sc + 1/av + 1/op , sau, exprimată în procente, în 
662/ac + 1 62/av + 162/sp· Diferitele categorii de mărfuri din 
sectorul II pot conţine valoarea capitalului constant în proporţii 
diferite ; de asemenea, valoarea părţii fixe a capitalului lor con
.stant poate să difere ; tot aşa ş1 durata părţilor fixe ale capitalu
lui, deci şi uzura anuală, adică partea din valoare pe c.re ele o 
transmit, pro rata, asupra mărfuri0lor la a căror producţie parti
cipă. Toate acestea nu au nici o importanţă, In ceea ce priveşte 
procesul de reproducţie social, nu este vorba aici decît de schim
bul dintre sectoarele I I  şi I .  Dar sectoarele II şi I se opun aici 
unul altuia numai s11b aspectul raporturilor lor sociale, de masă ; 
mărimea proporţională a lui c = o parte din valoarea produsului
marfă din sectorul II (singura parte care interesează în problema 
de care ne ocupăm) reprezintd deci raportul mediu care rezultă 
din totalizarea tuturor ramurilor de producţie cuprinse în sec
torul II. 

Aşadar, fiecare dintre Cdtegoriile de mărfuri (şi în mare parte 
este vorba de aceleaşi categorii de mărfuri) a căror valoare totală 
este exprimată prin 2 OOOc + 500 v + 500p este deci egală, în 
ceea ce priveşte valoarea, cu 662/sOfoc + 162/s0 'o v + 162/sO/op . 
Acest lucru este valabil pentru fiecare 100 de unităţi din mărfu
rile care figurează fie ca c, Iie ca v, fie ca p .  

Mărfurile în care se intruchipează cele 2 OOOc se pot  des
compune, la rîndul lor, în ceea ce priveşte valoarea în : 

1 .  1 3331/s c + 3331/s v + 3331/s p = 2 OOOc ; 
de asemenea 500v se pot descompune în · 
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2. 3331/ac + 831/3 ' + 831/3 p = 5001 i 
în sfîrşit, 500p se pot descompune în : 

3. 3331/s c + 83113 v r 831/sp = 500p. 

4i3 

Dacă adunăm acuma c-urile din punctele 1 ,  2 şi 3, avem 
1 3331/ac + 333 1/a c + 3331/ac = 2 OOO. De asemenea, dacă adu
năm v-urile : 3331/3v + 831/3v + 831/a v 500 ; la fel şi cu 
p-urile ; adunarea tuturor acestor mărimi ne dă valoarea totală 
de 3 OOO ca mai sus. 

Aşadar, ântreaga valoare-capital constantă cuprinsă în masa 
de mărfuri din sectorul II în valoare de 3 OOO este cuprinsă în 
2 OOO c ,  şi nici 500v , nici 500p nu conţin vreun atom din ea. Ace
laşi lucru este valabil, la rîndul său, şi pentru v şi p .  

Cu alte cuvinte, întreaga cotă-parte a masei de mărfuri din 
sec torul II care reprezintă valoarea-capital constantă şi poate deci 
să fie retr ansformată fie în fo1ma sa naturală, fie în forma sa 
bani există în 2 OOOc . Tot ce se referă la schimbul valorii con
stante a mărfurilor din sectorul II este deci limitat la mişcarea lui 
2 OOO II c ; şi acest schimb nu este posibil decît contra valorii 
I (1 OOOv şi 1 OOO p ) ·  

D e  asemenea, pentru sectorul I ,  tot c e  se referă l a  schimbul 
valorii-capital constante a acestui sector trebuie limitat la exami
narea lui 4 OOO I c .  

1 .  Inlocuirea sub formă de bani a părţii din valoarea 
capitalului fix care reprezintă uzura 

Dacă luăm mai întîi : 
I. 4 OOOc + 1 OOOv + 1 OOOP 

II. . . . . 2 oooc + 500 v + 500P , 
atunci schimbul mărfurilor 2 OOO Ilc contra unor mărfuri de ace
eaşi valoare I (1 OOOv + 1 OOOp)  ar presupune ca 2 OOO Il c să se 
transforme din nou în întregime, în natura, în componentele na
turale ale capitalului constant din sectorul II produse de secto
rul I ; dar valoarea-marfă de 2 OOO, sub a cărei formă există ca
pitalul constant, conţine un element care compensează pierderile 
din valoarea capitalului fix, dar care nu trebuie înlocuit imediat 
in natura ; acest element trebuie transformat în bani, care se acu
mulează treptat într-o sumă totală, pînă cînd termenul reînnoirii 
capitalului fix sub forma lui naturală s-a împlinit. Fiecare an este 
anul morţii unui capital fix care trebuie înlocuit într-o intreprin
dere sau alta, într-o ramură industrială sau alta ; în acelaşi capital 
individual trebuie înlocuită o parte sau alta a capitalului fix (în-
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trucît Părţile acestuia au durate diferite) .  Dacă analizăm repro
ducţia anuală - fie şi pe scar. simplă, adică făcînd abst1 acţie de 
orice acumulare - nu începem ab ovo * ; luăm ca exemplu un an 
oarecare şi nu anul de naştere a producţiei capitaliste. Prin ur
mare, diferitele capitaluri care sînt investite în diferitele ramuri 
de producţie din sectorul iI sint de vîrstă diferită, şi, aşa cum în 
fiecare an mor oameni care lucrează în aceste ramuri de produc
ţie, tot aşa anumite mase de capital fix ajung în fiecare an la 
sfîrşitul vieţii lor şi  trebuie reînnoite in natura pe seama fondului 
bănesc acumulat. In acest sens, în schimbul 2 OOO II c contra 
2 OOO I Cv+p) este cuprinsă transformarea lui 2 OOO IIc dm forma 
de marfă (mij loace de consum) în elemente naturale, care nu 
constau numai din materii pnme şi materiale auxiliare, ci şi din 
elemente naturale ale capitalului fix : maşim, unelte de muncă, 
clădiri etc. Uzura care trebuie înlocuită în bani .în valoarea de 
2 OOO II c nu corespunde de loc volumului capitalului fix în func
ţiune, întrucît în fiecare an trebuie înlocuită o parte a lui in 
natura ; aceasta presupune însă că în anii precedenţi ar fi fost 
acumulaţi în mîinile capitaliştilor din sectorul II banii necesari 
pentru acest schimb. Dar aceas lă supoziţie este tot atît de vala
bilă pentru anul în curs ca şi pentru anii precedenţt. 

In schimbul dintre I (1 OOOv + 1 OOO vl şi 2 OOO II c trebuie 
arătat mai întîi că suma de valoare I (v + p) nu conţine nici un 
element constant al valorii, deci nici un element al valorii care 
trebuie să înlocuiască uzura, adică valoarea pe care componenta 
fixă a capitalului constant o transmite asupra mărfurilor sub i 
căror formă naturală există v + p. Dimpotrivă, acest element 
există în IT c şi este tocmai o parte a acestm element al valorii, 
provenit din capitalul fix. care nu trebuie să treacă nemij locit din 
forma-bani .în forma naturală, ci trebuie să-şi păstreze mai întii 
forma-bani. De aceea în schimbul lui I (1 OOOv + 1 OOOp ) contra 
2 OOO II c ne lovim imediat de dificultatea că mij loacele de pro
ducţie din sectorul I, sub a căror formă naturală există cele 2 OOO 
(v + p) ,  trebuie schimbate la întreaga lor sumă de valoare de 
2 OOO contra unui echivalent în mijloace de consum din sectorul 
I I ; dimpotrivă, mij loacele de consum 2 OOO II c nu pot fi, pe de 
altă parte, schimbate la  întreaga lor sumă de valoare contra mij
loacelor de producţie din sectorul I ( 1  OOO v + 1 OOOp ), deoarece 
o cotă-parte din valoarea lor, egală cu uzura sau cu pierderil� 
din valoarea capitalului fix care trebuie să fie înlocuită, urmează 
să se precipite mai întîi sub formă de bani care nu mai funcţio-

* - de la începutul începutului. - Nota trad. 
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nează din nou ca mijloc de circulaţie în perioada de reproducţie 
din anul curent, singura de care ne ocupăm aici. Dar banii în care 
se transformă elementul care reprezintă uzura şi care este cuprin3 
în valoarea-marfă 2 OOO IIc nu pot proveni decît din sectorul I ,  
întrucît sectorul II nu-şi poate plăti sie;;i ,  c 1  obţine bani prin 
vînzarea mărfii sale, şi întruci t, potrivit ipotezei noastre, I (v + p) 
cumpără întreaga cantitate de marfă 2 OOO II c ; prin această 
cumpărare, sectorul I trebuie deci să transforme în bani uzura 
sus-menţionată a capitalului hx din sectorul II. Dar, potrivit legii 
expuse mai înainte, banii avansaţi pentru circulaţie se întorc la 
producătornl capitalist, care mai tîrziu aruncă în circulaţie o va
loare egală sub formă de marfă. Sectorul I nu poate, evident, să-i 
dea sectorului II, cu prilejul cumpărării lui IIc , mărfuri de 2 OOO 
şi, în plus, o sumă suplimentară de bani o dată pentru totdeauna 
(firă ca această sumă să se î11toarcă la el prin operaţia schimbu
lui) . Aceasta ar însemna în general că masa de mărfuri Ilc este 
cumpărată peste valoarea ei. Dacă sectorul II primeşte într-ade
văr în schimbul celor 2 OOO II c ale sale I (1 OOO v + 1 OOOP ) ,  
atunci el nu-i mai poate pretinde nimic sectorului I ,  iar banii care 
au circulat în cursul acestui schimb se întorc la capitaliştii din 
sectorul I sau II, după cum unii sau ceilalţi i-au aruncat mai ântîi 
în circulaţie, adică s-au prezentat mai întîi în calitate de cumpără
tori. Totodată, sectorul II şi-ar fi retransformat în acest caz în
treaga valoare a capitalului-marfă în forma naturală de mijloace 
de producţie, în timp ce, potrivit ipotezei noastre, o cota-parte a 
acestui capital-marfă nu este retransformată după vînzarea ei, în 
cursul perioadei de reproducţie a anului în curs, din forma bani 
în forma naturală de componente fixe ale capitalului său constant. 
Sectorul II nu ar putea primi deci un sold în bani decît dacă ar 
vinde sectorului I pentru 2 OOO, dar ar cumpăra de la el de mai 
puţin decît 2 OOO, de pildă numai de 1 800 ; în acest caz, sectorul 
I ar trebui să acopere soldul printr-o sumă de bani de 200 care 
nu s-ar mai întoarce la el, întruci t  aceşti bani avansaţi de secto
rul I circulaţiei nu ar fi retraşi din nou de acesta din circulaţie 
prin aruncarea în circulaţie a unor mărfuri = 200. In acest caz 
am avea pentru sectorul II un fond bănesc în contul uzm ii capi
talului fix din acest sector ; dar de cealaltă parte, adică în secto
rul I,  am avea o supraproducţie de mij loace de producţie în sumă 
de 200 şi în felul acesta ar dispărea întregul fundament al sche
mei noastre, adică reproducţia pe aceeaşi scară, în care e presu
pusă cea mai perfectă proporţionalitate între diferitele sectoare 
de producţie. O dificultate ar fi .înlăturată de alta mult mai ne
plăcută. 
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lntrucît această problemă prezintă dificultăţi specifice şi pma 
în prezent economiştii nu s-au ocupat de loc de ea ,  vom examina 
pe rînd toate soluţiile posibile (cel puţin în aparenţă posibile) sau, 
mai bine zis, toate modurile de a pune problema. 

In primul rînd, am presupus mai sus că sectorul II vinde sec
torului I de 2 OOO, dar că nu cumpără de la I mărfuri decît de 
1 800. Valoarea-marfă 2 OOO IIc ar conţine deci o valoare de 200 
pentru înlocuirea uzurii capitalului fix, care urmează să fie păs
trată sub formă de bani, s. fie tezaurizată ; valoarea 2 OOO 1 1  c 
s-ar scinda astfel în 1 800, care trebuie schimbate contra mijloace
lor de producţie din sectorul I, şi în 200 destinate să înlocuiască 
uzura şi care umează să fie reţinute sub formă de bani (după vîn
zarea celor 2 OOO c către sectorul I) . Sau, în ceea ce priveşte va
loarea sa, 2 OOO IIc ar fi = 1 800c + 200 c (d) , d fiind = dechet 
{ uzura } . 

In cazul acesta am avea de analizat 
schimbul I.  1 OOO v + 1 OOCp 

II. 1 800 c + 200 c ( d) . 
Sectorul I cumpără cu 1 OOO I .st . ,  care reprezintă salariile pri

mite de muncitori ca plată a forţei lor de muncă, mijloace de con
sum de 1 OOO I Ic ; sectorul II cumpără cu aceleşi 1 OOO I. st. mij
loace de producţie de 1 OOO Iv . Capitaliştilor din sectorul I li se 
reîntoarce astfel capitalul lor variabil sub formă de bani, cu care 
pot cumpăra în anul următor forţă de muncă de aceeaşi sumă de 
valoare, adică pot înlocui in natura partea variabilă a capitalului 
lor productiv. Mai departe, sectorul II cumpără cu 400 I.st. avan
sate mij loace de producţie Ip , iar I P cumpără cu aceleşi 400 I.st. 
mijloace de consum II c . Cele 400 I .st. avansate de sectorul II 
circulaţiei s-au reîntors astfel la capitaliştii din acest sector, dar 
numai ca echivalent pentru marfa vindută. Sectorul I cumpără 
cu 400 I .st. avansate mijloace de consum ; sectorul II cumpără de 
la  sectorul I cu 400 I.st. mijloace de producţie, în urma cărui fapt 
aceste 400 I.st. se reîntorc la capitaliştii din sector nl I. Prin ur
mare, pînă in prezent calculul este următorul : 

Sectorul I aruncă în circulaţie 1 OOOv + BOOp sub formă de 
marfă ; mai departe aruncă în circulaţie sub formă de bani : 
1 OOO I.st. ca salariu şi 400 I .st. în vederea schimbului cu sectorul 
II. După efectuarea schimbului, sectorul I are : 1 OOOv în bani, 
800 P transformaţi în 800 He (mij loace de consum) şi 400 I .st. 
în bani. 

Sectorul II aruncă în circulaţie 1 800 c sub formă e marfă 
(mijloace de consum) şi 400 l.st. sub formă de bani ; dupâ efectua-
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rea schimbului, el are : 1 800 în mărfurile din sectorul I (mijloace 
de producţie) şi 400 l.st. în bani. 

Mai avem acum, de partea sectorului I, 200p (în mijloace de 
producţie) şi, de partea sectorului II, 200 c (d) (în mij loace de 
consum) . 

Potrivit ipotezei noastre, sectorul I cumpără cu 200 l.st. mij
loacele de consum c (d) în valoare de 200 ; dar sectorul II reţine 
aceste 200 l.st., [ntrucît 200c (d) reprezintă uzura capitalului fix, 
leci ele nu trebuie retransformate imediat în mij loace de produc
ţie. Prin urmare, 200 Ip nu pot fi vîndute ; 1/10 din plusvaloarea 
s2ctorului I, care urmează să fie înlocuită, nu poate fi realizată, 
nu poate fi transformată din forma ei naturală de mij loace de pro
ducţie în aceea de mijloace de consum. 

Acest fapt nu numai că contrazice ipoteza reproducţiei sim
ple, dar nici nu este o ipoteză care să explice transformarea în 
bani a celor 200c (d) ; acest fapt înseamnă mai curînd că o ase
menea transformare în general nu poate fi explicată. Intrucît nu 
se poate demonstra în ce mod cele 200c (d) pot fi transformate în 
bani, se presupune că sectorul I le transformă în bani din pură 
complezenţă, tocmai pentru că nu este în stare să transforme în 
bani propDiul său rest de 200 p .  Dar a vedea în acest fapt o 
operaţie normală a mecanismului schimbului ar echivala cu a 
presupune că în fiecare an cad din cer 200 l.st. pentru a trans
forma în mod regulat în bani cele 200c (d) . 

Absurditatea unei asemenea ipoteze nu sare însă imediat în 
ochi dacă Ip- în loc să se mânifeste, ca în cazul de faţă, sub 
forma sa iniţială de existenţă, şi anume în calitate de componentă 
a valorii mijloacelor de producţie, adică în calitate de compo
nentă a valorii mărfurilor pe care producătorii lor capitalişti 
trebuie să le realizeze în bani prin vînz.re - apare în mina copăr
taşilor capitaliştilor, de p ildă, ca rentă funciară în mina proprie
tarilor funciari sau ca dobîndă în mina capitaliştilor care dau 
bani cu împrumut. Dar dacă acea parte a plusvalorii incluse în 
mărfuri pe care capitalistul industrial trebuie s-o cedeze altor co
proprietari ai plusvalorii sub formă de rentă funciară sau de do
bîndă nu poate fi realizată un timp mai îndeiungat prin vînzarea 
acestor mărfuri, aceasta înseamnă că nici renta, nici dobînda nu 
pot fi plătite şi de aceea nici proprietarii funciari, nici benefi
ciarii dobînzii nu pot juca, prm cheltuirea rentei sau a dobînzii, 
rolul unor dei ex machina meniţi să transforme în bani, cînd gă
sesc de cuviinţă, anumite părţi ale reproducţiei anuale. Tot aşi 
stau lucrurile ş i  cu cheltuielile tuturor lucrătorilor aşa-zişi ne
productivi, ale funcţionarilor de stat, medicilor, avocaţilor etc., ş i  ale 
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tuturor acelora care, sub numele de „marele public" ,  fac eco
nomiştilor „serviciul '' de a explica lucrurile lăsate de aceştia ne
explicate. 

De asemenea nu ajută la nimic dacă în locul schimbului diiect 
între sectoarele I şi II - aceste două mari sectoare ale producă
torilor capitalişti - se recurge la comerciant ca mijlocitor şi cu 
ajutorul „banilor" săi sinl înlăturate toate dificultăţile. In cazul 
nostru, de pildă, 200 Ip trebuie sa fie vîndute în cele din urmă 
în mod definitiv capitaliştilor mdustriali din sectorul II. Chiar 
dacă ar trece prin miinile unui ş ir întreg de comercianţi, ultimul 
se află, conform ipotezei noastre, în aceeaşi situaţie faţă de pro
ducătorii capitalişti din sectorul II în care se aflau la început pro
ducătorii capitalişti din sectorul I ,  adică comercianţii nu pot vinde 
cele 200 I p  capitalistului din sectorul II şi, suma cheltuită de ei 
pentru cumpărarea celor 200 Ip fiind imobilizată, nu pot reinnm 
acelaşi proces pentru sectorul I .  

Se vede aici cum, abstracţie făcînd de scopul nostru propriu · 
zis, examinarea procesului de reproducţie sub forma sa funda
mentală - în care toate elementele secundare care estompea7ă 
lucrurile sînt înlăturate - este neapărat necesară pentru a scăp a  
d e  falsele subterfugii care dau aparenţa unei explicaţii „ştiinti
fice " atunci cînd obiectul anaiizei este procesul de reproducţie 
social sub forma sa concretă complicată. 

Aşadar, legea potrivit căreia banii avansaţi de către produ
cătorul capitalist pentru circulaţie trebuie să se întoarcă, atunci 
cînd reproducţia se desfăşoară normal (fie pe aceeaşi scară, fie 
pe scară l.rgită) , la punctul lor de plecare (indiferent dacă aceşti 
bani îi aparţin lui sau sînt împrumutaţi) exclude o dată pentru 
totdeauna ipoteza că 200 IIc (d) pot fi transformaţi în bani c. 
ajutorul banilor avansaţi de sectorul I .  

2. Înlocuirea capitalului fix in natura 

După înlăturarea ipotezei analizate mai sus nu mai ramm de 
studiat. decît posibilităţile care, în afară de înlocuirea în bani a 
uzurii capitalului fix, mai prevăd şi înlocuirea in natura a capi
talului fix care şi-a trăit definitiv traiul.  

Pînă acum am presupus : 
a) că 1 OOO I.st. plătite de sectorul I ca salariu sînt cheltuite 

de muncitori pentru II c de aceeaşi valoare, cu alte cuvinte că 
muncitorii cumpără cu ele mijloace de consum. 

Că cele 1 OOO I.st. în bam sînt avansate aici de sectorul I 
nu este decît constatarea unui fapt. Producătorii capitalişti res-
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pectivi trebuie să plătească salariul în bani ; aceşti bani sînt apoi 
cheltuiţi de muncitori pentru mijloace de subzistenţă şi, la 1îndul 
lor, servesc din nou vînzătorilor mijloacelor de subzistenţă ca 
mijloc de circulaţie în transfo1marea capitalului lor constant din 
c apital-marfă în capital productiv. E drept că aceşti bani trec prin 
multe canale (comercianţi cu amănuntul, proprietari de case, per
ceptori, lucrători neproductivi, ca, de pildă, medicii etc., de care 
are nevoie muncitorul însuşi) şi de aceea trec numai în parte 
direct din mîinile muncitorilor din sectorul I în cele ale capitaliş
tilor din sectorul II. Scurgerea aceasta de bani poate stagna în 
măsură mai mare sau mai mică, de aceea de partea capitaliştilor 
poate fi nevoie de o nouă rezervă de bani. Dar toate acestea tre
buie lăsate deoparte cînd studiem forma fundamentală a repro
ducţiei. 

b) De asemenea, am mai presupus că o dată avansează sec
torul I în plus 400 I.st. în bam în vederea cumpărării de la secto
rul II, bani care se reîntorc la el, altă dată avansează s:ctorul II 
400 I .st. în vederea cumpărării de la sectorul I, bani care de ase
menea se reîntorc la el. Această presupunere este necesară, în
trucît ipoteza invers., că banii necesari pentru schimbul mărfu
rilor ar fi avansaţi circulaţiei unilateral ori de capitaliştii din 
sec torul I, ori de capitalişlii din sectorul II, ar fi arbi trară. De
oarece în paragraful anterior 1) m arătat că ipoteza potrivit că
reia sectorul I ar arunca în circulaţie bani adiţionali pentru a 
transforma În bani cele 200 IIc (d) trebuie înlăturată ca absurdă, 
nu ar mai rămîne, evident, de: i t  ipoteza - în aparenţă şi  mai 
absurdă - că sectorul II aruncă el însuşi în circulaţie banii cu 
ajutorul cărora este transformată în bani acea componentă a va
lorii mărfii care urmează să înlocuiască uzura capitalului fix. De 
pildă, partea din valoarea pe care o pierde În timpul producţiei 
maşina de filat a d-lui X reapare ca parte din valoarea aţei de 
cusut ; ceea ce, de o parte, pierde ca valoare maşina sa de filat, 
adică uzura, s-ar acumula la el, de cealaltă parte, sub formă de 
bani. Să presupunem acum, ds pildă, că X cumpără de la Y de 
200 I . st. bumbac şi că avansează astfel circulaţiei 200 I . st. în bani ; Y cumpără de la el cu aceleaşi 200 I.st. fire, iar aceste 200 I.st. î i  
servesc acum lui X ca fond pentru înlocuirea uzurii maşinii de 
filat. Aceasta ar însemna numai că X, independent de producţi. 
sa, de produsul ei  ş i  de vînzarea acstui produs, ţine in petto * 
200 I .st. ca să-şi plătească sie însuşi pentru pierderea din valoa
rea maşinii de filat, cu alle cuvinte că, în afară de pierderea de 

* - gata pregătite. - Nota trad. 
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200 I.st. din valoarea maşinii sale de filat, el trebuie să mai 
adauge în fiecare an din buzunarul său alte 200 I.st., ca să-şi poată 
cumpăra in cele din urmă o nouă maşină de filat. 

Dar aceas tă ipoteză e absurdă numai în aparenţă. Sectorul 
II constă din capitalişti al căror capital fix se află în stadii cu to
tul diferite ale reproducţiei sale . La unii, el a ajuns deja în faza 
cînd trebuie înlocuit în întregime in natura. L1 alţii, capitalul fix 
se află la o depărtare mai mare sau mai mică de acest stadiu ; 
tuturor membrilor acestui sector le este comun faptul că capitalul 
lor fix nu este reprodus realmente, adică nu este reînnoit in na
tura, nu este înlocuit cu un exemplar nou de acelaşi gen, ci că 
valoarea lui este acumulată în mod succesiv sub formă de bani. 
Primul grup de capitalişti se află exact (sau în parte, ceea ce este 
indiferent aici) în aceeşi situaţie în care era la înfiinţarea între
prinderii respective, cînd a apărut pe piaţă cu un capital bănesc 
pentru a-J transforma, pe de o parte, în capital constant (fix şi 
circulant) şi , pe de altă parte, în forţă de muncă, în capital va
riabil. Ca şi atunci, el trebuie să avanseze acum din nou circu
laţiei acest capital bănesc, prin urmare el trebuie să avanseze atît  
valoarea capitalului constant fix,  cit şi pe aceea a capitalului 
circulant şi a capitalului variabil. 

Aşadar, dacă presupunem că, din cele 400 I.st. aruncate în 
circulaţie de capitaliştii din sectorul II în vederea schimbului cu 
sectorul I,  o jumătate provine de la acei capitalişti din sectorul 
II care trebuie nu numai să-şi reînnoiască prin vînzarea mărfu
rilor lor mijloacele de producţie care ţin de capitalul circulant, 
ci să-şi mai reînnoiască in natura, cu ajutorul banilor lor, capi
talul fix, în timp ce cealal tă jumătate a capitaliştilor din sectorul 
II îşi înlocuieşte in natura, cu banii ei, numai partea circulantă a 
capitalului ei constant, fără să-ş1 reînnoiască însă in natura şi ca
pitalul fix, nu există nici o contradicţie în faptul că cele 400 I.st. 
care se reîntorc (atunci cind sectorul I cumpără cu ele mijloace 
de consum) se repartizează acum în mod diferit între aceste două 
grupe de capitaliş ti din sectorul II. Ele se reîntorc la capitaliştii 
din sectorul II, dar nu se reîntorc în aceleaşi mîini în care au fost, 
ci se repartizează în mod diferit în cadrul acestui sector, trecînd 
de la o parte din capitaliş lii acestui sector la cealaltă. 

O parte din capitaliştii se� torului II au transformat, în afară 
de acea parte a mijloacelor de producţie acoperită în cele din 
Umă prin mărfurile lor, o sumă de bani de 200 I.st. în noi ele
mente de capital fix in natura. Banii lor cheltuiţi în felul acesta, 
ca şi la începuturile într>tinderii, nu se reîntorc la ei din cir
culaţie decît treptat, după . ' ,  ani, sub forma acelei compo-
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nente din valoarea mărfurilor produse cu acest capital fix care 
corespunde uzurii lui. 

Cealaltă parte din capi taliştii sectorului II, dimpotrivă, nu au 
primit de la capitaliiştii sectorului I nici un fel de mărfuri de 
200 I.st., ci aceştia le plătesc mărfurile cu banii cu care prima 
parte a capitaliştilor sectorului II au cumpărat elemente de capi
tal fix. Or, parte din capitaliş tii sectorului II dispune din nou de 
valoarea-capital fixă a sa sub o formă naturală reînnoită ; cea
laltă parte mai este încă ocupată s-o acumuleze sub formă de 
bani în vederea înlocuirii ul terioare, in natura, a capitalului 
său fix. 

Punctul de la care trebuie să pornim este următorul : dupd 
schimburile anterioare, restul mărfurilor care urmează să fie 
schimbate în ambele sectoare reprezintă în sectorul I 400p , în 
sectorul II 400 c ;2) . Presupunem că sectorul II avansează 400 în 
bani în vederea schimbului ace�lor mărfuri în sumă de 800. O ju
mătate din cei 400 (= 200) trebuie să fie cheltuită în orice caz de 
acea parte a lui llc care a acumulat 200 în formă de bani ca 
valoare care urmează să înloc uiască uzura capitalului fix şi care 
trebuie să-i retransforme acum în forma naturală a capitalului 
ei fix. 

Exact în felul în care valoarea-capital constantă, valoarea
capital variabilă şi plusvaloa� ea - în care poate fi scindată 
valoarea capitalurilor-marfă din sectoarele II ş1 I - pot fi repre
zentate în cote-părţi proporţionale deosebite ale mărfurilor din sec
torul II, respectiv ale mărfurilor din sectorul I, tot aşa poate fi re
prezentată în cadrul valorii-capital constante acea parte a valorii 
care nu trebuie încă transformată în forma naturală a capitalului 
fix, ci care deocamdată mai trebuie acumulată treptat sub formă 
de bani, ca tezaur. O anumită cantitate de mărfuri din sectorul II 
(în cazul nostru deci jumătatea restului = 200) nu mai este aici de
cît purtătoarea acestei valori care urmează să înlocuiască uzura 
capitalului fix, valoare care prin schimb trebuie să se precipite 
sub formă de bani. (Prima parte a capitaliştilor din sectorul II, 
care reînnoiesc capitalul fix in natura, îşi pot realiza,  o dată cu 
valoarea uzurii capitalului constant cuprinsă în acea masă a măr
furilor din care aici figurează numai un rest, şi o parte din va
loarea care urmează să înlocuidscă uzura ; le mai rămine însă să 
realizeze 200 în bani.) 

s'l Nici aici cifrele nu coincid cu cele i;n ipoteza precedentă. Dar lucrul 
acesta nu are nici o importanţă, intrucit „ ; '1e vorba numai de proporţii de-
terminate. - - F. E. ib 1 1?  I' 

31 - Marx-Engels - Opere, val. 24 
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In ceea ce priveşte a doua jumătate ( =200) a celor 400 I.st. 
aruncate în circulaţie de sectorul II cu prilejul acestei ultime ope
raţii, cu ea se cumpără de la sectorul I componentele circulante 
ale capitalului constant. O parte a acestor 200 I .st. poate fi arun
cată în circulaţie de ambele grupe de capitalişti din sectorul II 
sau numai de acel grup care nu reînnoieşte in natura componenta 
fixă a valorii. 

Aşadar, cu cele 400 I.st. sint retrase de la sectorul I : 1 )  măr
furi în sumă de 200 I.st., care nu constau decît din elemente ale 
capitalului fix, 2) mărfuri în sumă de 200 I .st., care nu fac decît 
să înlocuiască fo formă naturală elementele părţii circulante a 
capitalului constant din sectorul II. Sectorul I şi-a vîndut astfel 
întregul său produs-marfă anual, în măsura în care acesta poate 
să fie vîndut sectorului II ; dar valoarea unei cincimi din acest 
produs-marfă, adică 400 I .st . ,  se află acum la dispoziţia sectorului 
I sub formă de bani. Aceşti bani reprezintă însă plusvaloare trans
formată în bani care trebuie cheltuită ca venit pe mijloace de 
consum. Sectorul I cumpără deci cu aceste 400 valoarea-marfă . 
sectorului II = 400. Punînd astfel în mişcare marfa sectorului II, 
banii se reîntorc la acelaşi sector II. 

Să luăm acum trei cazuri : partea de capitalişti din sectorul 
II care înlocuieşte capitalul fix in natura o vom intitula „par
tea 1 ", iar partea care acumulează sub formă de bani valoarea 
care urmează să înlocuiască uzura capitalului fix o vom intitula 
„partea 2 " .  Cele trei cazuri sînl următoarele : a) o parte din cele 
400, care mai există în sectorul II ca rest sub formă de marfă, 
trebuie să înlocuiască o anumită porţiune din părţile circulante 
ale capitalului constant pentru partea 1 şi pentru partea 2 {să 
zicem cite o jumătate) ; b) partea 1 şi-a vîndut deja întreaga 
marfă, aşa că partea 2 este aceea care mai are de vîndut 400 ; 
c) partea 2 a vîndut totul, afară de cele 200 care cuprind valoarea 
ce urmează să înlocuiască uzura. 

Obţinem astfel următoarea repartizare : 
a) din valoarea-marfă = 400c de care sectorul II mai dispune 

încă, partea 1 dispune de 1 00 şi p artea 2 dispune de 300 ; din 
aceste 300, 200 reprezintă uzura capitalului fix. In acest caz, din 
cele 400 I.st. bani pe care sectorul I le trimite acum înapoi pen
tru a obţine mărfurile sectorului II, p artea 1 a cheltuit iniţial 300, 
şi anume 200 în bani, în schimbul cărora a retras din sectorul I 
elemente de capital fix in natura, şi 1 00 tot în bani pentru efec
tuarea schimbului său de mărfuri cu sectorul l ; dimpotrivă, par
tea 2 a avansat din cele 400 numai 1/4, adică 1 00, tot pentru efec
tuarea schimbului său de mărfuri cu sectorul I. 
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Din cele 400 în bani, partea 1 a avansat deci 300, iar partea 2 
a avansat 1 00. 

Din aceste 400 se întorc însă : 
La partea 1 : 1 00 ,  deci numai 1/3 din banii avansaţi de ea. Pen

tru celelalte 2/3 ea dispune însă de un capital fix reînnoi t în va
loare de 200. Pentru acest element de capital fix în valoare de 
200, ea a dat bani sectorului I ,  dar ulterior nu a mai vJndut marfa 
sa. ln ceea ce priveşte aceste 200 în bani, partea 1 apare faţă de 
sectorul I numai în calitate de cumpărător şi ulterior nu mai apare 
în calitate de vînzător. Prin urmare, aceşti bani nu se mai pot în
toarce la partea 1 ; altfel ar reieşi c ă  ea a primit elementele de 
capital fix în dar de la sectorul I .  ln ceea ce priveşte ultima 
treime din banii avansaţi de ea, partea 1 apare mai întîi în cali
tate de cumpărător al componentelor circulante ale capitalului 
său constant. Cu aceiaşi bani sectorul I cumpără de la partea 1 
restul mărfii ei în valoare de 1 00. Banii se reîntorc deci la ea (la 
partea 1 a sectorului II) , pentru că ea apare în calitate de vîn
z ător de mărfuri imediat după ce mai înainte apăruse in calitate 
de cumpărător. Dacă ei nu s-ar reîntoarce, ar însemna că secto
rul I I  (partea 1) i-a dat sectorului I ,  pentru mărfuri în valoare de 
1 00, mai întîi 1 00 în bani, iar apoi încă 100 în marfă, că deci i-a 
dăruit marfa. 

Dimpotrivă, p ărţii 2, care a avansat 1 00 în bani, i se reîntorc 
300 în bani : 1 00 pentru că mai întîi, în calitate de cumpărător, a 
aruncat în circulaţie 1 00 în ba:u pe care i-a primit înapoi în ca
litate de vînzător ; 200 pentru că ea funcţionează numai în calitate 
de vînzător de mărfuri în sumă de valoare de 200, dar nu în ca
litate de cumpărător. Aşadar, banii nu pot să se reîntoarcă la sec
torul I. Uzura capitalului fix este deci compensată prin banii 
aruncaţi în circulaţie de sectorul II (partea 1) pentru cumpărarea 
de elemente de capital fix ; dar aceşti bani ajung în mina părţii 2 
nu ca  bani proveni ţi de la partea l ,  ci ca bani aparţinînd secto
rului I. 

b) In această ipoteză, restul de Ilc se repartizează astfel încît 
partea 1 posedă 200 în b ani, iar partea 2 posedă 400 în mărfuri. 

Partea 1 şi-a vîndut toată marfa, dar 200 în bani reprezintă 
forma transformată a componentei fixe a capitalului ei constant, 
pe care trebuie să o reînnoiască in natura. Prin urmare, pairtea 1 
nu apare aici decît în calitate de cumpărător şi obţine, în schim
bul banilor ei, marfă sub formă de elemente naturale ale capita
lului fix din sectorul I contra aceleiaşi sume de valoare. Partea 2 
nu trebuie să  arunce în circulaţie (dacă sectorul I nu avansează 
bani în vederea schimbului de mărfuri dintre sectoarele I şi II) 

31 • 
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decît cel mult 200 I .st . , întrucî l  o jumătate din valoarea-marfă a 
ei ea nu face decît s-o vindă sec torului I fără să cumpere ceva 
de la el. 

La partea 2 se reîntorc din circulaţie 400 I .st : 200 pentru că 
aceasta le-a avansat în cali tate de cumpărător şi le  primeşte îna
poi în calitate de vînzător al unei mărfi în valoare de 200 ; 200 
pentru că vinde sectorului I mal fă în valoare de 200, fără să 
scoată în schimb din sectorul I vreun echiva.ent în marfă. 

c) Partea 1 dispune de 200 în bani şi 200c în mărfuri ; par
tea 2 dispune de 200c (d) în mărfuri. 

In această ipoteză, partea 2 nu trebuie să avanseze nimic în 
bani, deoarece faţă de sectorul I ea nu mai funcţionează de loc 
în calitate de cumpărător, ci numai în calitate de vînzăior, fiind 
deci nevoită să aştepte pînă cumpără cineva de la ea. 

Partea 1 avansează 400 I.st. în bani : 200 pentru schimbul re
ciproc de mărfuri cu sectorul I, 200 ca simplu cumpărător de la 
sectoul I.  Cu aceste din urmă 200 I .st. în bani, ea cumpără ele
mente de capital fix. 

Cu 200 I.st. în bani, sec torul I cumpără mărfuri în valoare de 
200 de la partea 1 ,  căreia i se r e întorc astfel cele 200 I .st. în bani 
avansate în vederea acestui schimb de mărfuri ; cu celelalte 
200 I.st. , pe care le-a primit de asemenea de la partea 1, sectorul l 
cumpără mărfuri de 200 I .s t. de la partea 2, la care se precipită 
astfel , sub formă de bani, uzura capitalului ei fix 

Lucrurile nu s-ar schimba de loc dacă am presupune ca rn 
:azul c) nu sectorul II (partea 1) ,  ci sectorul I este acela care 
avansează cele 200 în bani în vederea schimbului de mărfuri deja 
produse. Dacă sectorul I este primul care cumpără marf. în va
loare de 200 de la sectorul II,  partea 2 - se presupune că partea 
2 nu mai are de vînzare decît acest rest de mărfuri -, atunci cele 
200 I .st. nu se reîntorc la sectorul I,  deoarece partea 2 a secto
rului II nu apare, la rîndul ei, in calitate de cumpărător ; dar sec
torul II, partea 1,  trebuie să cumpere în acest caz de 200 I .st .  în 
bani ,  precum şi  să schimbe mărfuri în valoare de 200 ; are deci de 
primit în total de la sectorul I prin schimb mărfuri în valoare 
de 400. In acest caz, 200 I . st. bani se reîntorc la sectorul I de la 
sectorul II partea 1 .  Dacă sectorul I le avansează din nou pentru 
a cumpăra de la sectorul II, partea 1 ,  marfă de 200, ac�ti bani se 
reîntorc la sectorul I atunci cînd sectorul II, partea 1, cumpără 
de Ia sectorul I a doua jumătate din cel e 400 existente sub formă 
de marfă. Partea 1 (sectorul II) a cheltuit 200 I. st. în bani în ca-
1itate de simplu cumpărător de elemente ale capitalului fix i de 
aceea aceşti bani nu se reîntorc la ea, ci servesc pentru a trans-
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forma în bani 2000 restul de mărfuri din sectorul II partea 2, în 
timp ce la sectorul I cele 200 1.st. avansate în bani pentru schim
bul de mărfuri s-au reîntors nu prin partea 2, ci prin partea 1 a 
sectorului II. Pentru marfa sa in valoare de 400, sectorului I i s-a 
reîntors un echivalent în mărfuri în valoare de 400 ; cele 200 I.st. 
în bani avansate de acest sector în vederea schimbului de măr
furi în valoare de 800 s-au întors de asemenea la el şi astfel to
tul este în regulă. 

Dificultatea pe care am întimpinat-o la schimbul : 
I. 1 000 0 + 1 OOOp s-a redus la dificultatea care apare 

U. 2 0000 
la schimbul resturilor : 
I. . . . . . . . .  .400µ 

11. ( 1 )  200 bani + 200c marfă + (2) 2000 marfă, sau pentru a pre
zenta lucrurile şi mai limpede : 

I. 200 p + 200p . 
II. (1)  200 bani + 200c marfă + (2) 2000 marfă. 

Intrucît în sectorul II, partea 1 ,  200c marfă se schimbă contH 
200 I P (marfă) şi întrucît toţi banii care circulă între sectoarele 
I şi II în cadrul acestui schimb de mărfuri în valoare lotală de 
400 se reîntorc la  cel care i-a avansat, fie sectorul I, fie sectorul 
II, aceşti bani, în calitate de element al schimbului dintre cele 
două sectoare, nu constituie de fapt obiectul problemei care ne 
interesează aici. Sau prezentînd altfel lucrurile : dacă presupunem 
că în schimbul dintre 200 Ip (marfă) şi 200 IIc (marfă dm secto
rul I I, partea 1) banii funcţionează ca mijloc de plată, nu ca mij
loc de cumpărare şi deci nu ca „mijloc de circulaţie " în  sensul 
cel mai strict al acestui termen, este clar că, întrucî t mărfurile 
200 I P şi 200 IIc (partea 1) sînt egale în ceea ce priveşte mărimea 
valorii, mijloacele de producţie în valoare de 200 se schimbă 
contra unor mijloace de consum în valoare de 200, că banii nu 
funcţionează aici decît în mod ideal şi că realmente nu trebuie 
aruncaţi în circulaţie bani pentru lichidarea soldurilor de către o 
parte sau alta. Problema ni se prezintă deci în forma ei pură abia 
atunci cînd facem abstracţie în ambele părţi, adică în sectoarele I 
�şi II, de marfa 200 Ip şi de echivalentul ei, marfa 200 II0 (partea 1 ) .  
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Aşadar, după eliminarea acestor două cantităţi de mărfuri de 
valoare egală (sectoarele I şi II) care se compensează reciproc, 
mai rămîne un rest pentru schimb, în care problema apare în 
forma ei pură, anume : 

I. 200p marfă. 
II. (1) 200 c bani + (2) 200 c marfă. 

Aici este clar : sectorul II, partea 1, cumpără cu 200 în bani 
componentele capitalului său fix, 200 Ip i în felul acesta, capitalul 
fix al sectorului II, partea 1 ,  este reînnoit in natura, iar plusva
loarea sectorului I,  în valoare de 200, a fost transformată din 
forma marfă (mijloace de producţie, şi anume elemente de capital 
fix) în forma de bani. Cu aceşti bani, sectorul I cumpără mijloace 
de consum de la sectorul II, p artea 2 ; pentru s ectorul II rezulta
tul este că la partea 1 o componentă fixă a capitalului ei constant 
este reînnoită in natura şi că la partea 2 o altă componentă a ca
pitalului constant (care înlocuieşte uzura capitalului fix) s-a pre
cipitat sub formă de bani ; şi  lucrul acesta continuă an de an, 
pînă cînd şi această componentă a capitalului constant trebuie 
reînnoită in natura. 

Condiţia preliminară este aici, evident, că această componentă 
tixă a capitalului constant din sectorul II, a c ărei vloare inte
grală se retransformă în bani şi trebuie deci reînnoită în fiecare 
an in natura (partea 1 ) ,  să fie egală, sub aspectul valorii, cu uzura 
anuală a celeilalte componente fixe a capitalului constant din sec
torul II, care mai continuă încă să funcţioneze sub vechea ei formă 
naturală şi a cărei uzură, adică pierdere de valoare, transmisă asu
pra mălfurilor la a căror producere ia p arte activă, trebuie mai 
întîi înlocuită în bani. De aceea un asemenea echilibru ar apărea 
ca lege a reproducţiei pe o scară neschimbată ; ceea ce înseamnă, 
cu alte cuvinte, că în sectorul I, care produce mijloace de pro
ducţie, diviziunea proporţională a muncii trebuie să rămînă ne
schimbată, în  măsura în care acest sector furnizează, pe de o parte. 
componente circulante şi, pe de altă p arte, componente fixe ale ca
pitalului constant pentru sectorul II. 

Inainte de a examina acest lucru mai amănunţit, trebuie să ve
dem mai întîi cum se prezintă situaţia atunci cînd restul din He (1) 
nu este egal cu restul din IIc (2) ; el poate fi mi mre au mai 
mic. Să analizăm pe  rînd ambele cazuri. 
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Primul caz 

I. 200p . 
II. ( 1 )  220e (în bani) + (2) 200c (în marfă) . 

Aici IIe (1)  cumpără cu 200 1. st. în bani mărfurile 200 I p  şi 
sectorul I cumpără cu aceiaşi bani mărfurile 200 IIe (2) , deci acea 
componentă a capitalului fix al capitaliştilor din sectorul II (2) , care 
urmează să se precipite la aceşda sub formă de bani ; această com
ponentă s-a transformat astfel în bani. Dar 20 IIe ( 1 )  în bani nu 
pot fi retransformaţi în capital fix in natura. 

Se pare că acest inconvenient ar putea fi înlăturat dacă am 
considera restul de I P egal cu 220 în loc de 200, în aşa fel că din 
cele 2 OOO I să nu h fost absorbite prin schimburile anterioare 
1 800, ci numai 1 780. In acest caz am avea : 

I. 220p . 
II. (1 ) 220 e (în bani) + (2) 200e (în marfă) . 

Ile , p artea l ,  cumpără cu 220 1. st. în bani cele 220 Ip , iar 
sectorul I cumpără apoi cu 200 1.  st. cele 200 IIc (2) în marfă. Dar 
atunci rămîn, de partea sectorului I, 20 1. st. în bani, adică o por
ţiune de plusvaloare pe care aces t sector nu o poate cheltui pe 
mijloace de consum, ci  o poate păstra numai sub formă de bani. 
ln felul acesta, dificultatea a fost numai deplasată de la IIc (par
tea 1) la Ip . 

Să presupunem acum că He , partea l ,  dimpotrivă, este mai 
mică decît He (partea 2) , deci : 

Al doilea caz 

I. 200p (în marfă) . 
II. ( 1 )  1 80 e (în bani} + (2) 200c (în marfă) . 

Sectorul II (partea 1 )  cumpără cu 1 80 1. st. în bani mărfuri de 
1 80 1 p ; sectorul I cumpără cu aceşti bani mărfuri de aceeaşi va
loare de la sectorul II (partea 2) , deci 1 80 IIc (2) ; rămîn de o 
parte 200 Ip care nu pot fi vinduţi şi, de asemenea, 20 e IIe (2) 
de cealaltă parte ; aceste mărfuri în valoare de 40 nu pot fi trans
formate în bani. 

Nu ne-ar ajuta la nimic să considerăm restul sectorului I = 
1 80 ; este drept că în sectorul I nu ar rămîne atunci nici un 
excedent, dar în He (partea 2) ar continua să rămînă un excedent 
de 20 care nu poate fi vindut, deci nu poate fi transformat în bani. 

In primul caz, în care II ( 1 )  este mai mare decît II (2) , de 
partea lui He (1 )  rămîne un excedent în bani netransformabil în 
•Capital fix, sau, dacă restul Ip este considerat = cu IIe ( 1 ) ,  de 
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partea lui 1' rămîne acelaşi excedent în bani, excedent care nll 
poate fi transformat în mijloace de consum. 

In l doilea caz, în care Ilc ( 1 )  este mai mic decît Ilc (2) . 
rămîne un deficit în bani de partea lui 200 Ip şi Il c (2) şi un ex
cedent în marfă egal de ambele păirţi, sau, dacă restul Ip este 
considerat = cu Ilc ( 1 ) ,  rămîne un deficit în bâni şi un excedent 
în marfă de partea lui Ilc (2) . 

Dacă presupunem că resturile Ip sînt în ambele cazun în per
manenţă egale cu II c ( 1)  - intrucît comenzile sînt acelea care 
determină volumul producţiei şi întrucît reproducţia nu e de loc 
modifiată prin faptul că în anul curent se produc mai multe com
ponente fixe ale capitalurilor constante din sectoarele II şi I, iar 
în anul următor mai multe componente circulante ale acestor ca
pitaluri - Ip nu ar putea, în primul caz. să fie retransformat în 
întregime în mij loace de consum decît dacă prin acest act sec
torul I ar cumpăra o parte din plusvaloarea sectorului II, astfel 
că această parte a plusvalorii, in loc să fie consumată, ar fi acu
mulată de sectorul II sub formă de bani ; în cazul al doilea, sin
gura soluţie ar fi ca sectorul I să cheltuiască el însuşi banii, O• 
ipoteză pe care noi am respins-o. 

Dacă I Ic  ( 1 )  este mai mare decît Il c (2) , pentru realizarea ex
cedentului de bani în Ip este nevoie de un import de mărfuri din 
străinătate. Dacă II c (1) este mai mic decît I Ic  (2) , pentru reali� 
zarea în mijloace de producţie a părţii din Ilc destinate să înlo� 
cuiască uzura este nevoie, dimpotrivă, de un export de mărfuri 
ale sectorului II (mijloace de consum) . In ambele cazuri este deci 
nevoie de comerţ exterior. 

De asemenea, dacă am presupune, în scopul studierii repro
ducţiei pe o scară neschimbată, că productivitatea muncii în toate· 
ramurile industriale, deci şi raporturile valorice corespunzătoare 
dintre produsele-marfă ale ramurilor respective, rămîn constante, 
totuşi cele două cazuri menţionate mai sus, în care Il0 (1 )  este 
mai mare sau mai mic decît Iic (2) , vor prezenta întotdeauna in
teres la cercetarea reproducţiei pe scară lărgită, în care aceste ca
zuri se vor ivi fără doar şi poate. 

3. Concluzii 
In ceea ce priveşte înlocuirea capitalului fix, trebuie, în gene

ral, să facem următoarea remarcă : 
Dacă - presupunînd că toate celelalte împrejurări rămîn ne

schimbate, adică nu numai scara producţiei, dar în speciai şi pro
ductivitatea muncii - în anul curent moare o porţiune· mai mare 
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din elementul fix al valorii II c decît în anul precedent, şi de 
aceea o parte mai mare a aces tui element trebuie înlocuită in na
tura, atunci acea parte a capitalulm fix care este abia pe cale de 
a muri şi care pînă în clipa morţii ei  trebuie înlocuită deocamdată 
în bani trebuie să scadă în aceeaşi proporţie, întrucît, potrivit ipo
tezei noastre, suma (şi suma de valoare) a părţii fixe a capitalului 
care funcţionează în sectorul II rămine neschimbată. De aici re
zultă însă următoarele. 1n primul rind, dacă o parte mai mare a 
capitalului-marfă din sectorul I constă din elemente ale capitalu
lui fix din IIc , o parte corespunzător mai mică a lui constă din 
componente circulante ale lui II c , întrucît p roducţia totală a sec
t>rului I pentru IIc rămîne neschimbată. Dacă producţia unei părţi 
creşte, a celeilalte scade, şi invers. Pe de altă parte, şi producţia 
totală a sectorului II îşi păstrează volumul anterior. Cum e posibil 
însă acest lucru dacă materiile sale prime, semifabricatele sale şi 
materialele sale auxiliare (adică elementele circulante ale capita
lului constant din sectorul II) scad ? 1n al doilea rînd, o parte mai 
mare a capitalului fix I Ic , reconstituit sub forma-bam, se în
dreaptă  spre sectorul I pentru a fi retransformată aici din forma 
bani în forma naturală. Prin urmare, >pre sectorul I se îndreaptă 
mai mulţi bani decit sînt necesari numai pentru schimbul de măr
furi dintre cele două sec toare, mai mulţi bani care nu mijlocesc 
schimbul reciproc de mărfuri, ci apar numai unilateral în funcţia 
de mijloc de cumpărare . In acelaşi timp însă masa de mărfuri 
din II c , care este purtătoarea valorii ce urmează să înlocuiască 
uzura capitalului fix, ar fi scăzut în mod proporţional ; deci ar fi 
scăzut acea masă de mărfuri din sectorul II care nu trebuie schim
bată contra marfă din sectorul I, ci numai contra bani din acest 
sector. Mai mulţi bani ar fi venit de la sectorul II la sectorul I ca 
simplu mijloc de cumpărare şi  ar fi existat mai puţină marfă din 
sectorul II faţă de care sectorul I ar trebui să funcţioneze ca sim
plu cumpărător. Intrucît I v  a şi fost transformat în marf. a sec
torului II, o parte mai mare din Ip nu ar putea fi transformată în 
marfă a sectorului II, ci ar rămine fixată sub forma bani. 

După cele expuse mai sus, nu mai e nevoie să ne ocupăm de 
cazul invers, oind într-un an partea destinată reproducţiei ele
mentelor capitalului fix din sectorul II care au încetat de a mai 
trăi este mai mică, iar partea care urmează să înlocuiască uzura 
este mai mare. 

Şi  astfel, cu toată reproducţia pe aceeaşi scară, am fi ajuns 
la criză, la o criză de supraproducţie. 

Intr-un cuvînt, dacă la reproducţia simplă, celelalte împreju
rări răminînd neschimbate, adică în special forţa productivă, vo-
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lumul şi intensitatea muncii fiind acelea care rămîn neschimbate, 
nu se presupune o proporţie constantă între capitalul fix care 
moare (care trebuie înlocuit) ş i  capitalul fix care continuă să 
funcţioneze sub vechea sa formă naturală (care nu face decît să 
adauge produselor valoare care compensează uzura sa) ,  atunci 
într-un caz masa componentelor circulante care urmează să fie 
reproduse ar rămîne neschimbată, în schimb ar creşte masa com
ponentelor fixe care urmează să fie reproduse ; producţia totală a 
sectorului I ar trebui deci să crească sau, chiar abstracţie fă
cînd de relaţiile băneşti, s-ar înregistra un deficit în reproducţia 
acestor părţi ale capitalului fix. 

In celălalt caz, dacă mărimea relativă a capitalului fix din 
sectorul II care urmează să fie reprodus in natura ar scădea, deci 
dacă acea componentă a capitalului fix din sectorul II care ur
mează să fie înlocuită numai in bani ar creşte, masa componen
telor circulante ale capitalului constant din sectorul II reproduse 
de sectorul I ar rămîne neschimbată, iar cea a componentelor fixe 
care urmează să fie reproduse, dimpotrivă, ar scădea. S-ir înre
gistra sau o scădere a volumului producţiei totale a sectorului I, 
sau un excedent al capitalului fix (aşa cum mai înainte am avut 
un deficit), şi anume un excedent care nu poate fi transformat 
în bani. 

E drept că, în primul caz, aceeaş i muncă poate să livreze un 
produs mai mare dacă productivitatea, volumul şi  intensitatea 
muncii cresc, acoperindu-se astfel deficitul ; dar o asemenea schim· 
bare nu s-ar putea efectua fără o deplasare de muncă şi de ca
p ital dintr-o ramură de producţie a sectorului I în altă ramură şi 
orice asemenea deplasare ar provoca imediat perturbări. In al 
doilea rînd insă (Jn măsura în care cresc volumul ş i  intensitatea 
muncii) , sectorul I ar avea de schimbat o valoare mai mare contra 
unei valori mai mici din sectorul II, aşa că s-ar produce o depre
ciere a produsului sectorului I. 

Lucrurile s-ar petrece invers în cazul al doilea, cînd sectorul I 
trebuie să-şi restrîngă producţia - ceea ce înseamnă o criză pen
tru muncitorii şi capitaliştii ocupaţi aici - sau cînd prduce un 
excedent, ceea ce iarăşi înseamnă criză. Privite în sine, asemenea 
excedente nu sînt o nenorocire, ci un avantaj ; în condiţiile pro
ducţiei capitaliste însă, ele sînt o nenorocire. 

Comerţul exterior ar putea fi în ambele cazuri o soiuţie : în 
primul caz transformînd în mijloace de consum marfa sectorului I 
încremenită sub formă de bam, iar în al doilea caz găsind un 
debuşeu pentru excedentul de marfă. Dar comerţul exterior, în 
măsura în care nu înlocuieşte pur şi simplu elementele capitalului 
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(şi în ceea ce priveşte mărimea valorii) , nu face decît să deplaseze 
contradicţiile într-o sferă mai largă, deschizîndu-le un cîmp de 
acţiune mai larg. 

Dacă se înlătură forma capitalistă a reproducţiei, chestiunea 
se reduce pur şi simplu la faptul că mărimea acelei părţi din ca
pitalul fix (în speţă a acelei părţi din capitalul fix care funcţio
nează în producţia de mijloace de consum) care moare şi trebuie 
deci înlocuită in natura variază de la un an la altul. Dacă într-un 
an această parte e foarte mare (depşind mortalitatea medie, şa 
cum se înlîmplă şi la oameni), atunci în anul umător ea va fi, 
fără îndoială, mai mică. Masa de materii prime, semifabricate ş i  
materiale auxiliare necesară pentru producţia anuală de mijloace 
de consum nu scade din această cauză, presupunînd că celelalte 
împrejurări rămîn neschimbate ; într-un caz producţia totală de 
mijloace de producţie ar trebui deci să crească, în celălalt să se 
restrîngă. Inconvenientul acesta nu poate fi remediat decît prin
tr-o supraproducţie relativă continuă ; pe de o parte, se produce 
o anumită cantitate de capital fix mai mare decît e direct ne
cesar, pe de altă parte se creează un stoc de materii prime etc. 
care depăşeşte nevoile anuale imediate (lucrul acesta e valabil 
in special pentru mijloacele de subzistenţă) .  O asemenea supra
producţie echivalează cu un control al societăţii asupra mijloacelor 
materiale ale propriei ei reproducţii. Dar în c adrul societăţii 
capitaliste supraproducţia constituie unul dintre elementele anar
hiei generale. 

Acest exemplu în legătură cu capitalul fix - reproducţia 
continuînd să se efectueze pe aceeaşi scară - este izbitor. Dispro
porţia în producţia de capital fix şi de capital circulant este unul 
dintre argumentele folosite cu predilecţie de economişti pentru 
explicarea crizelor. Că o asemenea disproporţie poate şi trebuie 
să apară şi la simpla conservare a capitalului fix, că această dis
proporţie poate şi trebuie să apară şi atunci cînd se presupune o 
producţie normală ideală, o reproducţie simplă a capitalului social 
aflat deja în funcţiune, este un iucru nou pentru ei. 

XII. Reroducţia materialoi bănesc 

Am lăsat pînă acum cu totul la o parte un factor, anume 
reproducţia anuală a aurului şi argintului. Ca simplu material 
pentru confecţionarea de articole de lux, pentru aurit etc., aurul 
şi argintul nu ar trebui menţionate aici în mod special, �a cum 
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nu au fost menţionate nici alte produse. tn schimb, ele joacă un 
rol important în cali tâte de material bănesc şi deci ca bani poten
ţiali. Pentru a simplifica lucrurile, nu vom considera aici ca 
material bănesc decît aurul. 

Potrivit datelor mai vechi, întreaga producţie anuală de aur 
se cifra la 800 000-900 OOO de pfunzi = aproximativ 1 , 1 sau 
1 ,25 miliarde de mărci. Potrivi t lui Soetbeer 53), dimpotrivă, în 
anii 1 871-1875 s-au produs în medie numai 1 70 675 de kilograme 
de aur, în valoare de aproximativ 476 OOO OOO de mărci. Din 
această cantitate, Australia a furnizat circa 167 OOO OOO, Statele 
Unite 1 66 OOO OOO, Rusia 93 OOO OOO de mărci. Restul se repartizează 
între diferite ţări, fiecărei ţări revenindu-i sume mai mici de  
10  OOO OOO de mărci. Producţia anuală de  argint a reprezentat în 
cursul aceleiaşi perioade ceva mai puţin de 2 OOO OOO de kilograme, 
în valoare de 354 500 OOO de mărci ; din această sumă Mexicul a 
furnizat circa 108 OOO OOO, Statele Unite 102 OOO OOO, America de 
Sud 67 OOO OOO, Germania 26 OOO OOO de mărci eic. 

Dintre ţările în care domină producţia capitalistă, numai Sta
tele Unite sînt producătoare de aur şi de argint ; ţările capitaliste 
europene primesc aproape tot aurul şi cea mai mare parte a ar
gintului lor din Australia, Statele Uni te, Mexic, America de Sud 
şi Rusia. 

Noi transpunem însă minele de au r în acea ţară cu producţie 
capitalistă a cărei reproducţie anuală o analizăm aici, şi anume 
din următorul motiv : 

Producţie capitalistă nu există, în general, fără comerţ ex
terior. Dar, dacă presupunem o reproducţie anuală normală pe o 
scară dată, presupunem implicit că comerţul exterior nu face decît 
să înlocuiască articole indigene cu articole avînd altă formă de 
întrebuinţare şi altă formă naturală, fără a afecta raporturile va
lorice, deci fără a afecta mei raporturile valorice în care se pro
duce schimbul reciproc dintre cele două categorii : mijloace de 
producţie şi mijloace de consum, şi nici raporturile dintre capi
talul constant, capitalul variabil şi piusvaloare. în care se scin
dează valoarea produsului fiecăreia dintre aceste categorii. Intro
ducerea comerţului exterior în anâlizarea valorii produsului 
reproduse anual nu poate, aşadar, decît  să provoace confuzie, 
fără a furniza vreun element nou nici în ceea ce priveşte pro
blema în sine, nici în ceea ce priveşte rezolvarea ei. Trebuie deci 
să facem cu totul abstracţie de el ; prin urmare, aurul urmează 
să fie şi el considerat aici ca un element direct al reproducţiei 

"l Ad. Soetbeer. „Edelmetall-Produktion • ,  Gotha, ! 8i9 IS.  1 1 2]. 
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anuale, şi nu ca un element-marfă importat din afară pe calea 
schimbului. 

Producţia de aur, ca şi producţia de metal în general, ţine de 
sectorul I,  acela care cuprinde producţia mijloacelor de producţie. 
Să presupunem că valoarea produsului aur anual este = 30 (pen
tru înlesnire : de fapt această cifră este mult  prea ridicată în com
paraţie cu cifrele schemei noastre) ; această valoare se scindează 
în 20 c + Sv + Sp ; 20 c trebuie schimbate contra altor elemente 
ale lui Ic , lucru pe care îl vom analiza mai tîrziu * ; dimpotrivă, 
5 v + 5 P (I) trebuie schimbate contra unor elemente ale lui Ilc , 
adică contra mij loace de consum. 

ln ceea ce priveşte cele S' , orice întreprir.dere producătoare 
de aur începe să funcţioneze în primul rînd prin cumpărarea de 
forţă de muncă, şi anume nu contra aur produs de ea, ci contra 
unei părţi din banii care se află în ţara respectivă. Muncitorii 
primesc de la sectorul II, în schimbul acestor Sv , mijloace de 
consum, iar sectorul II cumpăra cu aceşti bani mij loace de pro
ducţie de la sectorul I. Dacă presupunem că sectorul II cumpără 
de la sectorul I, cu suma de 2 ,  aur ca material pentru producţi: 
de mărfuri etc. (adică cumpără o componentă a capitalului său 
constant) , la capitaliştii producatori de aur din sectorul I se reîn
torc 2v în bani, care se aflau încă înainte în sfera circulaţiei. 
Dacă sectorul II nu mai cumpără aur în cali tate de material de 
la sectorul I, cumpără în schimb sectorul I de la II, şi anume 
aruncîndu-şi aurul în circulaţie ca bani, întrucît cu aur se poate 
cumpăra orice marfă. Deosebirea constă numai în faptul c. sec
torul I nu apare aici în calitate de vînzător, ci numai în calitate 
de cumpăt ător. Producătorii de aur din sectorul I pot să-şi desfacă 
oricînd marfa ; ea se află întotdeauna sub o formă în care poate 
fi schimbată nemij locit. 

Să presupunem că un fabricant de fire a plătit Sv munci
torilor săi, care-i furnizează in schimb - abstracţie făcind de 
plusvaloare - un produs in lire = 5 ; muncitorii cumpără de 
5 mărfuri de la IIc , sectorul II cumpără cu 5 în bani hre de la 
sectorul I,  astfel că Sv se reîntorc sub formă de bani la fabricantul 
de fire. Dimpotrivă, în cazul nostru capitalistul Ia (cum îl vom 
denumi pe producătorul de aur) avansează muncitorilor săi 5 0 
în bani, care se aflau de mai înainte în sfera circulaţiei ; munci
torii cheltuiesc aceşti bani pe mijloace de subzistenţă ; dar din 
cele 5 în bani nu se întorc decît 2 din sectorul II la capitalistul Ia. 
Acesta poate însă să reînceapă procesul de reproducţie exact ca 

* Vezi noi! nr .  55) a l ui  F.  Engels l a  p .  495. - Nota r�d. 
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fabricantul de fire ; căci muncitorii săi i-au furnizat 5 în aur, din 
care a vîndut 2 şi celelalte 3 le mai are sub formă de aur, deci 
nu mai trebuie decît să bată din ele monedă 54) sau să le transforme 
în bancnote, pentru ca îniregul său capital variabil să se afle din 
nou în mina sa sub forma bani in mod direct, fără nici o mij locire 
de către sectorul II. 

Dar chiar în acest prim proces al reproducţiei anuale a avu! 
loc o modificare în cantitatea de bani care se află efectiv sau 
virtual în sfera circulaţiei. Am presupus că Il c a cumpărat 2v (Ia) 
ca material şi că 3, ca formă bănească a capitalului variabil, a 
fost cheltuit din nou de Ia în cadrul sectorului II. Din masa de 
bani furnizată de noua producţie de aur, 3 au rămas deci în cadrul 
sectorului II şi nu s-au întors în sectorul I. Potrivit ipotezei noastre, 
sectorul II şi-a satisfăcut deja nevoia sa în ceea ce priveşte aurul 
ca material. De aceea 3 rămîn in mina lui ca tezaur în aur. Intrucît 
aceste 3 nu pot forma elemente ale capitalului lui constant şi întru
cît sectorul II avea de mai înainte un capital bănesc suficient 
pentru cumpărarea de forţă de muncă, întrucît, mai departe, 
aceste 3a suplimentare, în afară de înlocuirea uzurii capitalului 
fix, nu au de îndeplinit nici o funcţie în cadrul lui Ilc , contra unei 
părţi din care sînt schimbate (ele ar putea servi la înlocuirea pro 
tanto a uzurii capitalului fix numai dacă Ilc (1) ar fi mai mic de
cît II c (2) , ceea ce se poate întimpla doar accidental) ; întrucît, pe 
de altă parte însă, tocmai cu excepţia înlocuirii uzurii capitalului 
fix, întregul produs-marfă Ilc trebuie schimbat pe mijloacele de 
producţie Icv+Pl , rezultă că aceşti bani trebuie transferaţi în în
tregime din Ilc în II P , indiferent dacă acesta din urmă există sub 
formă de mijloace de subzistenţă necesare sau de obiecte de lux ; 
invers, o valoare-marfă corespunzătoare urmează să fie transferată 
din llp în Il c .  Rezultatul : o parte din plusvaloarea sectorului II 
este acumulată sub formă de tezaur în b ani. 

Dacă în al doilea an de reproducţie aurul produs in cursul 
anului continuă să fie folosit în aceeaşi proporţie ca material, 2 se 
vor întoarce iarăşi la Ia, iar 3 vor fi înlocuite din nou in natura. 
adică vor fi din nou eliberate ca tezaur în sec torul II etc. 

ln ceea ce priveşte capitalul variabil în general, capitalistul Ia 
trebuie, ca şi oricare altul, să avanseze necontenit acest capital 
sub formă de bani pentru cumpărare de muncă. Cu acest v, nu el, 
ci  muncitorii săi sînt aceia care trebuie să cumpere de la  sec
torul II ; aşadar, nu se poate întîmpla niciodată ca acest capitalist 

") „O cantitate însemnată de aur sub formă de lingouri (gold
. 

bullion) .„  

este adusă de căutătorii de aur direct în monetăria din San Francisco . - „R

ports of H. M. Secretaries of Embassy and Legation •, 1 879, Part III, p. 33?. 
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să apara m calitate de cumpărător, deci ca el insuşi să arunce aur 
în sectorul II fără iniţiativa acestuia din urmă. Dar în măsura în 
care sectorul II cumpără material de la el, în măsura în care acest 
sector trebuie să-şi transforme capitalul constant Ilc în material-aur, 
o parte din (Ia)v se reîntoarce din sectorul II la capitalistul Ia la 
fel cum se întoarce capitalul variabil la ceilalţi capitalişti din 
sectorul I ; iar în măsura în care acest lucru nu se întîmplă, el şi-l 
înlocuieşte pe v cu aur luat direct din produsul său. Dar în măsura 
în care v, avansat sub formă de bani, nu se reîntoarce la el din 
sectorul II, o parte din banii care circulă în cadrul sectorului II 
(bani care au venit în acest sector din sectorul I şi care nu s-au 
reîntors la acesta din urmă) ia in sectorul II forma de tezaur, şi de 
aceea o parte corespunzătoare din plusvaloarea acestui sector nu 
e cheltuită pe mijloace de consum. Intrucît în permanenţă se des
chid mine de aur noi sau se redeschid altele vechi, o anumită 
porţiune a banilor pe care capitalistul Ia trebuie să-i cheltuiască 
pe v formează întotdeauna o parle a cantităţii de bani existente 
inainte de începerea noii producţii de aur ; muncitorii capitalistu
lui Ia aruncă aceşti bani în sec lorul II ·Şi, în măsura în care aceşti 
bani nu se întorc din sectorul II la capitalistul Ia, ei formează acolo 
un element de tezaurizare. 

In ceea ce priveşte însă pe (Ia) P • capitalistul Ia poate să apară 
aici întotdeauna în calitate de cumpărător ; el aruncă pe p al său 
în circulaţie sub formă de aur şi scoate în schimb din circulaţie 
mijloace de consum IIc ; în sectorul II aurul este întrebuinţat în 
parte ca material şi funcţionează deci ca element real al compo
nentei constante c a capitalului productiv ; în caz contrar, el devine 
iarăşi un element de tezaurizare ca parte a lui IIp încremenită sub 
formă de bani. De aici se vede - chiar dacă facem abstracţie 
de Ic, care va fi analizat ulterior 55) - că şi la reproducţia simplă, 
deşi acumularea în sensul propriu al cuvîntului, adică reproducţia 
pe scară lărgită, este exclusă acumularea de bani, adică tezauri
zarea, este în mod necesar presupusă. Şi întrucît această acumu· 
lare de bani se repetă în fiecare an, ea ne explică ipoteza de la 
care se porneşte atunci cînd se analizează producţia capitalistă, 
şi anume că, la începutul reproducţiei, în mina capitaliştilor din 
sectoarele I şi II se află o anumită cantitate de mijloace băneşti 
corespunzătoare volumului schimbului de mărfuri. Asem€nea acu
mulare are loc chiar şi atunci cînd se scade aurul care se pierde 
prin uzura banilor aflaţi în circulaţie. 

") Analizarea schimbului aurului nou produs in cadrul capitalului con· 
stant al sectorului I nu se găseşte in manuscris. - P. E. 
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Se înţelege de la sine că, cu cit este mai înaintată vîrsta pro
ducţiei capitaliste, cu atît mai mare este masa de bani acumulată 
de toţi capitaliştii, cu atît mai mică este deci, proporţional, partea 
pe care producţia nouă de am din fiecare an o adaugă acestei 
mase, deşi, în ceea ce priveşte mărimea sa absolută, acest adaos 
poate fi important. Să ne mai întoarcem o dată, în linii generale, 
la obiecţia făcută lui Tooke * : cum e posibil ca fiecare capitalist 
să scoată din produsul anual o plusvaloare sub formă de bani, 
adică să scoată din circulaţie mai mulţi bani decît aruncă în ea, 
dat fiind că în ultimă instanţ. tocmai clasa capitaliştilor trebuie 
considerată izvorul din care, în general, provin banii aruncaţi în 
circulaţie ? 

Drept răspuns rezumăm cele expuse mai înainte (cap. XVII) : 
1 .  Singura supoziţie necesară aici este că în general există 

bani suficienţi pentru efectuarea schimbului diferitelor elemente 
ale masei reproducţiei anuale ; această supoziţie nu e de loc 
afectată de faptul că o parte a valorii-marfă constă din plus
valoare. Presupunînd că întreaga producţie aparţine muncitorilor 
înşişi, că deci supramunca lor es te supramuncă numai pentru ei 
înşişi şi nu pentru capitalişti, masa valorii-marfă aflată în cir
culaţie ar fi aceeaşi şi ar necesita, celelalte împrejurări rămînînd 
ne;chimbate, aceeaşi masă de bani pentru circulaţia ei. Aşadar, 
problema care se pune în ambele câzuri este : de unde provin 
banii necesari pentru schimbul întregii acestei valori-marfă şi în 
nici un caz de unde provin banii necesari pentru transformarea în 
b ani a plusvalorii ? 

Este drept - ca să mai revenim încă o dată asupra acestui 
lucru - că valoarea fiecărei mărfi în parte constă din c + v + p, 
iar pentru ca întreaga masă de mărfuri să circule este nevoie, 
pe de o parte, de o anumită sumă de bani pentru circulaţia capita
lului c + v şi, pe de altă parte, de o altă sumă de bani pentru 
circulaţia venitului capitaliştilor , a plusvalorii p. Ca şi pentru 
capitaliştii individuali, tot aşa ş1 pentru întreaga clasă a capitalişti
lor, banii pe care ea îi avansează în calitate de capi tal diferă 
de banii pe care îi cheltuieşte în calitate de venit .  De unde provin 
aceşti bani din urmă ? Pur şi simplu din masa de bani aflată în 
mina clasei capitaliştilor, deci - privind lucrurile în mare - din 
masa totală de bani aflaţi în societate, o pari: serveşte pentru a 
face să circule venitul capitaliştilor. S-a văzut mai sus cum orice 
capitalist care înfiinţează o intreprindere nouă mai întîi cheltuieşte 
b anii pe mijloace de consum în scopul întreţinerii sale, iar apoi,  

* Vezi volumul de la\ă, p. 344.  - Nota red. 
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cînd întreprinderea a început să funcţioneze, ÎI  pescuieşte din nou 
c a bani care servesc la transformarea .în bani a plusvalorii sale. 
Dar, în general vorbind, această dificultate are două cauze : 

In primul rînd, dacă vom analiza numai circulaţia şi rotaţia 
capitalului, adică dacă îl vom considera şi pe capitalist numai ca 
pe o personificare a capitalului - nu ca pe un consumator capita
l ist şi om de viaţă -, îl vom vedea aruncînd necontenit în circu
laţie plusvaloare ca componentă a capitalului-marfă al său, dar 
nu vom vedea niciodată în mina sa banii ca formă a venitului i 
nu-l vom vedea niciodată aruncînd în circulaţie bani cu scopul 
de a-şi consuma plusvaloarea. 

In al doilea rînd, atunci cind clasa capitaliştilor aruncă în 
circulaţie o anumită sumă de bani sub formă de venit, acest fapt 
poate să creeze impresia că ea ar plăti un echivalent pentru partea 
corespunzătoare din produsul anual total şi că aceasta ar înceta 
deci să mai reprezinte plusvaloare. Insă plusprodusul în care se 
concretizează plusvaloarea nu costă nimic clasa capitaliştilor. 
In calitate de clasă, ea dispune de el şi îl consumă în mod gratuit 
iar circulaţia banilor nu poate schimba nimic în această privinţă. 
Singura schimbare pe care o determină circulaţia banilor constă 
în faptul că fiecare capitalist în parte, în loc să-şi consume plus
produsul in natura, ceea ce în majoritatea cazurilor nici nu e 
posibil, scoate şi îşi însuşeşte din totalul plusprodusului soci.l 
anual mărfuri de tot felul pînă la concurenţa sumei care reprezintă 
plusvaloarea însuşită de el. Dar analizarea mecanismului circula
ţiei a arătat că, dacă clasa cap1tahştilor aruncă Jn circulaţie bani 
pentru a-şi cheltui venitul, ea retrage din nou aceşti bani din 
circulaţie, putînd astfel să reînceapă mereu acelaşi proces i că 
deci, privită în calitate de clasă a capitaliştilor, ea  continuă să 
rămînă deţinătoarea acestei sume de bani, necesare pentru trans
formarea în bani a plusvalorii. Aşadar, dacă capitalistul nu numai 
că retrage de pe piaţa de mărfuri pentru fondul său de consum 
plusvaloarea sub formă de mărfuri, ci, în acelaşi timp, se reîntorc 
la el şi banii cu care a cumpăi at aceste mărfuri, este evident că 
el a retras aceste mărfuri din circulaţie fără să dea în schimbul 
lor vreun echivalent. Ele nu-l costă nimic, deşi a plătit pentru ele 
bani. Dacă eu cumpăr mărfuri cu o liră sterlină şi vinzătorul 
acestor mărfuri îmi restituie lira în schimbul unui plusprodus care 
nu m-a costat nimic, este evident că am obţinui. mărfurile în mod 
gratuit. Repetarea permanentă a acestei opei aţii nu schimbă de 
loc faptul că eu retrag mereu mărfuri şi rămîn mereu în pose
sia lirei, deşi mă despart de ea vremelnic ân scopul achizi
ţionării mărfurilor. Capitalistul primeşte în permanenţă înapoi 

32 
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aceşti bani ca plusvaloare transformată în bani, care nu l-a• 
costat nimic. 

Am văzut că la A. Smith valoarea totală a produsului social 
se reduce la venit, la v + p, că deci valoarea-capital constantă 
este considerată egală cu zero. De aici -rezultă neapărat că baaii 
necesari pentru circulaţia venitului anual sînt suficienţi şi pen�ru 
circulaţia produsului anual total ; că deci, în cazul nostru, banii 
necesari pentru circulaţia miJloacelor de consum în valoare de 
3 OOO sînt suficienţi pentru circulaţia produsului anual total în. 
valoare de 9 OOO. Aceasta este într-adevăr părerea lui A. Smith, 
iar Th. Tooke şi-o însuşeşte. Această concepţie falsă despre· 
raportul dintre masa de ham necesară pentru transformarea venitu
lui în bani şi masa de bani care pune în circulaţie produsul social 
total este un rezultat inevitabil al modului greşit în care aceşti 
doi economişti înţeleg şi al modulm absurd în care prezintă repro
ducţia şi înlocuirea anuală a diferitelor elemente materiale şi a 
elementelor valorii produsului total anual. De aceea această con
cepţie a şi fost infirmată. 

Să-i ascultăm pe Smith şi pe Tooke înşişi : 
Smith spune în cartea a II-a, cap. 2 : 

„Se poate considera circulaţia fiecărei ţări ca divizată în două părţi dife
rite : circulatia care se efectuează numai între comercianţi şi circulaţia între 
comercianţi şi consumatori. Deşi aceleaşi semne băneşti, fie de hirtie, fie de 
metal, se pot întrebuinţa cind într-una, cind într-alta din aceste două părţi ale 
circulaţiei, totuşi, cum aceste două procese de circulaţie se desfăşoară continuu. 
şi simultan, fiecare cere o anumită cantitate de bani, de un fel sau altul, pen
tru efectuarea sa. Valoarea mărfurilor care circul. între comercianţi nu poate 
niciodată întrece valoarea acelora care circulă intre comercianţi şi consma
tori, întrucit tot ceea ce se cumpără de comercianţi, în cele din urm!, este des
tmat să fie vindut consumatorilor. Circulaţia între comercianţi, în care vinză
rile se fac cu ridicata, cere în general o sumă destul de mare pentru fiecare 
tranLa::tie în parte. Aceea între comei cian ţi şi consumatori, din contra, con
s tind in genual din vinzări cu amănuntul, nu cere adeseori decît sume foarte 
m.�1 .  ba uneori fiind de ajuns un şiling sau chiar o jumătate de penny. lnsa 
sumele mici circulă mult mai repede decît cele m ari. . .  Deşi cumpărăturile din
tr-un an ale tuturor consumatorilor sint cel puţin• { acest „cel puţin• e delicios ! ) 
„egale în valoare cu acele ale tuturor comercianţilor, totuşi se pot face în ge
neral cu o cantitate de bani mult mai mică"* etc. 

Cu privire la acest pasaj al lui Adam, Th. Tooke face urmă
toarea remarcă („An Inquiry into the Currency Principie" ,  London, 
1 844, p. 34-36 passim.) : 

„Nu încape nici o îndoială că aceasli distincţie făcută aici este exactă în 
fond... Schimbul dintre comercianţi şi consumatori cuprinde şi plata salariului, 

* Vezi Adam Smith. „Avutia naţiunilor•, voi. I, Bucureşti, Editura Academiei Re
publicii Populare Române, 1962, p. 216. - Nota trad 
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care constituie venitul principal (the principal means) al consumatorilor„. Toate 
actele de schimb dintre comercianţi, adică toate vinzările, incepind cu produ
c.torul sau importatorul şi sfirşind cu comerciantul cu amănuntul sau cu expor
tatorul, mărfurile parcurgind astfel toate fazele prelucrării industriale, pot fi 
reduse la mişcări de transferare de capital. Dar transferările de capital nu pre
supun în mod necesar şi nu au de fapt ca urmare, în condiţiile unui număr 
mare de acte de schimb, o transmitere efectivă de bancnote sau de monedă -
mă refer la o transmitere materială, şi nu la una fictivă - în momentul trans
ferării de capital... Totalul actelor de schimb efectuate intre comercianţi tre
buie să fie determinat şi limitat în ultimă in&tanţă de suma actelor de schimb 
d mtre comercianţi şi consumatori". 

Dacă s-ar citi numai ultima frază, s-ar putea crede că Tooke 
nu face decît să constate existenţa unui raport între actele de 
schimb dintre comercianţi şi acelea dintre comerciant şi consuma
tor, cu alte cuvinte între valoarea venitului anual total şi valoarea 
capitalului cu care este produs acest venit. Lucrurile nu se petrec 
însă aşa. Tooke adoptă în mod expres concepţia lui A. Smith. 
O critică specială a teoriei sale a circulaţiei este deci inutilă. 

2. Orice capital industrial aruncă la începutul funcţionării sale 
·dintr-o dată în circulaţie bani pentru cumpărarea întregii sale 
·componente fixe, valoare pe care şi-o retrage apoi din circulaţie 
numai treptat, într-un şir de ani, prin vînzarea produsului său 
anual. Prin urmare, el aruncă la început în circulaţie mai mulţi 
bani decît scoate din ea. Acest lucru se repetă ori de cite ori 
capitalul total este reînnoit in natura ; se repetă în fiecare an 
pentru un anumit număr de întreprinderi, al căror capital fix 
· trebuie reînnoit in natura ; se repetă parţial la orice reparaţie, 
la orice reînnoire doar parţială a capitalului fix. şadar, dacă 
o parte scoate din circulaţie mai mulţi bani decît a aruncat în ea, 
cealaltă parte, dimpotrivă, aruncă în circulaţie mai mulţi bam 
decît scoate din ea. 

In toate ramurile industriale, a căror perioadă de producţie 
(distinctă ca mărime de perioada de muncă) cuprinde un timp mai 
îndelungat, producătorii capi talişti, în timpul acestei p erioade, 
aruncă necontenit în circulaţie bani, în parte pentru plata forţei 
de muncă folosite, în parte pentru cumpărarea mijloacelor de pro
ducţie care urmează să fie întrebuinţate ; astfel de pe piaţa de 
mărfuri mijloacele de producţie sînt retrase în mod direct, iar 
·mijloacele de consum sînt retrase în parte indirect, şi anume de 
către muncitorii care îşi cheltuiesc salariul, iar în parte direct de 
către capitaliştii înşişi, care nu îşi suspendă în nici un fel consu
mul ; această retragere se face la început fără ca aceşti capitalişti 
să arunce concomitent pe piaţă vreun echivalent sub formă de 
mărfuri. In cursul acestei penoade, banii aruncaţi de ei în circula
ţie servesc la transformarea in bani a valorii-marfă, inclusiv a 
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plusvalorii cuprinse în ea. Acest moment devine foarte important 
în producţia capitalistă dezvoltată, cînd societăţile pe acţiuni etc. 
întreprind lucrări de lungă dm ată, cum sînt construirea de căi 
ferate, de canaluri, de docuri, mari construcţii edilitare, construcţii 
de vapoare, drenare de terenuri pe întinderi mari etc. 

3. ln timp ce ceilalţi capitalişti retrag din circulaţie, abstracţie 
făcînd de avansarea pentru capitalul fix, mai mulţi bani decît au 
aruncat în ea la cumpărarea forţei de muncă şi a elementelor 
circulante, capitaliştii producători de aur şi de argint aruncă în 
circulaţie, abstracţie făcînd de metalul nobil care serveşte de 
materie primă, numai bani şi retrag din ea numai mărfuri. Capitalul 
constant, cu excepţia părţii care serveşte la înlocuirea uzurii 
capitalului fix, cea mai mare pai le a capitalului variabil şi întreaga 
plusvaloare, cu excepţia tezaurului care este acumulat în propriile 
lor mîini, sînt aruncate în circulaţie sub formă de bani. 

4. Pe de o parte, în calitate de mărJuri circulă tot felul d
lucruri care nu au fost produse în cursul anului respectiv, ca : 
terenuri, case etc., apoi mai cil culă produse a căror perioadă de 
producţie cuprinde un interval mai mare decît un an : vite, lemn, 
vin etc. In ceea ce priveşte aceste fenomene şi altele asemănătoare 
din sfera circulaţiei, este important de reţinut că, în afară de suma 
de bani necesară pentru circulaţia nemijlocită a mărfurilor, se  
găseşte întotdeauna o anumită cantitate de bani în stare latentă, 
care nu funcţionează, dar, căpitînd un impuls, poate să intre în 
funcţiune. De asemenea, valoarea unor astfel de produse intră 
adeseori în circulaţie pe părţi şi în mod succesiv, aşa cum, de 
pildă, valoarea caselor intră în circulaţie în chiria unui şir 
de ani. 

Pe de altă parte, nu toate mişcările procesului de reproducţie 
sînt efectuate prin intermediul circulaţiei banilor. Intregui proces 
de producţie, de îndată ce el8mente!e sale sînt procurate, este 
exclus din această circulaţie. Este exclus apoi întregul produs 
consumat de producător însuşi în mod direct, indiferent dacă acest 
produs intră în consumul individual sau în consumul productiv ; 
aici intră şi plata în natură a muncitorilor agricoli. 

Prin urmare, masa de bani care pune în circulaţie produsul 
anual există în societate şi a fost acumulată treptat. Ea, poate 
cu excepţia aurului care urmează să înlocuiască monedele uzate, 
nu face parte din valoarea nou creată a anului respectiv. 

Dşi pe baza simplei circulaţii metalice banii pot funcţiona 
şi ca mijloc de plată şi, dm punct de vedere istoric, ei au şi 
funcţionat în această calitate, deşi pe această bază s-a dezvoltat 
sistemul de credit şi anumite latun ale mecanismului acestui 
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sistem, totuşi în această expunere se presupune circulaţia exclusiv 
a banilor din metal nobil, precum şi cea mai simplă formă a ei, 
adică cumpărări şi vînzări contra numerar. 

Această presupunere se face nu numai din considerente 
metodologice, a căror importanţă se vede chiar din faptul că atît 
Tooke şi şcoala sa, cit şi adversarii lor au fost mereu obligaţi în 
controversele lor, atunci cind studiau circulaţia bancnotelor, să  
revină la ipoteza unei circulaţii pur metalice. Ei erau siliţi să 
facă acest lucru post festum, îl făceau însă într-un mod foarte 
superficial, ceea ce era inevitabil, deoarece acest punct de plecare 
nu juca în analiza lor decît un rol secundar. 

Dar chiar şi cea mai simplă analiză a circulaţiei banilor, pre
zentată în forma ei primară - şi această formă este aici un moment 
imanent al procesului anual de reproducţie -, ne arată că : 

a) Dacă presupunem o producţie capitalistă dezvoltată, deci 
predominarea sistemului muncii salariate, capitalul bănesc joacă, 
evident, un rol principal, în măsura în care el constituie forma sub 
care este avansat capitalul variabil. Pe măsură ce se dezvoltă sis
temul muncii salariate, orice produs se transformă în marfă şi de 
aceea, cu unele excepţii importante, trebuie să treacă în întregime 
prin faza transformării în bani ca printr-o fază a mişcării sale. 
Masa de bani aflată în circulaţie trebuie să fie suficientă pentru 
această transformare în b ani a mărfurilor, şi cea mai mare parte a 
acestei mase este furnizată sub forma salariului, a banilor avansaţi 
de capital�tii industriali, ca formă bani a capitalului variabil, pen
tru plata forţei de muncă, şi care în mîinile muncitorilor nu func
ţionează - în marea lor majoritate - decît ca mijloc de circulaţie 
(de cumpărare) . Acest fenomen este total opus economiei naturale, 
care predomină în cadrul oricărui sistem întemeiat pe dependenţă 
personală (inclusiv iobăgia) şi cu atît mai mult pe baza unor obşti 
mai mult sau mai puţin primitive, indiferent dacă în aceste obşti 
există sau nu relaţii de dependenţă sau de sclavie. 

In sistemul sclavagist, capitalul bănesc avansat pentru cum
părarea forţei de muncă joacă roiul de formă bani a capitalului fix, 
care nu e înlocuit decît treptat, adică în decursul perioadei active 
de viaţă a sclavului. De aceea, la atenieni dştigul pe care îl realiza 
un proprietar de sclavi, fie direct, prin utilizarea în industrie a 
sclavului său, fie indirect, închiriindu-l altor persoane care folo
seau munca sclavului în industrie (de pildă pentru munca în mine) , 
nu era considerat decît o dobîndă (plus amortizarea) la capitalul 
b ănesc avansat, tot aşa cum, in producţia capitalistă, capitalistul 
industrial socoteşte o parte din pulsvaloarea sa plus uzura capitalu
lui fix ca dobîndă şi înlocuire a capitalului său fix, ceea ce este 
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o regulă şi la capitaliştii care îşi dau cu chirie capitalul lor fix 
(case, maşini etc) . Aici nu este vorba de simpli sclavi domestici, 
care fie că prestau servicii necesare, fie că serveau pentru paradă ; 
aceştia corespund personalului nostru casnic. Dar şi sistemul scla
vagist - atunci cînd reprezintă forma dominantă a muncii produc
tive în agricultură, manufactură, navigaţie etc., aşa cum a fost în 
statele dezvoltate ale Greciei şi la Roma - păstrează un element 
de economie naturală. tnsşi piaţa de sclavi este în permanenţă 
alimentată cu marfa sa, în speţă forţa de muncă, prin intermediul 
războaielor, al pirateriei etc., şi acest fapt, la rîndul lui, nu se 
face prin intermediul unui proces de circulaţie, ci este o însuşire 
in natura a forţei de muncă a altora prin constrîngere fizică directă. 
Chiar şi în Statele Unite, după ce teritoriul situat între statele cu 
muncă salariată din nord şi statele sclavagiste din sud se trans
formase într-o pepinieră de sclavi pentru sud, unde sclavul. aruncat 
pe piaţa de sclavi, devenise el însuşi un element al reprducţiei 
anuale, această sursă ajunsese cu timpul insuficientă şi de aceea, 
pentru a satisface nevoile pieţei, s-a mai continuat cit a fost posibil 
comerţul cu sclavi aduşi din Africa. 

b) Fluxul şi  refluxul de bani, care pe baza producţiei capitaliste 
se produc în mod spontan, cu prilejul efectuării schimbului pro
dusului anual ; apoi avansările de capitaluri fixe, care se fac o 
singură dată p entru întreaga mărime a valorii lor, şi retragerea 
succesivă din circulaţie a valoni lor în decursul unor perioade de 
ani de zile, adică reconstituirea treptată a valorii lor sub formă 
bănească, prin tezaurizare anuală, o tezaurizare care prin esenţa ei 
este total diferită de tezaurizarea care se produce p aralel pe b aza 
noii producţii de aur din fieca1 e an ; timpul diferit pentru care, 
corespunzător cu durata perioadelor de producţie a mărfurilor, tre
buie să se avanseze - deci, în prealabil, să se tezaurizeze -
într-una bani înainte ca aceştia să poată fi retrşi din circulaţie 
prin vinzarea mărfii ; timpul diferit pe care se avansează banii şi 
care rezultă, la rîndul lui, din depărtarea diferită a locului de pro
ducţie de piaţa de desfacere ; de asemenea deosebirile în ceea ce 
priveşte mărimea şi durata reîntoarcerii sumelor de bani în funcţie 
de starea, respectiv de mărimea relativă a stocurilor de producţie 
în diferite întreprinderi şi la diferiţi capitalişti individuali din 
aceeaşi ramură de producţie, deci termenele diferite de cumpărare 
a elementelor capitalului constant, - şi toate acestea în decursul 
unui an de reproducţie. E suficient ca toate aceste momente diferite 
ale mişcării spontane să fie observate şi să devină evidente pe baza 
practicii ; ca să fie folosite în mod planificat atît pentru intro
ducerea mijloacelor mecanice auxiliare ale sistemului de credit, 



Capitolul 20. Reproducţia simplă 503 

cit şi pentru pescuirea efectivă a capitalurilor existente suscep
tibile de a fi date cu împrumut. 

La aceasta se mai adaugă deosebirea dintre ramurile a căror 
producţie se efectuează, în condiţii normale, fără întrerupere pe 
aceeaşi scară şi acelea care folosesc în diferite perioade ale anului 
cantităţi diferite de forţă de muncă, ca, de pildă, în agricultură. 

XIII. Teoria reproduc/iei la Destutt de Tracy 5&) 

Ca exemplu al lipsei de logică, al confuziei şi în acelaşi timp 
al preţiozităţii cu care cercetează economiştii reproducţia socială 
îl vom lua pe marele logician Destutt de Tracy (vezi cartea I ,  
p. 1 47, nota 30 78) , pe care pină ş1  Ricardo l-a luat în serios, numin
du-l „a very distinguished writer " *. („Principles" ,  p. 333.) 

Acest distins scriitor ne dă următoarele lămuriri asupra întregu
lui proces de reproducţie socială ş1 de circulaţie ; 

„Mă veţi întreba cum realizează aceşti întreprinzători industriali profituri 
atit de mari şi de la cine le pot obtine. Răspund că e1 le realizează vînzindu-şi 
toate produsele mai scump decit i-a costat producerea lor ; şi că vind : 

!) unul altuia tot ce le trebuie pentru consumul lor, pentru satisfacerea 
trebuinţelor lor, plătind cu o parte din profiturile lor ; 

2) muncitorilor salariaţi, atit celor pe care ii plătesc ei, cit şi celor pe 
care îi plătesc capitaliştii inactivi ; pe această cale ei ;rimesc înapoi întregul 
salariu al acestor muncitori salariaţi, in afară de eventualele mici economii ale 
acestora ; 

3) capitaliştilor inactivi, care le plătesc cu acea parte din venitul lor pe 
care nu au cheltuit-o încă pentru a-i plăti pe muncitorii salariaţi folosiţi de e1 
in mod direct ; astfel întreaga rentă pe care întreprinzătorii o plătesc anual 
acestor capitalişti inactivi se întoarce la ei pe una sau alta din aceste căi" .  
(Destutt de Tracy. „ţraite de la volante et  de ses  effets " ,  Paris, 1826, p. 239.} 

Deci capitaliştii se îmbogăţesc, în primul rînd, înşelîndu-se unul 
pe altul atunci cînd schimbă acea parte din plusvaloare pe care o 
consacră consumului lor particlar sau pe care o consumă ca venit. 
Prin urmare, dac ă  această parte din plusvaloarea lor, respectiv din 
profiturile lor, este = 400 I .st. , aceste 400 I .st. se transformă în 
aproximativ 500 I.st. prin faptul că fiecare copărtaş al celor 400 I.st. 
vinde partea sa altuia cu 25°/o mai scump. lntrucît toţi fac acelaşi 
lucru, rezltatul este acelaşi ca şi în cazul cînd ei ar fl vindut 
unul altuia la valoarea reală. Numai că pentru punerea în circula· 
ţie a unei valori-marfă de 400 I .st., ei au nevoie de o masă de 
bani de 500 I.st., procedeu care pare mai degrabă o metodă de 
sărăcire decît de îmbogăţire, întrucît o mare parte din întreaga 

56) Din manuscrisul II. 

* - un scriitor foarte distins. - Nota lrad. 
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lor avere trebuie păstrată în mod neproductiv sub forma inutilă 
de mijloace de circulaţie. TotuI se reduce la aceea că, ân pofida 
-creşterii nominale generale a preţurilor mărfurilor lor, capitaliştii 
nu pot repartiza între ei pentru consumul lor particular decît un 
stoc de mărfuri în valoare de 400 I.st., dar că îşi fac reciproc 
plăcerea de a pune în circulaţie o valoare-marfă de 400 I.st. cu 
·o masă de bani necesară pentru circulaţia unei valori-marfă de 
500 1 .  st. 

Am făcut cu totul abstracţie de faptul că aici este dej a pre
supusă „o parte a profiturilor lor" şi, deci, în general, este pre
supus un stoc de mărfuri în care este reprezentat profitul. Dar 
ceea ce vrea să ne explice Destutt este tocmai de unde provine 
acest profit. Masa de bani necesară pentru punerea lui în circu
laţie este o problemă cu totul secundară. Masa de mărfuri în care 
se întruchipează profitul provine, după părerea lui Destutt, de 
acolo că capitaliştii nu numai că îşi .înd unul altuia această masă 
de mărfuri - observaţie foarte judicioasă şi profundă -, dar că 
ei toţi o vînd unul altuia mai scump. Cunoaştem, aşadar, acum 
unul dintre izvoarele de îmbogăţire a capitaliştilor. El se reduce 
la misterul lui „Entspektor Brăsig" 79, după care marea sărăcie 
provine din marea pauvrete *.  

2. Mai departe, aceiaşi capitalişti vînd 

„muncitorilor salariaţi, atit celor pe care îi  plătesc ei, cit şi celor pe care-i 
plătesc capitaliştii inactivi ; pe această cale ei primesc înapoi întregul salariu al 
acestor muncitori salariaţi, în afară de micile economii ale acestora " .  

Reîntoarcerea la capitalişti a capitalului bănesc, sub forma 
căruia aceştia le-au avansat muncitorilor salariul, constituie, după 
părerea d-lui Destutt, al doilea izvor de îmbogăţire a acestor 
capitalişti. 

Prin urmare, atunci cind clasa capitaliştilor plăteşte munci
torilor, de pildă, 1 00 I.st. ca salariu şi apoi aceiaşi muncitori 
cumpără de la aceeaşi clasă a capitaliştilor marfă în valoare de 
1 00 I .st . ,  şi de aceea suma de 1 00 I .st. ,  avansată de capitalişti în 
calitate de cumpărători de forţă de muncă, se reîntoarce la ei în 
urma vinzării către muncitori a unor mărfuri în valoare de 1 00 I.st., 
c apitaliştii se îmbogăţesc datorită acestui fapt. Bunul simţ ne spune 
că, în urma aGestei operaţii, capitaliştii se află din nou în posesia 
celor 1 00 I.st. de care dispuneau înaintea ei. La începutul acestei 
operaţii ei aveau 1 00 1 .  st. în bani, cu care au cumpărat forţă de 
muncă. In schimbul acestor 1 00 I.st. în bani, forţa de muncă, pe 

* - sărăcie. - Nota !rad. 
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care capitalistul a cumpărat-o, produce mărfuri de o valoare care, 
după cite ştim pînă acum de la Destutt, este de 100 I.st. Vînzîn
du-le muncitorilor mărfuri de aceste 100 I.st., capitaliştii primesc 
înapoi 1 00 I.st. în bani. Prin urmare, capitaliştii posedă din nou 
100 I.st. bani, iar muncitorii de 100 I.st marfă, pe care au produs-o 
ei înşişi. Cum ar putea capitaliştii să se îmbogăţească în acest caz 
este greu de înţeles. Dacă cele 100 I.st. bani nu s-ar reîntoarce la 
ei, ar însemna că ei ar trebui mai întîi să le plătească muncitori
lor 100 I.st. bani pentru munca lor şi apoi ar trebui să le dea în 
mod gratuit produsul acestei munci, mijloace de consum de 1 00 I.st. 
Prin urmare, reîntoarcerea banilor nu ar putea explica decît cel 
mult cum de nu au sărăcit capitaliştii în urma acestei operaţii. 
în nici un caz însă cum de s-au îmbogăţit de pe urma ei. 

Altă problemă este, într-adevăr, aceea cum au ajuns capiln
liştii să posede cele 100 I.s t. bani şi  de ce muncitorii, în loc să 
producă mărfuri pe cont propriu, sînt siliţi să-şi schimbe forţa lor 
de muncă contra celor 100 I .st. Dar acesta e un lucru care pentru 
un gînditor de calibrul lui Destutt se înţelege de la sine. 

Destutt însuşi nu este pe deplin mulţumit cu această rezol
vare. Intr-adevăr, el nu ne-a spus că îmbogăţirea se datoreşte· 
faptului că mai întii se cheltuieşte o sumă de bani de 1 00 I.st. şi 
că apoi se încasează o sumă de bani de 100 I.st., deci el nu ne-a 
spus că îmbogăţirea se produce în urma reîntoarcerii celor 1 00 I .st. 
în bani ; acest fapt ne explică numai de ce cele 1 00 I .st. în bani 
nu se pierd. El ne-a spus numai că capitaliştii se îmbogăţesc 

,,vinzindu-şi toate produsele mai scump decit i-a costat producerea loc•. 

Prin urmare, capitaliştii trebuie să se îmbogăţească şi  în tran
zacţiile lor cu muncitorii prin faptul că le vînd acestora prea 
scump. Perfect l 

„Ei plătesc salarii„. şi toate acestea se reîntorc la ei prin cheltuiel i le  
tuturor acestor oameni, care le  plătesc• { produsele } „mai scump decit i-au, 
costat pe ei" {pe capitalişti } „plata acestor salarii" (p. 240}. 

Aşadar, capitaliştii le plătesc muncitorilor 100 I.st. salariu şi 
apoi le vînd muncitorilor propriul lor produs cu 120 I .st., astfel că 
la capitalişti nu numai că se reîntorc cele 100 I.st., dar mai cîştigă 
20 I.st. ? Lucrul acesta e imposibil. Muncitorii nu pot plăti decît 
cu banii pe care i-au primit sub formă de salariu. Dacă au primit 
de la capitalişti 100 I.st. salariu, ei pot cumpăra numai de 100 I.st., 
şi nu de 120 I.st. Deci lucrurile nu se pot petrece astfel. Dar mai 
există şi altă cale. Muncitorii cumpără de la capitalişti marfă 
de 100 I.st., dar în realitate nu primesc marfă decît în valoare 
de 80 I.st. Astfel ei sint înşelaţi, fără îndoială, cu 20 I.st. Iar capita-
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listul s-a îmbogăţit, fără îndoială, cu 20 I.st., pentru că a plătit, 
de fapt, forţa de muncă cu 20°/o sub valoarea ei, cu alte cuvinte 
a făcut, p e  o cale ocolită, un scăzămînt de 200/o din salariul 
nominal. 

Clasa capitaliştilor ar ajunge la acelaşi rezultat dacă le-ar 
plăti din capul locului muncitorilor un salariu de numai 80 I.st. şi 
apoi le-ar furniza, în schimbul acestor 80 I .st. bani, o valoare-marfă 
efectiv de 80 I .st. Aceasta pare să fie - dacă privim clasa capita
liştilor în ansamblul ei - calea normală, intrucit, chiar după 
p ărerea d-lui Destutt, clasa muncitoare trebme să primească un 
„salariu suficient 11 (p . 2 1 9), care să-i ajungă cel puţin pentru între
ţinerea existenţei ei şi a capaci tăţii ei de muncă, „pentru procu
rarea mijloacelor de subzistenţă celor mai necesare" (p. 180) . Dacă 
muncitorii nu primesc aceste salarii suficiente, potrivit aceluiaşi 
Destutt aceasta înseamnă „moarlea industriei 11 (p . 208) , şi nu consti
tuie, aşadar, pe cit se pare, un mijloc de îmbogăţire pentru capita
lişti. Dar oricare ar fi mărimea &alariilor pe care clasa capitaliştilor 
le plăteşte clasei muncitoare, acestea au o valoare determinată, de 
p ildă 80 I .st. Deci dacă clasa capitaliştilor le plăteşte muncitorilor 
80 I.st., ea trebuie să le livreze în schimbul acestor 80 I.st. o va
loare-marfă de 80 I.st., şi de aceea reîntoarcerea celor 80 I.st. nu o 
îmbogăţeşte. Dacă ea le plăteşle 100 I .st. în bani şi le vinde p entru 
100 I.st o valoare-marfă de 80 I.st., ea le plăteşte muncitorilor în 
bani cu 250/o mai mult decît salariul lor normal şi le livrează în 
schimbul acestor bani cu 25"/o mai puţine mărfuri. 

Cu alte cuvinte : fondul dm care clasa capitaliştilor îşi trage, 
în general, profitul ar fi format prin scăzăminte din salariul normal, 
p rin plătirea forţei de muncă sub valoarea ei, adică sub valoarea 
mijloacelor de subzistenţă necesare pentru reproducţia normală a 
forţei de muncă sub formă de muncitori salariaţi. Dacă s-ar plăti 
deci salariul normal, lucru care, după părerea lui Destutt, chiar 
trebuie să se întîmple, nu ar exista un fond de profit nici pentru 
industriaş, nici pentru capitaliştii inactivi. 

Aşadar, d-l Destutt ar fi trebuit să reducă întregul mister al 
îmbogăţirii clasei capitaliştilor la următoarea formulă : clasa capita
liştilor se îmbogăţeşte prin scăzăminte din salariu. ln acest caz, 
celelalte fonduri de plusvaloare, despre care vorbeşte la punctul 1 
şi 3, nu ar mai exista. 

Prin urmare, în toate ţările în care salariul în bani al munci· 
torilor este redus la valoarea mijloacelor de consum necesare p en
tru existenţa lor ca clasă, nu ar exista nici fond de consum şi nici 
fond de acumulare pentru capitaşti, deci nici fondul necesar 
pentru existenţa clasei capitaliştilor şi, prin urmare, nici clasa 
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capitaliştilor. Potrivit lui Destutt, �a s-ar petrece lucrurile în toate 
ţările bogate, dezvoltate şi cu o civilizaţie veche, căci aici 

„in societăţile noastre statornicite de mult, fondul din care se plăteşte salariul 
este„. o mărime aproape constantă" (p. 202). 

Chiar şi în cazul scăzămîntului din salariu, îmbogăţirea capita
liştilor nu provine din faplul că ei plătesc mai întîi muncitorului 
1 00 I.st în bani şi îi livrează apoi, în schimbul acestor 1 00 I.st. în 
bani, 80 I.st. în mărfuri - punînd aşadar efectiv în circulaţie 
marfă în valoare de 80 I.st. cu ajutorul sumei de bani de 1 00 I.st., 
adică cu 259/o mai mare -, ci din faptul că din produsul muncitoru
lui capitalistul îşi însuşeşte, în afară de plusvaloare - de acea 
parte a produsului în care este reprezentată plusvaloarea -, 
încă 25°/o din acea p arte a produsului care ar trebui să-i revină 
muncitrului sub formă de salariu. In modul absurd în care Destutt 
concepe lucrurile, clasa capitaliştilor nu ar cîştiga absolut nimic. 
Ea plăteşte 1 00 I.st. ca salariu şi în schimbul acestor 100 1.st. îi 
restituie muncitorului o valoare-marfă de 80 I .st. din propriul său 
produs. Dar la operaţia următoare ea trebuie să avanseze din nou 
pentru aceeaşi procedură 1 00 1.st. Ea îşi permite deci plăcerea 
inutilă de a avansa 1 00 I .st. în bani şi de a livra apoi, în schimbul 
lor, 80 I.st. în marfă, în loc de a avansa 80 I .st. în bani şi de a livra 
în schimbul lor 80 I.st. în marfă. Cu alte cuvinte, clasa capitalişti
lor avansează mereu, în mod inutil, pentru circulaţia capitalului ei 
variabil, un capital bănesc cu 25°/o mai mare, ceea ce constituie o 
metodă de îmbogăţire absolut originală. 

3. ln sfîrşit, clasa capitaliştiior vinde 

„capitaliştilor inactivi, care îi plătesc cu acea parte din venitul lor pe care nu 
au cheltuit-o încă pentru a-i plăti pe muncitorii salariaţi folosiţi de ei in mod 
direct ; astfel întreaga rentă pe care întreprinzătorii o plătesc anual acestor 
capitalişti" (inactivi) „se întoarce Ia e1 pe una sau alta din aceste căi" .  

A m  văzut mai sus că capitaliştii industriali 

„plătesc cu o parte din profiturile lor întreaga parte a consumului lor, destinat 
satisfacerii nevoilor lor" .  

Să presupunem deci că profiturile lor sint = 200 l.st. Să zicem 
că pentru colSumul lor individual ei  cheltuiesc, de pildă, 1 00 I.st. 
Dar cealaltă j umătate, = 1 00 I.st., nu le aparţine lor, ci capitalişti
lor inactivi, adică celor care încasează renta funciară şi capitalişti
lor care dau bani cu împrumut cu dobîndă. şadar, capitalştii 
industriali trebuie să plătească acestor indivizi 100 I.st. în bani. 
Să presupunem că aceştia din urmă întrebuinţează din aceşti 
bani 80 I.st. pentru consumul lor p ropriu şi 20 l.st pentru plata 
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servitorilor etc. Ei cumpără deci cu cel e 80 I.st. mijloace de consum 
de la capitaliştii industriali. In timp ce aceşti capitalişti se despart 
astfel de un produs de 80 I .st., li se reîntorc 80 I.st. în bani, 
adică 4/s din cele 1 00 I.st. pe care le-au plătit capitaliştilor inactivi 
sub denumirea de rentă, dobîndă etc. Mai departe, clasa servitori
lor, salariaţii direcţi ai capitaliş tilor inactivi, au p rimit de la stăpinii 
lor 20 I.st. Cu aceşti bani ei cumpără - tot de la capitaliştii 
industriali - mijloace de consum de 20 I .st. In timp ce aceştia se 
despart astfel de un produs de 20 I.st., l i  se reîntorc 20 I.st. în bani, 
sau ultima cincime din cele 100 I.st. în bani, pe care le-au plătit 
capitaliştilor inactivi ca rentă, dobîndă etc. 

La sfîrşitul tranzacţiei, capi taliştilor industriali l i  s-au reîntors 
cele 100 I.st. în bani pe care le cedaseră capitaliştilor inactivi ca 
plată a rentei, dobînzii etc., în timp ce jumătate din plusprodusul 
lor = 100 I .st. a trecut din mîinile lor în fondul de consum al 
capitaliştilor inactivi. 

Este deci, evident, cu totul de prisos pentru problema care 
ne interesează aic i să ţinem seama într-un fel oarecare de îm· 
părţirea celor 1 00 I .st. între capitaliştii inactivi şi salariaţii lor 
direcţi. Problema este simplă : rentele şi dobînzile lor, într-un 
cuvînt partea care le revine din plusvaloarea = 200 I.st. , li se 
plăteşte de către capitaliştii industriali sub formă de bani, sub 
forma celor 1 00 I .st. Cu aces.e 100 I .st. ei cumpără direct sau 
indirect mijloace de consum de la capitaliştii industriali. Ei le 
restituie deci 1 00 I.st. în bani şi re trag de la ei de 1 00 I .st. mijloace 
de consum. 

In felul acesta a fost efectuată reîntoarcerea la capitaliştii 
industriali a celor 1 00 I.st. în bani plătiţi de aceştia capitaliştilor 
inactivi. Oare această reîntoarcere a banilor să fie, cum îşi în
chipuie Destutt, un mijloc de îmbogăţire pentru capi taliştii in
dustriali ? Inaintea tranzacţiei ei aveau o sumă de valoare da 
200 I.st. ; 1 00 I.st. în bani şi 1 00 I .st. în mijloace de consum. După 
tranzacţie ei nu dispun decît de o jumătate din suma de valoare 
iniţială. Ei se află din nou în posesiunea celor 1 00 I. st. în bani, 
dar au pierdut cele 100 I .st. în mijloace de consum, care au trecut 
în mina capitaliştilor inac tivi. Prin urmare, în loc să fie mai 
bogaţi cu 1 00 I.st., ei sînt mai săraci cu 1 00 I.st. Dacă, în locul căii 
ocolite pe care o folosesc, şi anume de a plăti mai întîi 1 00 I .st .  
în bani şi de a reprimi aceste 100 I .st. în bani ca plată pentru 
m ijloace de consum de 1 00 I.st., ar fi plătit în mod direct  renta, 
dobînda etc. sub forma naturală a produsulm lor, nu li  s-ar fi 
reîntors din circulaţie 1 00 I .st. în bani, pentru că ei nu ar fi 
aruncat în c irculaţie 100 I.st. în bani. Prin intermediul plăţii în 
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natură, lucrurile s-ar fi prezentat mai simplu : din plusprodusul 
în valoare de 200 I.st. cap1 talişli1 industriali ar fi reţinut jumătate 
pentru ei, iar cealaltă jumătate ar ti cedat-o fără vreun echivalem 
c apitaliştilor inactivi. Nici măcar Destutt nu s-ar fi putut simţi 
tentat să considere acest lucru un mi1loc de îmbogăţire. 

Pămîntul şi capitalul, pe cdre capitaliştii industriali l-au aren
dat sau l-au luat cu împrumut de la capitaliştii inactivi ş1 pentru 
care ei trebuie să le plătească acestora o parte din plusvaloare 

sub formă de rentă funciară, dobîndă etc., le-a adus, bineînţeles, 
un profit, deoarece au constitmt una dintre condiţiile producţiei, 
atît a produsului în general cit şi a acelei părţi din produs care 
constituie plusprodusul sau în care se întruchipează plusvaloarea. 
Acest profit rezultă din utilizarea pămîntului arendat şi a capitalu
lui luat cu împrumut, iar nu dm preţul plătit pentru ele. Preţul 
acesta Gonstituie, dimpotrivă, un scăzămînt din acest profit. Altfel 
ar trebui să se susţină că capitaliştii industriali nu s-ar îmbogăţi, 
ci  ar sărăci dacă ar putea reţine pentru ei înşişi şi cealaltă jumă
tate a plusvalorii în loc să o cedeze. Iată la ce situaţie se ajunge 
dacă se confundă fenomene de circulaţie, cum e reinloarcerea 
b anilor, cu repartiţia produsulm, pe care aceste fenomene de cir
culaţie nu fac decît s-o mijlocească. 

Şi totuşi acelaşi Destutt e destul de isteţ ca să observe : 

„De unde provin veniturile acestor oameni inactivi ? Nu provin ele oare 
din renta pe care Ie-o plătesc din profitul lor acei oameni care pun în acţiune 
capitalurile celor dintii, adică cei care platesc cu fondurile celor dintîi o muncă 
ce produce mai mult decît costă ea, pe scurt industriaşii ? La ei trebuie deci 
să ne întoarcem întotdeauna penlru a descoperi izvorul oricărei avuţii. Ei sînt 
aceia care întreţin în realitate chiar şi pe muncitorii salariaţi folosiţi de cei 
dintî i "  (p. 246) . 

Prin urmare, de astă dată plata acestei rente etc. este un scăză
mînt din profitul industriaşilor. Mai înainte era pentru ei un 
mij loc de îmbogăţire. 

Dar lui Destutt al noslru i-a rămas, totuşi, o consolare. In
dustriaşii aceştia cumsecade se poartă cu capitaliştii inactivi aşa 
�um se poartă ei între ei şi  cum se poartă şi cu muncitorii. Ei le 
vînd toate mărfurile mai scump, de pildă cu 20°/o. Şi acum există 
două posibilităţi. In afară de cele 100 I .st. pe care le primesc anual 
de la industriaşi, inactivii pot avea sau nu alte mij loace băneşti. 
In primul caz industriaşii le vînd mărfurile lor în valoare de 
1 00 I.st. cu preţul, să zicem, de 120 I.st. Prin urmare, la vînzarea 
mărfurilor lor, industriaşilor li se reîntorc nu numai cele 100 I .st. 
pe care le-au plătit inactivilor, dar, în plus, şi alte 20 I.st. care 
pentru ei constituie în mod efectiv o valoare nouă. Cum stăm cu 
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socoteala în acest caz ? Industriaşii au dat în mod gratuit marfă 
de 1 00 I.st., căci cele 1 00 I.st. în bani, cu care a fost plătită în 
parte marfa, erau propriii lor bani. Propria lor marfă le-a fost deci 
plătită cu propriii lor bani. Inseamnă că există o pierdere de 
1 00 I.st. Dar ei au mai primit 20 I.st. ca excedent al preţului peste 
valoare. Asta înseamnă un cişlig de 20 I.st. ; scăzîndu-se acest 
cîştig din pierderea de 1 00 I.st., obţinem o pierdere de 80 I.st. ; 
pierderea nu poate fi niciodată un plus, ci rămîne întotdeauna 
un minus. Inşelîndu-i pe capitaiişlii inactivi, capitaliştii industriali 
şi-au redus pierderea, dar pierderea de avuţie nu s-a transformat 
de aceea într-un mijloc de îmbogăţire a acestora. Această metodă 
nu poate fi însă aplicată vreme îndelungată, întrucît capitaliştii 
inactivi nu pot plăti în nici un caz anual c i te 120 I .st. în bani 
atunci cînd încasează anual numai 1 00 l.st. în bani. 

Sau iată cealaltă metodă : capitaliştii industriali vînd mărfuri în valoare de 80 I.st. în schimbul celor 1 00 l .sl .  în bani care i-au 
plătit capitaliştilor inactivi. In acest caz ei continuă să dea în mod 
gratuit 80 I.st. sub formă de renlă, dobîndă etc. Prin această înşelă
ciune ei au micşorat tributul pe care îl plătesc capitaliştilor inactivi, 
dar el există ca şi mai înainte, iar aceştia din urmă pot, potrivit 
aceleiaşi teorii că preţurile depind de bunul plac al vînzătorilor, 
să ceară în viitor pentru pămîntul şi capitalul lor o rentă sau o 
dobîndă etc. de 120 I.st. în loc de 1 00 I .st., cit au luat pînă acum. 

Acest raţionament strălucit este cu totul demn de gînditorul 
profund care, pe de o parte, îl pastişează pe A. Smith afirmînd c ă  
„munca este izvorul oricărei avuţii• (p. 242). 

că capitaliştii industriali 

„folosesc capitalul lor pentru a plăti o muncă care-l reproduce cu profit" (p. 246) 

şi care, pe de altă parte, trage concluzia că  acşti capitalişti 
industriali 

„întreţin pe toţi ceilalţi oamem •, că „numai ei sint aceia care sporesc avuţi a 
publică şi creează toate mijloac!le noastre de desfătare" (p. 242) , 

că  nu capitaliştii sînt hrăniţi de muncitori, ci muncitorii de capita
lişti, şi  anume pentru extraordinarul motiv că banii cu care sînt 
plătiţi muncitorii nu rămin în mîinile acestora, ci  se întorc în 
permanenţă la capitali-şti, ca plată a mărfurilor produse de 
muncitori. 

, ,Ei nu fac deci! să primească cu o mină şi să restituie cu cealaltă. Con
sumul lor trebuie deci privit ca datorindu-se acelora care îi plătesc• (p. 235) . 
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După această expunere exhaustivă a reproducţiei şi  consumu
lui social, aşa cum sînt ele efectuate prin mijlocirea circulaţiei 
banilor, Destutt continuă : 

„lată ce completează acest perpetuum mobile al avuţiei, mişcare care, de�i 
•'reşit înţeleasă" { „mal connu• - adevărat I } , „a fost numită pe drept cuvînt 
circulaţie ; căci ea este într-adevăr un circuit şi se întoarce mereu la punctul 
ei de plecare. Acest punct este acela în care are loc producţia"  (p. 239, 240). 

Destutt, that very distinguished writer, membre de l'Institut 
de France so et de la Societe Philosophique de Philadelphie • , şi 
c are, într-un anumit sens, este într-adevăr o somitate între eco
nomiştii vulgari, în încheiere îl invită pe  cititor să admire claritatea 
lesăvîrşită cu care a prezentat desfăşurarea procesului social, să 
admire fasciculul de lumină pe care l-a aruncat asupra acestui 
subiect şi are chiar condescendenţa de a comunica cititorilor de 
unde provine toată aceaslă lumină. Acestea trebuie redate în 
original : 

„On remarquera, j'espere, combien cette maniere de considerer la consom
mation de nas richesses est concordante avec tout ce que nous avans dit d 
propos de leur production et de leur diotribution, et en meme temps que//e 
clarte el/e repnd sur taule la marche de la societe. D'ou viennent cet acconl 
et cette lucidite ? De ce que nous avans rencontre la verile. Cela rappelle 
! 'effet de ces niroirs o. Ies objets se peignent nettement et dans leurs justes 
ţ>roportions, quand on est place dans leur vrai point-de-vue, et o. tout paraît 
confus et desuni, quand on en est trop pres ou trop loin" (p. 242, 243) **· 

Voila le cretinisme bourgeois dans toute sa beatitude ! * * • 

* - acest scriitor fodrte distins, membru al Institutului Franţei şi al Societăţii 
de filozofie dm Philadelph1a. - Nota lrad. ** - , , Se va observa, sper. cum acest mod de a privi consumul avuţiilor noastre 
concorda cu tot ce am spus privitor la producţia şi rnpartiţia lor şi în acelaşi timp ce c/anlale răspindeş le el asupra Jnlregii mişcdri a societăţii. De unde provme această 
armonie şi această luciditate ? Din faptul că am descoperit adevărul. Lucrul acesta 
aminteşte de efectul acelor oglinzi în care obiectele se reflectă clar şi în proporţiile lor 
adevărate atunci cînd ne situăm în punctul potrivit şi ln care totul apare confuz şi 

ie format atunci c!nd distanţa e prea mir; sau prea mare".  - N oia I rad. *** - Iată cretinismul burghez în toată splendoarea sa. - Nota trad. 
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C a p i t o 1 u 1 d o u ă z e c i ş i u n u 57) 
Acumularea şi reproducţia lărgită 

Am arătat în cartea I cum se produce ac umularea capitalului 
la capitalistul individual. Prin transformarea capitalului-marfă în 
b ani, se transformă în bani şi plusprodusul în care se întruchi
pează plusvaloarea. Această plusvaloare astfel transformată în bani 
capitalistul o retransforma in elemente naturale adiţionale ale 
capitalului său productiv. ln circuitul următor al producţiei, ca
pitalul sporit furnizează un produs sporit. Dar ceea ce se petrece 
cu capitalul individual trebuie să se petreacă şi cu producţia 
anuală totală, exact cum am văzut şi atunci cînd am analizat repro
ducţia simplă, şi  anume că precipitarea succesivă - la reproducţia 
capitalului individual a componentelor lui fixe uzate, în bani 
acumulaţi sub formă de tezaur, îşi găseşte expresia şi  în repro
ducţia socială anuală. 

Dacă un capital individual este = 400c + 100v,  iar plus
valoarea anuală este = 100, produsul-marfă este = 400c + 100v + 
1 00 P . Aceste 600 sînt transformale în bani. Din aceşti bani 400 
sint transformate din nou în forma naturală a capitalului constant, 
100v în forţă de muncă şi, în caz că toată plusvaloarea e acu
mulată, se mai transformă şi 100p în capital constant adiţional, 
prin schimbul 1lor pe elemente naturale ale capitalului productiv. 
In acest caz presupunem : 1) că, în condiţiile tehnice date, această 
sumă este suficientă fie pentru extinderea capitalului constant în 
funcţiune, fie pentru crearea unei noi întreprinderi industriale. Se  
mai poate întîmpla însă să  fie nevoie de  o perioadă de  timp mai 
îndelungată pentru transformarea plusvalorii în bani şi  pentru 
tezaurizarea acestor bani, înainte ca acest proces să poată avea 
loc, deci înainte de a putea avea loc o acumuiare efectivă, o lăr
gire a producţiei. 2) Se presi I'e ;că în fond a şi avut loc o 
lărgire a producţiei, căci, pentP ·,anii (plusvaloarea tezaurizată 

llr :. ,, 
") De aici pină la sfirşit manuscrisul nr i: 



Capitolul 21 .  Acumularea şi reproducţia lărgită 513 

sub formă de bani) să poată fi Lransformaţi în elemente ale capita
lului productiv, aceste elemente trebuie să se vîndă pe piaţă ca 
mărfuri ; nu are, de altfel, nici o importanţă dacă ele sint cum
părate ca mărfuri finite sau sînl confecţionate după comandă. Ele 
nu sînt plătite decît după ce au fost obţinute şi, în orice caz, după 
ce a avut loc, în ceea ce le priveşte, o reproducţie efectivă pe 
scară lărgită, o lărgire a producţiei care pînă atunci se desfăşura 
în proporţii normale. Ele trebuie să existe în mod potenţial, adică 
în elementele lor, întrucît, pentru ca ele să fie produse în mod 
efectiv, nu este nevoie decît de impulsul comenzii, adică de cumpă
rarea mărfii, care să anticipeze existenţa şi vînzarea acesteia. 
Banii existenţi într-o parte provoacă reproducţia lărgită în cealaltă 
parte, deoarece posibilitatea acestei reproducţii există independent 
de bani, deoarece banii în sine nu sînt un element al reproducţiei 
efective. 

Dacă, de pildă, capitalistul A vinde în cursul unm an sau 
al unui număr mai mare de ani cantităţile de produse-marfă produse 
de el în mod succesiv, el transformă imicit în mod succesiv în 
bani şi acea parte a produsului-marfă în c are este cuprinsă plus
valoarea - plusprodusul -, deci însăşi plusvaloarea produsă de 
el sub formă de marfă ; el acumulează treptat aceşti bani şi îşi 
formează astfel un nou capital bănesc potenţial - potenţial da
torită destinaţiei şi capacităţii lui de a fi transformat în elemente 
ale capitalului productiv. De fapt însă capitalistul nu acumulează 
d€cît un simplu tezaur, care nu este un element al reproducţiei 
efective, Activitatea c apitalistlui respectiv în această privinţă 
constă la început numai în retragerea succesivă in circulaţie a 
banilor cai e  circulă, nefiind, bmeînţeles, exclusă posibilitatea ca 
aceşti bani pe care el îi ţine astfel sub cheie, să fi  fost ei în
şişi - înainte de a fi intrat in circulaţie - o parte din alt tezaur. 
Acest tezaur al capitalistului A, care în mod potenţil ste capital 
bănesc nou, nu constituie o avuţie socială adiţională, după cum 
nu ar constitui o avuţie socială adiţională nici în cazul cînd aceşti 
bani ar fi cheltuiţi pe mijloace de c onsum. Se poate însă ca banii 
retraşi din circulaţie, deci care înainte se aflau în circulaţie, să 
fi format odată, mai demult, o p arte dintr-un tezaur sau să i fost 
forma b ăneaScă a unui salariu, să fi servit la transformarea în bani 
a unor mijloace de producţie sau a altor mărfuri sau să fi pus în 
circulaţie partea constantă a capitalului ori venitul vreunui capi
talist. i nu sînt o avi1tie noun, tot Şa cum banii priviţi din punctul 
de vdere al ci - - simple, fiind purtători numai a i  
vlorii lor nomin ... , o valoare înzecită în urma fap-
tului că s-au rotit de zece , ::ursul unei zile, realizînd zece va-

33 - Max-Engels - Opere, val. 2t 
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!ori-marfă diferite. Mărfurile există independent de bani şi banii 
înşişi rămîn ceea ce sînt (sau chiar scad din cauza uzurii) indiferent 
dacă efectuează o singură rotaţie sau zece rotaţii. Numai în pro
ducţia de aur se creează avuţie nouă (bani potenţiali), în măsura 
în care produsul sub formă de aur conţine plusprodus, care este 
purtător de plusvaloare, şi  numai în măsura în care noul produs 
sub formă de aur intră în întregime în circulaţie sporeşte el mate
rialul bănesc al unor noi capitaluri băneşti potenţiale. 

Deşi nu constituie o avuţie socială nouă, adiţională, această 
plusvaloare tezaurizată sub formă de bani reprezintă, totuşi, un ca
pital bănesc potenţial nou din cauza funcţiei în vederea căreia este 
acumulat. (Vom vedea mai tîrziu că un capital bănesc nou poate 
apărea nu numai prin transformarea treptată a plusvalorii în bani.) 

Banii sînt retraşi din circulaţie şi  acumulaţi sub formă de te
zaur prin vînzarea mărfii, fără ca această vînzare să fie urmată de 
o cumpărare. Aşadar, dacă presupunem că această operaţie are un 
caracter general, pare-se că nu se poate întrevedea de unde vor 
veni cumpărătorii, deoarece în acest proces - care trebuie presu
pus ca fiind general, întrucît fiecare capital individual se poate afla 
în curs de acumulare - fiecare vrea să vîndă pentru a tezauriza, 
dar nimeni nu vrea să cumpere. 

Dacă ne-am închipui procesul de circulaţie dintre diferitele 
părţi ale reproducţiei anuale ca desfăşurîndu-se în linie dreaptă -
ceea ce nu corespunde realităţii, deoarece, cu puţine excepţii, acest 
proces constă întotdeauna din mişcări opuse - ar trebui să înce
pem cu producătorul de aur (respectiv de argint) , care cumpără .fără 
să vîndă, şi să presupunem că toţi ceilalţi îi vind lui. In acest caz, 
întregul plusprodus social anual (purtătorul întregii plusvalori) ar 
trece în mîna lui, iar toţi ceilalţi capitalişti şi-ar repartiza pro rata 
plusprodusul lui, care există de la natură sub foronă de bani, aurul 
fiind forma naturală a plusvalorii lui ; căci acea parte din produsul 
producătorului de aur care trebuie să înlocuiască capitalul acestuia 
aflat în funcţiune este dej a mobilizată şi  folosită în mod corespun
zător. Plusvaloarea producătorului de aur produsă sub formă de aur 
ar fi în acest caz singurul fond din care îşi procură toţi ceilalţi 
capitalişti materialul pentru transformarea în bani a plusprodusului 
lor anual. Prin urmare, ea ar trebui să fie egală, în ceea ce priveşte 
mărimea valorii sale, cu întreaga plusvaloare socială anuală, care 
abia trebuie să se transforme n crisalida sa - în tezaur. Aceste 
ipoteze absurde nu ajută la nimic altceva decit cel mult la expli
carea posibilităţii unei tezaurizări simultane generale, fără a duce 
însă nici măcar cu n pas înainte explicarea reproducţiei însăşi, 
cu excepţia aceleia a producătorilor de aur. 
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Inainte de a rezolva această dificultate aparentă trebuie să de
limităm acumularea din sectorul I (producţia de mijloace de pro
ducţie) de acumularea din sectorul II (producţia de mijloace de 
consum) . Incepem cu sectorul I. 

I. Acumularea în sectorul I 
1 .  Formarea teaurului 

Este clar că atît c apitalurile investite în numeroasele ramuri 
industriale din care constă sectoiul I,  c ît şi diferitele capitaluri in
dividuale investite în fiecare dintre aceste ramuri industriale în 
funcţie de vîrsta acestor capitaluri, adică de timpul cît au funcţio
nat, făcînd cu totul abstracţie de volumul lor, de condiţiile tehnice, 
de situaţia de pe piaţă etc., se lflă pe diferite trepte ale procesului 
transformării succesive a plusvalorii în capital bănesc potenţial, 
indiferent pentru care dintre cele două forme de lărgire a produc
ţiei urmează să servească acest capital bănesc : entru sporirea 
capitalului aflat în funcţiune sau pentru înfiinţarea unor întreprin
deri industriale noi. O parte din capitalişti transformă deci necon
tenit c apitalul lor bănesc potenţial, ajuns la mărimea corespunză
toare, în capital productiv, adică cu banii acumulaţi prin transfor
marea în bani a plusvalorii cumpără mijloace de producţie, ele
mente adiţionale ale capitalului constant, în timp ce altă parte din 
capitalişti mai este ocupată cu acumularea capitalului ei bănesc po
tenţial. Prin urmare, capitaliştii din ambele aceste categorii se opun 
unii altora, unii în calitate de cumpărători, ceilalţi în calitate de 
vînzători, şi  fiecare apare exclusiv într-unul din aceste roluri. 

De pildă, capitalistul A vinde 600 ( = 400c + l OOv + l OOp ) ca
pitalistului B (care poate reprezenta mai mult de un singur cum
părător) . El a vîndut mărfuri de 600 contra 600 în bani, din care 
1 00 reprezintă plusvaloare pe care el o retrage din circuiaţie şi o 
tezaurizează sub formă de bani. Dar aceste 1 00 în bani reprezintă 
doar forma bănească a plusprodusului, care a fost purtătorul unei 
valori de 1 00. Tezaurizarea nu este de loc producţie, deci din capul 
locului ea nu înseamnă un increment l p roducţiei. Activitatea ca
pitalistului în această privinţă se rezumă exclusiv la faptul că el 
retrage din circulaţie, reţine şi sechestrează banii obţinuţi prin 
vînzarea plusprodusului de 1 00. Această operaţie nu o ef:tuează 
numai capitalistul A, ci şi alţi capitalişti, A', A", A"', în numeroase 
puncte din sfera circulaţiei ; aceşti capitalişti lucrează cu toţii cu 
aceeaşi asiduitate ca şi A la acest fel de tezaurizare. Numeroasele 
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puncte în care se retrag bani lin circulaţie şi se acumulează sub 
formă de numeroase tezaure individuale, respectiv capi taluri bă
neşti potenţiale, par să fie tot atîtea piedici pentru circulaţie, de
oarece imobilizează banii, lipsindu-i, pentru un timp mai lung sau 
mi scurt, de posibilitatea de a circula. Trebuie însă să se ţină 
seama de faptul că tezaurizarea are loc şi în cadrul circulaţiei de 
mărfuri simple, mult timp înainte ca această circulaţie să se efec
tueze pe baza producţiei de mărfuri capitaliste ; cantitatea de bani 
existentă în societate este intotdeauna mai mare decît partea de 
b ani care se află în circulaţie activă, deşi aceasta din urmă spo
reşte sau scade după împrejurări. Aceleaşi tezaure şi acelaşi mod 
de a tezauriza le întilnim şi aici, dar acum ca un moment propriu 
procesului de producţie capitalist. 

Se poate înţelege plăcerea provocată de faptul că, în cadrul 
sistemului de credit, toate aceste capitaluri potenţiale devin, prin 
concentrarea lor în bănci etc., capital disponibil, „loanable capi
tal u*, capital b ănesc, şi anume nu un capital pasiv, nu o „muzică 
a viitorului "  81, ci un capital activ, un capital cămătăresc (aici că
mătăresc în sensul creşterii lui) . 

Dar capitalistul A realizează această tezaurizare în măsura în 
care, în ceea ce priveşte plusprodusul său, apare numai în cali
tate de vînzător al acestuia, fără să apară apoi în calitate de 
cumpărător. Producţia lui succesiva de plusprodus, purtăto
rul plusvalorii lui care urmeaz. să fie transformată în bani, este 
deci premisa formării tezaurului acestui capitalist. In cazul nostru, 
în care examinăm numai circulaţia din cadrul sectorului I, forma 
naturală a plusprodusului, ca şi a produsului total, din care o parte 
o constituie plusprodusul, este forma naturală a unuia dintre ele
mentele capitalului constant al sectorului I,  adică plusprodusul face 
p arte din categoria mijloacelor de producţie care servesc la produ
cerea mijloacelor de producţie. Vom vedea imediat ce se întimplă 
cu acest plusprodus, adică ce funcţie îndeplineşte în mina cumpă
rătorilor B, B', B" etc. 

In primul rînd trebuie să reţinem însă următorul lucru : deşi 
capitalistul A retrage din circulaţie bani în contul plusvalorii sale 
şi ii tezaurizează, pe de altă parte el aruncă în circulaţie mărfuri 
fără să retragă în schimb alte mărfuri, fapt în urma căruia capita
liştii B, B', B" etc. pot, la rîndul lor, să arunce în circulaţie bani ş i  
să retragă din ea în schimb numai marfă. In cazul nostru, această 
marfă intră, atît în ceea ce priveşte forma ei naturală, cit şi des
tinaţia ei, ca element fix sau circulant în capitalul constant al capi-

* - , capital de lmprumut•. - Notl !rad. 
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taliştilor B, B' etc. Despre acest capital din urmă vom vorbi mai 
amănunţit atunci cînd vom avea de-a face cu cumpărătorii pluspro
dusului, cu capitaliştii B, B' etc. 

Trebuie să mai facem, în treacăt, următoarea remarcă : ca şi 
mai înainte, cînd am analizat reproducţia simplă, constatăm aici 
din nou că schimbul diferitelor componente ale produsului anual, 
adică circulaţia lor (care trebuie să cuprindă în acelaşi timp re
producţia capitalului, adică reconstituirea lui în diferitele lui 
forme : capital constant, variabil, fix, circulant, capital b ănesc, 
capital-marfă) , nu presupune numai o simplă cumpărare de marfă, 
completată printr-o vînzare ulterioară sau o vînzare completată 
printr-o cumpărare ulterioară, astfel incit de fapt nu s-ar produce 
decît schimbul unei mărfi contra altei mărfi, cum consideră eco
nomia politică şi în special şcoala liberului schimb de la fiziocraţi 
şi Adam Smith încoace. Ştim că, odată investit, capitalul fix nu 
mai e reînnoit în tot timpul funcţionării sale, ci continuă să 
uncţioneze sub vechea sa formă, în timp ce valoarea sa se  pre
cipită treptat sub formă de bani. Am văzut că reînnoirea perio
dică a componentei fixe a capitalului Ile (valoarea-capital totală 
Ile se schimbă contra elementelor în valoare de Icv+p) ) presupune, 
pe de o parte, o simplă cumpdrare a componentei fixe a capita
lului Il e care trece din forma bani în forma naturală ; acestei 
cumpărări îi corespunde simpla vînzare a lui Ip ; pe de altă parte, 
ea presupune o simplă vînzare din partea lui IIe , vînzare a acelei 
părţi din valoarea capitalului fix (a părţii din valoare care repre
zintă uzura) care se precipită sub form� de bani ; acestei vîn
zări îi corespunde simpla cumpărare a lui Ip • Pentru ca schimbul 
să se efectueze aici în mod normal, trebuie să se presupună că 
simpla cumpărare de partea lui He este egală, în ceea ce pri
veşte mărimea valorii, cu simpla vînzare de partea lui He şi, de 
asemenea, că simpla vînzare de Ip către IIe , partea 1, este egală 
cu o simplă cumpărare de IIe , partea 2 (p. 440) *· Altminteri, re
producţia simplă este perturbată ; simpla cumpărare de o parte 
trebuie compensată prin simpla vînzare de cealaltă parte. De ase
menea aici trebuie să se mai presupună că simpla vînzare a acelei 
părţi din Ip care formează tezaur pentru capitaliştii A, A', A" este 
echilibrată de simpla cumpărare a respectivei părţi din Ip de către 
capitaliştii B, B', B" care îşi transformă tezaurul în elemente de 
capital productiv adiţional. 

• Vezi volumul de fată, p. 48-486. - Nota red. 
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ln măsura în care echilibrul este restabilit prin faptul că cum
părătorul apare ulterior ca vînzător pentru aceeaşi sumă de va
loare şi, invers, în această măsură are loc reîntoarcerea banilor 
la acea parte care i-a avansat cu prilejul cumpărării şi a vîndut 
înainte de a cumpăra din nou. Dar echilibrul real în însuşi schim
bul de mărfuri, în schimbul diferitelor părţi ale produsului anual 
este condiţionat de egalitatea sumei de valoare a mărfurilor 
schimbate unele contra altora. 

Dar în măsura în care au loc numai acte de schimb unilate
rale, de o parte aflîndu-se o masă de simple cumpărări, de cea
laltă parte o masă de simple vinzări - şi am văzut că schimbul 
normal, pe baze capitaliste, al produsului anual presupune ase
menea metamorfoze unitalerale -, echilibrul nu există declt dacă 
se presupune că suma de valoare a cumpărărilor unilaterale şi 
suma de valoare a vînzărilor unilaterale se compensează reciproc. 
Faptul că producţia de mărfuri este forma generală a producţiei 
capitaliste include implicit rolul pe care ba-ii îl joacă în această 
producţie nu nmai în calitate de mijloc de circulaţie, dar şi în 
calitate de capital bănesc, şi creează anumite condiţii normale da 
schimb, proprii acestui mod de producţie, deci condiţii pentru des
făşurarea normală atî t a reproclucţiei simple, cit şi a reproducţiei 
pe scară lărgită, condiţii care se transformă în tot atîtea condiţii 
pentru desf�urarea anormală a reproducţiei, în tot atîtea posibi
lităţi de crize, întrucît - avînd în vedere caracterul spontan al 
acestei producţii - echilibrul este el însuşi o întîmplare. 

De asemenea am văzut că la schimbul lui Iv contra unei sume 
de valoare corespunzătoare din II c are loc, ce-i drept, în cele din 
urmă pentru II c o înlocuire de marfă a capitalistului colectiv din 
sectorul II cu o sumă de valoare egală a mărfii capitalistului co
lectiv din sectorul I, că deci capitalistul colectiv din sectorul II 
completează ulterior vînzarea mărfii proprii prin cumpărare de 
marfă din sectorul I, avînd aceeaşi sumă de valoare. Această în
locuire are loc, dar nu are loc un schimb direct de mărfuri între 
capitaliştii din sectoarele I şi II. IIc îşi vinde marfa muncitorilor 
din sectorul I ;  aceştia se opun lui He în mod unilateral ca cum
părători de mărfuri, iar IIc li se opune acestor muncitori în mod 
unilateral ca vînzători de mărfuri ; cu banii obţinuţi astfel din 
vînzare, IIc i se opune capitalistului colectiv din sectorul I în 
mod unilateral ca cumpărător de mărfuri, iar capitalistul colectiv 
din sectorul I i se opune lui IIc în mod unilateral pînă la concu
renţa sumei de I v  ca vînzător de mărfuri. Nmai prin această 
vînzare de mărfuri reproduce sectorul I în cele din urmă capitalul 
său variabil sub formă de capital bănesc. Dacă capitalul din sec-
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torul I se opune capitalului din sectorul II în mod unilateral ca 
vînzător de mărfuri pînă la concurenţa sumei de 11 , atunci p ro
priilor săi muncitori el li se opune în mod unilateral ca cumpărător 
do mărfuri atunci cînd le cumpără forţa de muncă ; şi �a cum 
niuncitorii din sectorul I i se opun în mod unilateral capitalistului 
<lin sectorul II ca cumpărători de mărfuri (şi anume de mijloace 
Je subzistenţă) . tot astfel ei  i se opun capitalistului din sectorul I 
în mod unilateral ca vinzători de mărfuri, ş1 anume ca vînzători 
ai forţei lor de muncă. 

Oferta continuă de forţe de muncă din partea muncitorilor din 
sectorul I, retransformarea unei părţi din capitalul-marfă din sec
torul I în forma bani a capitalului variabil, înlocuirea unei părţi 
a capitalului-marfă din sectorul II prin elemente naturale ale ca
pitalului constant Ilc , toate aceste premise necesare ale repro
ducţiei se condiţionează reciproc, dar ele sînt realizate prin inter
mediul unui proces foarte complicat, care cuprinde trei procese 
de circulaţie, independente unul de celălalt, dar care se împletesc 
între ele. Insăşi complexitatea procesului oferă tot atîtea motive 
pentru desfăşurarea lui anormală. 

2. Capitalul constnt adiţional 

Plusprodusul, purtătorul plusvalorii, nu-i costă mm1c pe capi
taliştii din sectorul I care şi-l însuşesc. Ei nu trebuie să avanseze 
sub nici o formă bani sau mărfuri pentru a-l obţine. lncă la fizio
craţi avansarea (avance) era forma generală a valorii materiali
zate în elemente ale capitalului productiv. Aşadar, ceea ce avan
sează capitaliştii din sectorul I nu este decît capitalul lor constant 
şi capitalul lor variabil. Muncitorul, prin munca sa, nu numai că 
le conservă capitalul lor constant, nu numai că le înlocuieşte va
loarea-capital variabilă cu o parte din valoarea corespunzătoare 
nou creată sub formă de marfă ; în afară de aceasta, e� le mai 
furnizează, datorită supramuncii sale, o plusvaloare existentă sub 
formă de plusprodus. Vînzind succesiv acest plusprodus, ei for
meiză tezaurul, capital bănesc potenţial adiţional. In cazul ana
lizat aici, acest plusprodus constă din capul locului din mijloace 
de producţie care servesc la producerea mijloacelor de producţie. 
Abia în mîinile capitaliştilor B ,  B', B" etc. (sectorul I) acest plus
produs funcţionează în cali tate de capital constant adiţional ; po
tenţial el este însă capital constant adiţional încă înainte de a fi 
fost vîndut, încă în mîimle tezaurizatorilor A, A', A" (sectorul I). 
Dacă analizăm numai mărimea valorii reproducţiei de partea sec
torului I, ne mai aflăm înc ă  în limitele rep:oducţiei simple, de-
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oarece nici un capital adiţional nu a fost pus în mişcare pentru 
a crea acest capital constant adiţional p otenţial (plusprodusul) : 
de asemenea nu a fost pusă în mişcare nici o cantitate mai mare 
de supramuncă decît cea cheltuită pe baza reproducţiei simple. 
Deosebirea constă aici numai în forma supramuncii folosite, in 
natura concretă a caracterului ei util deosebit. Ea a fost cheltuită 
pe mijloace de producţie pentru I c  , în loc de a fi cheltuită pe 
mijloace de producţie pentru Ilc , pe mij loace de producţie care 
servesc la producerea mijloacelor de producţie şi nu pe mijloace 
de producţie care servesc la producerea mijloacelor de consum. 
La reproducţia simplă am presupus că întreaga plusvaloare din 
sectorul I se cheltuieşte ca venit, deci pentru mărfuri din secto
rul li ; ea constă deci numai din acele mijloace de producţie care 
urmează să înlocuiască capitalul constant He sub forma sa natu
rală. Pentru ca trecerea de la reproducţia simplă la cea lărgită să 
aibă loc, producţia sectorului I trebuie să fie în stare să producă 
mai puţine elemente ale capitalului constant pentru sectorul II, 
şi să producă o cantitate corespunzător mai mare pentru secto
rul I. Această trecere, care nu se înfăptuieşte totdeauna fără difi
cultăţi, este uşurată de faptul că unele produse din sectorul I pot 
servi ca mijloace de producţie în ambele sectoare. 

De aici rezultă, dacă privim lucrurile numai din punctul de 
vedere al mărimii valorii, că substratul material al reproducţiei 
lărgite se :reează în cadrul reproducţiei simple. Este vorba pur 
şi simplu de supramunca muncitorilor din sec torul I, cheltuită ne
mijlocit în producţia de mijloace de producţie, în crearea de 
capital adiţional potenţial al sectorului I. Formarea de capital bă
nesc adiţional potenţial de p artea capitaliştilor A, A', A" (secto
rul I) prin vînzarea succesivă a plusprodusului lor, obţinut fără 
să se fi cheltuit vreun capital bănesc, reprezintă, prin urmare, 
aici pur şi simp1u forma bănească a unor mijloace de producţie 
ale sectorului I produse adiţional. 

Aşadar, producţia de capital bănesc adiţional potenţial nu 
exprimă în cazul nostru (căci, precum vom vedea, acest capital se 
poate forma şi într-un mod cu totul diferit) decît un fenomen al 
procesului de producţie însuşi : producţia, sub o formă determi
nată, a unor elemente ale capitalului productiv. 

Prin urmare, producţia pe scară mare de :apital bănesc adi
ţional potenţial nu este, în numeroase puncte ale sferei circulaţiei, 
decit rezultatul şi expresia unei producţii multilaterale de capital 
p roductiv adiţional potenţial, a cărui apariţie nu presupune nici 
un fel de cheltuieli adiţionale de bani din p artea capitaliştilor in
dustriali. 
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Transformarea succesivă a acestui capital productiv adiţional 
potenţial în capital bănesc po tenţial (tezaur) de către capitalştii 
A, A', A" etc. (sectorul I) , condiţionată de vînzarea succesivă a 
plusprodusului acestor capitalişti - deci de o vinzare unilaterală, 
repetată, de mărfuri fără o cumpărare complementară -, se efec
tuează printr-o retragere repetată de bani din circulaţie şi printr-o 
formare a unui tezaur corespunzător. Această tezaurizare, cu ex
cepţia cazului în care cumpărător este producătorul de aur, nu pre
supune nicidecum o bogăţie suplimentară de metal nobil, ci numai 
o schimbare în funcţia banilor aflaţi pînă acum în circulaţie. Pînă 
acum ei au funcţionat în calitate de mijloc de circulaţie ; acum 
funcţionează în calitate de tezaur, de capital bănesc poten
ţial nou, în formare. Intre formarea de capital bănesc adiţional şi 
masa de metal nobil aflată într-o ţară nu există deci nici o lgă-
tură c auzală. 

De aici urmează apoi : cu cit capitalul productiv care funcţio
nează într-o ţară (inclusiv forţa de muncă care îi este încorporată, 
producătoarea plusprodusului) este mai mare, cu cit forţa produc
tivă a muncii şi, prin urmare, mijloacele tehnice care pot să ser
vească la o extindere rapidă a producţiei de mijloace de produc
ţie sînt mai dezvoltate, cu ci t masa de plusprodus este mai mare 
atît în ceea ce p riveşte valoarea sa, cit şi în ceea ce priveşte can
titatea de valori de dntrebuinţare în care se concretizează el, c11 
atît este mai mare : 

1) c apitalul productiv adiţional potenţial aflat sub formă de 
plusprodus în mina capitaliştilor A, A', A" etc. şi 

2) masa acestui plusprodus transformat în bani, deci masa 
capitalului bănesc adiţional potenţial aflat în mina capitliştilor 
A, A', A". Dacă deci Fullarton, de pildă, nu vrea să ştie nimic 
despre supraproducţie în inţelesul obşnuit, dar în schimb recu
noaşte supraproducţia de capital, şi anume de capital bănesc, acest 
lucru dovedeşte o dată în plus cit de puţin înţeleg chiar şi cei 
mai buni economişti burghezi mecanismul sistemului lor. 

Dacă plusprodusul, produs ş1 însuşit direct de către capitaliştii A, A', A" (sectorul I) . este baza reală a acumulării de capital, 
adică a reproducţiei lărgite, deşi el nu va funcţiona activ în acest 
rol deoît în mina capitaliştilor B, B', B" etc. (sectorul I) . el este, 
dimpotrivă, cu totul neproducliv ca crisalidă bănească - sub 
formă de tezaur şi de capital bănesc potenţial care se formează 
numai treptat - şi, deşi mişcarea lui sub această formă este p ara
lelă cu procesul de producţie, el se află în afara lui. Pentru pro
ducţia capitalistă, el este ca o ghiulea legată de picior (dead 
weight) . Tendinţa de a utiliza această plusvaloare, acumulată sub 
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formă de capital bănesc potenţial, atît pentru a obţine profit, cit 
şi venit se realizează în sistemul de credit şi în „hîrtii" („Papier
chen " ) *· Capitalul bănesc capătă astfel, sub altă formă, o influenţă 
urişă asupra mersului şi dezvoltării puternice a sistemului de 
producţie capitalist. 

Masa plusprodusului transformat în capital bănesc potenţial 
va fi cu atît mai mare, cu cit mai mare a fost suma totală a capi
talului aflat în funcţiune din a cărui funcţionare a rezultat acest 
produs. Creşterea absolută a volumului capitalului bănesc poten
ţial reprodus anual uşurează insă segmentarea acestuia, astfel că 
el poate fi plasat mai repede într-o întreprindere nouă, indiferent 
dacă această întreprindere se află în mina aceluiaşi capitalist sau 
în alte mîini (de pildă, membrii de familie, în caz de partaj succe
soral etc.) . Segmentarea capitalului bănesc se înţelege aici în sen
sul că el se desparte cu totul de capitalul iniţial, pentru a fi plasat 
ca un capital bănesc nou intr-o întreprindere nouă, de sine stă
tătoare. 

Dacă vînzătorii plusprodusului, capitalişii A, A', A" etc. (sec
torul I) au obţinut acest plusprodus ca rezultat direct al procesu
lui de producţie, care nu presupune nici un fel de alte acte de 
circulaţie în afară de avansarea de capital constant şi de capital 
variabil, necesară şi la reproducţia simplă, dacă ei creează astfel 
baza reală a reproducţiei pe scară lărgită, producînd de fapt ca
pital adiţional potenţial, capitaliştii B, B', B" e tc. (sectorul I), dim
potrivă, se comportă în mod diferit. 1) Abia în mina lor pluspro
dusul capitaliştilor A, A', A" etc. va funcţiona activ în calitate de 
capital constant adiţional (lăsăm deocamdată la o parte celălalt 
element al capitalului productiv, forţa de muncă adiţională, deci 
capitalul variabil adiţional) ; 2) pentru ca plusprodusul să ajungă 
în mina lor este nevoie de un act de circulaţie : ei trebuie să cum
pere acest plusprodus. 

Cu privire la punctul 1 trebuie menţionat aici că o mare parte 
a plusprodusului (a capitalului constant adiţional potenţial) , produs 
de capitaliştii A, A', A" (sectorul I) , deşi produs în anul în curs, 
nu poate funcţiona activ în mina capitaliştilor B, B', B" (sectorul I) 
în calitate de capital industrial decît în anul următor sau chiar mai 
tîrziu ; cu privire la punctul 2 se pune întrebarea de unde provin 
banii necesari pentru procesul de circulaţie ? 

In măsura în care produsele pe care le produc capitaliştii 
B, B', B" etc. (sectorul I )  intră ele însele din nou in natura în ace
laşi proces de producţie, se înţelege de Ja sine că pro tanto o parte 

* Este vorba de hirtil de valoare (acţiuni, obligaţiuni etc.). - Nota red. 
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din propriul lor plusprodus trece în mod direct (fără intermediul 
circulaţiei) în capitalul lor productiv, intrînd aici ca element adi
ţional al capitalului constant. Dar pro tanto aceştia nu sînt capi
talişti care transformă în bani plusprodusul capitaliştilor A, A' etc. 
(sectorul I) . Dacă facem abstracţie de acest fapt, de unde provin 
banii ? Ştim că capitaliştii B, B', B" (sectorul I) şi-au format tezau
rul, ca şi capitaliştii A, A' etc., prin vînzarea plusproduselor lor 
respective şi acum şi-au atins scopul : capitalul lor bănesc, deo
camdată potenţial, acumulat sub formă de tezaur, trebuie să funcţio
neze în mod efectiv în calitate de capital bănesc adiţional. Dar 
în felul acesta nu facem decît să ne învîrtim în cerc. Intrebarea 
de unde provin banii pe care capitaliştii din grupul B (sectorul I) 
i-au retras mai înainte din circulaţie şi i-au acumulat rămîne 
valabilă. 

Ştim însă din analizarea reproducţiei simple că în mina ca
pitaliştilor din sectoarele I şi II trebuie să se afle o anumită 
masă de bani pentru efectuarea schimbului plusprodusului lor. 
In cadrul reproducţiei simple, banii, care nu serveau decît pen
tru a fi cheltuiţi ca venit pe mijloace de consum, se întorceau 
la capitalişti în măsura în care aceştia îi avansaseră în ve
derea efectuării schimbuiui maselor lor respective de mărfuri ; 
aici reapar aceiaşi bani, dar funcţia lor s-a schimbat. Capitaliştii 
din grupele A şi B (sectorul I) îşi furnizează pe rînd banii pen
tru transformarea plusprodusului în capital bănesc adiţional po
tenţial şi pe rînd aruncă din nou în circulaţie, sub formă de 
mijloc de cumpărare, capitalul bănesc nou format. 

Singura presupunere care se face aici este că masa de bani 
aflată în ţară (viteza de circulaţie etc. fiind considerată constantă) 
este suficientă atît pentru circulaţia activă, c i l  şi pentru formarea 
tezaurului de rezervă, adică aceeaşi condiţie preliminară care, după 
cum am văzut, trebuie să fie îndeplinită şi în circulaţia de mărfuri 
simplă. Numai funcţia tezaurului este aici diferită. De asemenea 
masa de bani existentă trebuie să fie mai mare : 1 .  pentru că în 
producţia capitalistă orice produs (cu excepţia metalului nobil nou 
produs şi a puţinelor produse consumate de producătorul însuşi) 
este produs ca marfă, prin urmare trebuie să treacă prin procesul 
de transformare în crisalidă bănească ; 2. pentru că, pe baza pro
ducţiei capitaliste, masa capitalului-marfă şi mărimea valorii lui 
nu sînt numai mai mari din punct de vedere absolut, dar şi cresc 
cu o viteză incomparabil mai mare ; 3. pentru că un capital va
riabil tot mai mare trebuie să se transforme în permanenţă în 
capital bănesc ; 4 .  pentru că extinderea producţiei este însoţită 
pas cu pas de formarea uno r noi capitaluri băneşti, deci trebuie 
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să existe şi materialul pentru acumularea lor sub formă de tezaur. 
Dacă acest lucru este valabil, în orice caz, pentru prima fază a 
producţiei capitaliste, în care şi sistemul de credit este însoţit în 
special de o circulaţie metalică, el este valabil şi pentru faza cea 
mai dezvoltată a sistemului de credit, în măsura în care baza lui 
rămîne circulaţia metalică. Pe de o p arte, producţia adiţională de 
metale nobile, în măsura în care în mod alternativ ea creşte sau 
scade, p oate produce perturbări în ceea ce priveşte preţurile măr
furilor nu numai în decursul unor perioade mai lungi, dar şi în 
decursul unor perioade foarte scurte ; pe de altă parte, întregul 
mecanism al creditului tinde necontenit să limiteze circulaţia me
talică efectivă - prin tot felul de operaţii, metode, organizare 
tehnică - la un minim care în mod relativ scade mereu, datorită 
cărui fapt cresc în aceeaşi proporţie şi caracterul artificial al în
tregului mecanism, şi posibilităţile unor perturbări în mersul nor
mal al acestuia. 

Diferiţii capitalişti B, B', B'' e tc.  (sectorul I), al căror capital 
bănesc nou potenţial intră în funcţmne în calitate de capital activ, 
pot să-şi cumpere şi să-şi vîndă reciproc produsele (părţi din plus
produsul lor). Dacă lucrurile decurg normal, banii avansaţi pentru 
circulaţia plusprodusului se reîntorc pro tanto la diferiţii capita
lişti din grup a B în aceeaşi proporţie în c are ei i-au avansat pen
tru circulaţia mărfurilor lor respective. Dacâ banii circulă ca 
mijloc de pl ată, nu trebuie plătite decît soldurile, în măsura în 
care cumpărările şi vînzările reciproce nu se compensează. Este 
însă important să se presupună la început peste tot, aşa cum se 
face aici, o circulaţie metalică sub forma ei cea mai simplă şi mai 
primitivă, pentru că în felul acesta fluxul şi refluxul banilor, li
chidarea soldurilor, intr·un cuvînt toate momentele c are în siste
mul de credit apar ca procese reglementate în mod conştient, aici 
par a fi independente de sistemul de credit, astfel că lucrurile apar 
sub forma lor naturală iniţială ş1 nu sub forma reflectată, aşa cum 
apar mai tîrziu. 

3. Capitalul variabil adiţional 

Intrucît pînă acum a fost vorba numai de capitalul constant 
adiţional, trecem acum la analiza capitalului variabil adiţional. 

ln cartea I am arătat pe larg cum pe baza producţiei capita
liste există întotdeauna o rezervă de forţă de muncă şi cum, la 
nevoie, se poate pune în funcţmne mai multă muncă fără sporirea 
numărului de muncitori ocupaţi sau a cantităţii de forţă de muncă 
Nu e nevoie deci deocamdată să mai insistăm asupra acestui 
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lucru, ci vom presupune că partea din capitalul bănesc nou for
mat care urmează să fie transformată în capital variabil găseşte 
întotdeauna forţa de muncă în care trebuie să se transforme. S-a 
mai arătat în cartea I în ce fel un capital dat îşi poate lărgi, în 
anumite limite, şi fără acumulare, volumul producţiei. Aici însă 
este vorba de acumulare de capital în sensul specific, astfel incit 
lărgirea producţiei este condiţionată de transformarea plusvalorii 
în capital adiţional, prin urmare şi de sporirea capitalului care stă 
la baza producţiei. 

Producătorul de aur poate să acumuleze o parte a plusvalorii 
sale sub formă de aur ca capital bănesc potenţial ; de îndată ce 
acest capital a atins mărimea necesară, el  î l  poate transforma di
rect într-un nou capital variabil, fără să fie nevoit să-şi vîndă în 
prealabil plusprodusul ; de asemenea el poate transforma acest 
capital bănesc potenţial în elemente ale capitalului const ant. To
tuşi, în acest din urmă caz el trebuie să găsească gata pregătite 
aceste elemente materiale ale capitalului său constant, indiferent 
dacă, aşa cum am presupus în expunerea de pînă acum, fiecare 
producător lucrează formînd stocuri, adică mai întîi acumulează 
mărfurile în depozit, iar apoi aduce pe piaţă mărfurile finisate sau 
lucrează după comandă. In ambele cazuri se presupune lărgirea 
reală a producţiei, adică se presupune plusprodusul care în primul 
caz există în mod efectiv, in al doilea caz există în mod potenţial, 
poate fi furnizat. 

II. Acumularea în sectorul II 
m presupus pînă acum că capitaliştii A, A', A" (sectorul I) 

1ş1 vînd plusprodusul către capitaliştii B, B', B" etc., care fac parte 
din acelaşi sector I.  Dar să presupunem că un capitalist A (secto
rul I) îşi transformă în bam plusprodusul, vînzîndu-1 unui capita
list B din sectorul II. Acest lucru se poate petrece numai dac ă  
capitalistul A (sectorul I) ,  după c e  a vîndut capitalistului B (sec
torul II) mijloace de producţie, nu cumpără ulterior mijloace de 
consum, deci numai dacă vînzarea de partea capitalistului A este 
unilaterală. Transformarea lui II: din forma de capital-marfă în 
forma naturală de capital constant productiv se poate efectua nu
mai datorită faptului că, în afară de li , cel puţin o parte din IP 
se schimbă contra unei părţi a lui IIc , acest IIc existînd sub 
formă de mijloace de consum ; dacă însă capitalistul A îşi trans
formă în bani pe Ip fără ca acest schimb să se efectueze şi, dim
potrivă, retrage din circulaţie banii încasaţi de la sectorul II din 
vînzarea lui Ip al său fără să-i cheltuiască pentru cumpărarea de 
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mijloace de consum IIc ; atunci de partea capitalistului A (sec
torul I) are loc, ce-i drept, formarea unui capital bănesc adiţional 
potenţial, dar de cealaltă parte se află imobilizată sub formă de 
capital-marfă o parte a capitalului constant al capitalistului B 
(sectorul II) , egală ca mărime a valorii şi care nu se poate trans
forma în forma natural. de capital constant productiv. Cu alte 
cuvinte, o parte din mărfurile capitalistului B (sectorul II) , şi anume 
prima facie * o parte pe care, dacă nu o vinde, capitalistul B 
nu-şi poate retransforma în întregime capitalul său constant în
tr-o formă productivă, nu-şi mai găseşte desfacere ; în ceea ce 
priveşte această parte, are deci loc o supraproducţie cai e împie
dică reproducţia acestei părţi chiar pe aceeaşi scară. 

Aşadar, deşi în acest caz capitalul bănesc adiţional potenţial 
reprezintă de partea capi talis tului A (sectorul I) plusprodusul 
(plusvaloarea) transformat în bani, totuşi plusprodusul (plusva
loarea) , considerat ca at.re, este în cazul de faţă un fenomen al 
reproducţiei simple, nu încă al reproducţiei pe scară lărgită. Măr
furile Icu+Pl - acest lucru fiind valabil în orice caz pentru o 
parte a lui p - trebuie să fie schimbate în cele din urmă contra 
Ilc pentru ca reproducţia lui He să poată continua pe aceeaşi 
scară. Capitalistul A (sectorul I). vînzînd plusprodusl său capi
talistului B (sectorul II) , i-a furnizat acestuia o parte corespun
zătoare din valoarea capitalului constant sub fo1mă naturală, dar, 
în acelaşi timp, prin retragerea banilor din circulaţie - necom
pletînd vînzarea sa cu o cumpărare ulterioară - a făcut ca o 
parte din marfa capitalistului B (sectorul II) , egală ca valoare, 
să nu poată fi vîndută. Prin urmare, dacă avem în vedere întreaga 
reproducţie socială, care cuprinde deopotrivă pe capitaliştii sectoa
relor I şi II, transformarea plusprodusului capitalistului A (secto
rul I) în capital bănesc potenţial exprimă imposibilitatea retrans
formării în capital productiv (constant) a unui capital-marfă egal 
ca valoare al capitalistului B (sectorul II) ; aşadar, această trans
formare exprimă nu posibili tatea efectuării producţiei pe scară lăr
gită, ci frînarea reproducţiei simple, deci un deficit în reproducţia 
simplă. Intrucît formarea şi vinzarea plusprodusului capitalistu
lui A (sectorul I) sînt ele însele fenomene normale ale reproducţiei 
simple, avem aici, chiar pe baza reproducţiei simple, următoarele 
fenomene care se condiţionează reciproc : formarea unui capital 
bănesc adiţional potenţial în sectorul I (deci subconsum din punctul 
de vedere al sectorului II) ; imobilizarea în sectorul II a unor 
stocuri de mărfuri care nu pot fi retransfomate în c apital productiv 

* - la prima vedere. - Nota lrad. 
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(deci supraproducţie relativă în sectorul II) ; capital bănesc exce
dentar în sectorul I şi deficit în reproducţie în sectorul II. 

Fără să ne oprim mai mult asupra acestui punct, vom face nu
mai următoarea remarcă : la expunerea reproducţiei simple s-a pre
supus că întreaga plusvaloare a sectoarelor I şi II se cheltuieşte 
ca venit. n realitate însă, o parte a plusvalorii e cheltuită ca venit, 
altă parte e transformată în capital. Acumularea reală are loc nu
mai cu această condiţie. Afirmaţia că acumularea s-ar face în dauna 
consumului este în aceasiă formulare generală o iluzie, care vine 
în contradicţie cu esenţa producţiei capitaliste, întrucît ea presu
pune că scopul şi mobilul acestei producţii este consumul şi nu 
acapararea de plusvaloare şi capitalizarea ei, adică acumularea. 

Să analizăm acum ceva mai amănunţit acumularea în sec
torul II. 

Prima dificultate în ceea ce priveşte IIc  , adică în ceea ce pri
veşte retransformarea lui din componentă a capitalului-marfă din 
sectorul II în forma naturală a capitalului constant din sectorul II ,  
priveşte reproducţia simplă. Să luăm schema de mai înainte : 

(1 OOO v + 1 OOO p )  I se schimbă contra : 
2 OOO IIc . 
Dacă, de pildă, jumătatea plusprodusului din sectorul I, adică 

1 :0 p sau 500 Ip , este din nou încorporată sectorului I în ca
litate de capital constant, aceasld parte a plusprodusului, reţinută 
în sectorul I ,  nu poate înlocui nici o p arte a lui Ilc . In loc să fie 
transformată în mijloace de consum (şi aici, în această secţiune a 
circulaţiei dintre sectoarele I şi II, are loc - spre deosebire de în
locuirea a 1 OOO IIc cu 1 OOO Iv , efectuată prin intermediul munci
torilor din sectorul I - un schimb reciproc real, deci o deplasare 
de mărfuri de ambele părţi) . această parte din Ip urmează să ser
vească drept mij loace de producţie adiţionale chiar în sectorul I. 
Ea nu poate îndeplini această funcţie în mod simultan în sectoa
rele I şi II. Capitalis tul nu poate să cheltuiască valoarea pluspro
dusului său pe mijloace de consum şi în acelaşi timp să consume în 
mod productiv însuşi plusprodusul, adică să-l încorporeze capitalu
lui său productiv. Astfel, în Ioc de 2 OOO lcv+p) nu pot fi transfor
mate în 2 OOO IIc decît numai 1 500, şi anume (1 0000 + 500 p )  I ; 
prin urmare, 500 IIc nu se pot retransforma din forma lor de marfâ 
în capital productiv (constant) al sectorului II. ln sectorul II ar avea 
loc deci o supraproducţie, care, în ceea ce priveşte proporţiile ei, 
ar corespunde exact volumului lărgirii producţiei care a avut Ioc 
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în sectorul I. S-ar putea ca supraproducţia din sectorul II să in
fluenţeze atît de mult sectorul I, incit chiar şi reîntoarcerea sumei 
de 1 OOO, cheltuite de muncitorii din sectorul I pe mijloace de con
sum din sectorul II, să nu se facă decît parţial, astfel că aceste 1 OOO 
nu s-ar întoarce în mîinile capitaliştilor din sectorul I sub formă 
de capital bănesc variabil. Aceştia din urmă s-ar vedea astfel îm
piedic aţi chiar în reproduc �ia pe aceeaşi scară, ş i  anume prin sim
pla încercare de a o lărgi. In legătură cu aceasta trebuie să ţinem 
seama de faptul că în sectorul I nu a avut loc de fapt decît o re
producţie simplă şi că nu s-a făcut decît o regrupare a elementelor 
ei, aşa cum sînt prezentate ele în schema noastră, în vederea unei 
lărgiri în viitor, să zicem în anul următor. 

S-ar putea încerca înlăturarea acestei dificultăţi în felul ur
mător : cele 500 Ilc care se află în depozitele capitaliştilor şi care 
nu pot fi transformate în mod direct în capital productiv constituie 
cu atît mai puţin supraproducţie, cu cit reprezintă, dimpotrivă, un 
element necesar al reproducţiei, pe care pînă în prezent nu l-am 
luat în consideraţie. Am văzut că în multe puncte trebuie să se 
acumuleze rezerve de bani, c are trebuie deci retraşi din circulaţie 
în parte pentru a face posibilă crearea unui nou c apital bănesc 
chiar în cadrul sectorului I, în parte pentru a păstra în mod pro
vizoriu sub formă bani valoarea capitalului fix care se consumă în 
mod treptat. Dar, întrucît în schema prezentată de noi toţi b anii 
şi  toate mărfurile se află din capul locului exclusiv în miinile ca
pitaliştilor din sectoarele I şi  II şi întrucît aici nu există nici co
mercianţi, nici cămătari, nici bancheri şi nici alte clase care să nu 
facă decît să consume şi  care să nu participe în mod direct la pro
ducţia de mărfuri, formarea continuă de stocuri de mărfuri - în 
cazul de faţă în mîinile producătorilor lor respectivi - este indis
pensabilă pentru ca mecanismul reproducţiei să poată funcţiona fără 
întrerupere. Prin urmare, cele 500 Il c care se află în depozitele ca
pitaliştilor din sectorul II reprezintă stocul de mărfuri, de mijloace 
de consum, care asigură continuitatea procesului de consum pre
supus de reproducţie ; aşadar, in cazul de faţă, acest stoc asigură 
trecerea de la un an la altul. Fondul de consum, aflat aici încă în 
mîinile vînzătorilor lui, care sînt în acelaşi timp şi producătorii lui, 
nu se poate reduce anul acesta la zero pentru a începe la anul de 
la zero, tot aşa cum lucrul acesta nu este posibil nici cînd este 
vorba de trecerea de la ziua de azi la cea de mîine. Intrucît ase
menea stocuri de mărfuri trebuie formate în permanenţă din nou, 
deşi volumul lor se schimbă, producătorii noştri capitalişti din sec
torul II trebuie să aibă o rezervă de capital bănesc care să le per
mită să.şi continue neîntrerupt procesul de producţie, deşi o parte 
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din capitalul lor productiv stă imobilizată vremelnic sub formă de 
mărfuri. Căci, potrivit ipotezei noastre, ei îmbină toată activitatea 
comercială cu cea productivă ; prin urmare, ei trebuie să dispună 
şi de capitalul bănesc adiţional, care, atunci cind diferitele funcţii 
ale procesului de reproducţie se separă şi devin funcţii ale unor 
categorii de capitalişti diferite, se află în mina comercianţilor. 

La aceasta se poate obiecta în felul următor : 1. O asemenea 
formare de stocuri şi necesitatea ei sînt valabile pentru toţi capi
taliştii, atît pentru cei din sectorul I, cit şi pentru cei din secto
rul II. Priviţi ca simpli vinzători de mărfuri, ei nu se deosebesc 
unul de altul decît prin faptul că vînd mărfuri de feluri diferite. 
Stocul de mărfuri din sec torul II presupune un stoc anterior de 
mărfuri în sectorul I. Dacă facem abstracţie de acest stoc într-o 
parte, trebuie să facem abstracţie de el şi în cealaltă parte. Dacă 
îl luăm însă în considerare de ambele p ărţi, problema nu se 
schimbă de loc. - 2. Dacă în sectorul II anul în curs se încheie 
cu un stoc de mărfuri pentru anul următor, el a început în acel�i 
sector II cu un stoc de mărfuri transmis din anul precedent. Prin 
urmare, atunci cind analizăm reproducţia anuaiă - redusă la ex
presia ei cea mai abstract. -, trebuie în ambele cazuri să exclu
dem acest stoc. Dacă lăsăm anului în curs întreaga lui producţie, 
deci şi ceea ce transmite el anului următor ca stoc de mărfuri, 
dar, pe de altă parte, scădem s tocul de mărfuri pe care l-a primit 
de la anul precedent, avem de fapt în faţa noastră, ca obiect al 
analizei, produsul total al unui an mediu. - 3. Simplul fapt că di
ficultatea care urmează să fie inlăturată acum nu am întimpinat-o 
atunci cind am analizat reproducţia simplă dovedeşte că aici este 
vorba de un fenomen specific, care nu se datorează decît unei 
schimbări în gruparea elementelor din sectorul I (în ceea ce pri
veşte reproducţia) , schimbare fără care în general nu ar putea 
avea loc nici un fel de reproducţie pe scară lărgită. 

III. Prezentarea schematică a acumulării 

Vom analiza acum reproducţia după următoarea schemă : 
I. 4 OOO c + 1 OOO v + 1 OOO p = 6 OOO } _ Schema a) II. 1 500c + 376 o + 376P = 2 252 total - 8 252. 

Observăm mai întîi că suma totală a produsului social anual = 
= 8 252 este mai mică decît în prima schemă, în care era = 9 OOO. 
Am putea tot atît de bine să luăm o sumă mult mai mare, de pildă 
una de zece ori mai mare. Am ales anume o sumă mai mică decît 
cea din schema I pentru a sublinia că reproducţia pe scară lăr-

34 
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gită (care e concepută aici numai ca o producţie efectuată cu aju
torul unei investiţii de capital mai mari) nu are nimic de-a face 
cu mărimea absolută a produsului, că pentru o masă de mărfuri 
dată ea nu presupune decît o repartizare diferită şi o destinaţie 
funcţională diferită a diferitelor elemente ale produsului dat, că, 
aşadar, în ceea ce priveşte mărimea valorii, ea nu este pentru în
ceput decît o reproducţie simpiă. Nu cantitatea, ci destinaţia ca
litativă a elementelor date ale reproducţiei simple se schimbă la 
început, şi această schimbare este premisa materială a reproduc
ţiei pe scară lărgi tă de mai tîrziu �8) . 

Am putea să prezentăm schema altfel, modificînd raportul din
tre capitalul variabil şi capitalul constant ; de pildă în felul 
următor : 

I. 4 000 e + 875v + 875p = 5 750 } _ Schema b) II. 1 750e + 376v + 376p = 2 502 total - 8 252. 

!n felul acesta, schema ar apărea ca fiind aranjată pentru repro
ducţia simplă, astfel că întreaga plusvaloare ar fi cheltuită ca  
venit ş i  nu  ar  fi acumulată. În  ambele cazuri, atît în schema a) , 
c it şi în schema b) avem un produs anual de aceeaşi mărime a 
valorii, numai că  în cazul b) elementele lui sînt astfel grupate în 
ceea ce priveşte funcţiile lor, incit  reproducţia reîncepe pe aceeaşi 
scară, în timp ce în cazul a) se creează baza materială a repro
ducţiei pe scară lărgită. Şi anume, în schema b) (875v + 875p ) 
I = 1 750 I (v+p) sînt schimbate fără nici un excedent contra 
1 750 Ile , în timp ce în schema a) (1  OOOv + 1 OOOp ) I = 2 OOO 
lcv+p) sînt schimbate contra 1 500 He , lăsînd un excedent de 
500 I p  pentru acumulare în sectorul I. 

Să trecem acum la analizarea mai amănunţită a schemei a) . 
Să presupunem că  atît în sectorul I, cit şi în sectorul II o jumă
tate din plusvaloare, în loc să fie cheltuită ca venit, este acumu
lată, adică este transformată într-un element al c apitalului adi
ţional, Intrucît jumătate din 1 OOO Ip = 500 trebuie să fie într-o 
formă sau alta acumulată, folosită în calitate de capital bănesc 
adiţional, adică trebuie să fie transformată în capital productiv 
adiţional, numai (1 OOO v + 500 p )  I vor fi cheltuite ca venit. Din 
această cauză, ca mărime normală a lui II e figurează aici numai 
cifra 1 500. Schimbul dintre 1 500 Icv+p) şi 1 500 He nu mai tre
buie analizat, întrucît a mai fosl examinat ca proces al reproduc-

&&) In felul acesta se pune capăt o dată pentru totdeauna controversei dintre 
James Mill şi S. Bailey cu privire la acumularea capitalului, de care ne-am ocu
pat, din alt punct de vedere, în cartea I (capitolul XII, 5, p. 634, nota 65 6'), 
şi anume controversa cu privire la posibilitatea unei extinderi a actiunii capi
talului industrial atunci cind mărimea lui rămine constantă. Vom reveni ulte
rior asupra acestei probleme. 
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ţiei simple ; de asemenea nu trebuie să ne oprim nici asupra lui 
4 OOO Ic , întrucît noua lui repartizare în vederea noii reproducţii 
(care de data aceasta se desfăşoară pe scară lărgită) a fost şi ea 
analizată ca proces al reproducţiei simple. 

Ceea ce rămîne deci de analizat aici este : 500 Ip şi (376 1 + 
+ 376 P ) II, în măsura în care este vorba, pe de o parte, de rela
ţiile interne atît din sectorul I, cit şi din sectorul II, iar pe de altă 
parte de mişcarea dintre aîndouă. Intrucît s-a presupus că şi 
în sectorul II urmelză să fie acumulată o jumătate din plusva
loare, trebuie transformate in capital în acest sector 1 88, din care 
1/4 în capital variabil = 47, sau, ca să luăm o cifră rotundă 48 ; 
mai rămîn 1 40, care urmează să fie transformate în capital 
constant. 

Ne lovim aici de o nouă problemă, a cărei simplă existenţă 
trebuie să pară ciudată pentru concepţia curentă potrivit căreia 
mărfuri de un fel se schimbă contra mărfuri de alt fel, sau, ceea 
ce este acelaşi lucru, se schimbă mărfuri contra bani, iar banii 
acştia, la rîndul lor, se schimbă contra mărfuri de alt fel. Cele 
140 Ilp pot fi transformate în capital productiv numai pentru 
că sînt înlocuite cu o parte a mărfurilor Ip avînd aceeaşi sumă 
de valoare. Se înţelege de la sine că acea parte din Ip , care ur
mează să fie schimbată contra Ilp , trebuie să constea din mijloace 
de producţie care să poată intra atît în producţia sectorului I, cit 
şi în cea a sectorului II sau exclusiv în producţia sectorului IT.  
Această înlocuire nu se poate efectua decît prin cumpărare uni
laterală din partea sectorului II, întrucît întregul plusprodus de 
500 Jp , care încă mai trebme analizat, urmează să servească pen
tru acumulare în cadrul sectomlui I; deci nu poate fi schimbat 
contra unor mărfuri din sectorul II ; cu alte cuvinte, capitaliştii 
din sectorul I nu pot în acelaşi timp să acumuleze acest pluspro
dus şi să-l şi consume. Sectorul II trebuie deci să cumpere 140 I ;  
cu numerar fără c a  aceşti bani să se întoarcă la el prin v înzarea 
ulterioară a mărfii sale de către sectorul I. Dar acest proces se 
repetă mereu la orice producţie anuală nouă, în măsura în care 
ea este reproducţie pe scară lărgită. Unde se află în sectorul J [  
sursa de  bani necesari în  acest scop ? 

Sectorul II, dimpotrivă, pare să fie un cîmp cu totul steril în 
ceea ce priveşte formarea de capital bănesc nou, formare care 
însoţeşte acumularea reală şi o condiţionează în cadrul produc
ţiei capitaliste ; această formare de capital bănesc nou apare, de 
rapt, la început ca o simplă tezaurizare. 

La început avem suma de 376 II 1 ; capitalul bănesc în sumă 
de 376, avansat pentru forţă de muncă, se întoarce în permanenţă, 
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în calitate de capital variabil sub formă de bani, la capitalistul 
colectiv din sectorul II prin cumpărarea de mărfuri din acest 
sector. Această continuă îndepărtare şi reîntoarcere a banilor la 
punctul de plecare - buzunarul capitalistului - nu sporesc cu 
nimic cantitatea de bani care efectuează acest circuit. Ea nu con
stituie, aşadar, o sursă de acumulare de bani. De asemenea aceşti 
bani nu pot fi retraşi din circulaţia sus-menţionată pentru a forma 
capital bănesc potenţial nou, capital bănesc tezaurizat. 

Dar ia stai I Nu e rost aici de vreun profit 1 
Nu trebuie să uitm că sec torul II are faţă de sectorul I avan

tajul că muncitorii pe care îi foloseşte trebme să cumpere de la 
capitaliştii din acest sector mărfurile produse chiar de ei .  Sectorul 
II cumpără forţă de muncă şi în acelaşi timp vinde mărfun 
chiar posesorilor forţei de muncă folosite de el. Capitaliştii din 
sectorul II pot deci : 

1 .  - şi acest lucru le este comun cu capitaliştii din secto
rul I - pur şi simplu să reducă salariul sub nivelul lui mediu 
normal. ln felul acesta se eliberează o parte din banii care funcţio
nează ca formă bănească a capitalului variabil, şi acest lucru ar 
putea să devină, dacă un asemenea proces se repetă mereu, o 
sursă normală a tezaurizării, deci şi a formării de capital bănesc 
adiţional potenţial în sectorul II. Bineînţeles că aici, unde avem 
de-a face cu formarea normală de capital, nu este vorba de un 
profit fraudulos, accidental. Dar nu trebuie să uităm că salariul 
normal plătit efectiv (care, ceteris paribus *, determină mărimea 
capitalului variabil) nu e nicidecum plătit din bunătatea capita
liştilor, ci pentru că, în condiţiile date, trebuie să fie plătit. Ast
fel acest mod de a explica lucrurile se exclude. Dacă presupunem 
că sectorul II cheltuieşte un capital variabil de 3761 , nu putem, 
în scopul explicării acestei probleme noi, să introducem dinr-o 
dată ipoteza că acest sector avansează, de pildă, numai 350„ şi 
nu 3761 • 

2. Pe de altă parte însă, precum s-a spus, sectorul II, privit 
ca un tot întreg, are faţă de sectorul I avantajul că el este în 
acelaşi timp cumpărătorul forţei de muncă şi vînzătorul mărfii 
către proprii săi muncitori. In ce fel poate fi exploatat acest avan
taj - în ce fel se poate plăti, nominal, salariul normal, de fapt 
luîndu-se înapoi, alias furîndu-se o parte din acest salariu fără 
să se dea în schimb un echivalent în marfă corespunzător, cum 
se poate face acest lucru fie prin intermediul trucksystemului * * ·  

* - celelalte condltll răminlnd neschimbate. - Nota lrad. ** - sistemul plătii în mărfuri. - Nota trad. 
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fie prin falsificarea banilor aflaţi în circulaţie (deşi poate că  
această falsificare nu întotdeauna poate f i  constatată de  lege) , 
în această privinţă există în orice ţară industrială cele mai con
crete date, de pildă, în Anglia şi în Statele Unite. (Cu acest prilej 
trebuie să se aducă cîteva exemple elocvente.) Este aceeaşi opera
ţie ca la punctul 1 ,  numai că e camuflată şi efectuată pe o cale 
ocolită. Ea trebuie deci respinsă ca şi prima. Aici este vorba de 
salariul plătit în mod real, şi nu în mod nominal. 

Vedem că la o analiză obiectivă a mecanismului capitalist nu 
este nevoie să folosim anumite tare ruşinoase, care mai sînt şi 
extrem de pronunţate, ale acestuia pentru a înlătura unele greu
tăţi teoretice. E ciudat însă că marea majoritate a criticilor mei 
burghezi se indignează susţinînd că în cartea I a „Capitalului " aş 
fi făcut capitaliştilor o mare nedreptate afirmînd că, de pildă, 
capitalistul plăteşte valoarea reală a forţei de muncă, lucru pe 
care, de altfel, în cea mai mare parte a cazurilor nu-l face I (Cu 
„mărinimia" care mi se atribuie mie ar putea fi citat aici Schaffle.) 

Aşadar, cu suma de 376 II1 nu se poate face nimic în scopul 
arătat mai sus. 

Dar şi mai prost, se pare, stau lucrurile cu suma de 376 111•  
Aici se opun unul altuia numai capitalişti din acelaşi sector, care 
îşi vînd şi îşi cumpără reciproc mijloacele de consum produse de 
ei. Banii necesari pentru acest schimb funcţionează numai ca 
mijloc de circulaţie şi, dacă lucrurile se desfăşoară normal, trebuie 
să se întoarcă la cei interesaţi în cantitatea în care aceştia i-au 
tvansat circulaţiei pentru a repeta iarşi şi iarşi acelşi drum. 

Retragerea acestor bani din circulaţie în scopul formării unui 
capital bănesc adiţional potenţial pare posibilă numai pe două căi. 
Sau o parte din capitaliştii se::torului II înşală cealaltă parte, je
fuind-o deci de bani. După cum ştim, pentru formarea unui capital 
bănesc nou nu este nevoie de o sporire prealabilă a cantităţii de 
bani aflaţi în circulaţie ; nu e nevoie decît ca banii să fie retraşi 
din anumite părţi din circulaţie şi să fie acumulaţi sub formă de 
tezaur. Faptul că banii pot fi furaţi şi că deci formarea de capital 
bănesc adiţional la o parte din capitaliştii sectorului II ar putea fi 
însoţită de o pierdere reală de bani la altă parte din capitalişti 
nu schimbă cu nimic lucrurile. Partea înşelată a capitaliştilor din 
sectorul II ar fi nevoită să huzurească mai puţin, atît şi nimic 
mai mult. 

Sau o parte din Ilp' ,  întruchipată în mijloace de subzistenţă 
necesare, e transformată direct în capital variabil nou in cadrul 
sectorului II. Vom analiza la sfîrşitul acestui capitol (la nr. IV) 
cum se petrece acest lucru. 
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1 .  P r i m u l  e x e m p l u  

A) Schema reproduc/iei simple 

I. 4 OOOc + 1 OOOu + 1 OOO p = 6 000 l 
II. 2 OOOc + 500 0 + 500p = 3 OOO ( total 9 OOO . 

B) Schemă iniţială pentru reproduc/ia pe scară lărgită 

I. 4 OOOc + 1 OOOu + 1 OOCp = 6 OOO 
II. 1 500c + 750v + 750p= 3 OOO } total = 9 OOO. 

Dacă presupunem că în schema B) se acumulează o jumătate 
din plsvaloarea sectorului I, adică 500, obţinem mai întîi că  
(1 OOO v + 500p ) I sau 1 500 Icv+p) urmează să fie înlocuite 
:u 1 500 IIc ; în acest caz în sectorul I rămîn 4 OOOc + 500p , 
aceasta din urmă urmînd a fi acumulaă. Inlocuirea lui (1 OOOv + 
+ 500p) I cu 1 500 II c reprezintă un proces al reproducţiei simple şi 
a fost explicat atunci cînd m analizat-o pe aceasta din urmă. 

Să presupunem că, din cele 500 Ip, 400 trebuie transformate 
în capital constant şi 100 în capital variabil. Schimbul în cadrul 
sectorului I a acestor 400p , care urmează astfel să fie capitalizate, 
a fost analizat ; ele pot fi deci adăugate fără alte lămuriri lui Ic 
ş i  atunci obţinem pentru sectorul I : 
4 400 c + 1 OOOu + 100p (100p trebuie să fie transformate în 100ul · 

La rîndul său, sectorul II cumpără de la sectorul I în vederea 
acumulării aceste 100 Ip (existente sub formă de mijloace de p ro
ducţie) , care constituie acum capital constant adiţional al sectoru
lui II, în timp ce cele 100 în bani, pe care sectorul II le plăteşte 
pentru aceste mijloace de producţie, devin forma bănească a 
capitalului variabil adiţional al sectorului I. Avem în acest caz 
p entru sectorul I un capital de 4 400c + 1 100u (acestea din urmă 
în bani) = 5 500. 

Sectorul II are acum drept capital constant 1 600c ; pentru a 
le utiliza în procesul de producţie el trebuie să mai adauge alte 
50v în bani pentru cumpărarea de forţă de muncă nouă, astfel 
incit capitalul său variabil crşte de la 750 la 800. Această creştere 
a capitalului constant şi a capitalului variabil din sectorul II cu 
dfra totală de 150 este acoperită din plusvaloarea acestui sector ; 
aşadar, din cele 750 lip nu mai rămîn decît 600p c a  fond de consum 
l capitaliştilor din sectorul II, al căror produs anual se reparti
zează acum în felul următor : 
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II. 1 600c + 800' + 600P (fond de consum) = 3 OOO. 
Cele tSOp produse sub formă de mijloace de consum, care sînt 
transformate aici în ( 1 00c + 50' ) II, intră în întregime, sub forma 
lor naturală, în consumul muncitorilor : 100 sînt consumate de 
muncitorii din sectorul I ( 100 Iv ) şi SO de muncitorii din sectorul II 
(SO IID ) ,  aşa curo s-a arătat mai sus. De fapt, în sectorul II, .în care 
produsul total este confecţionat în forma necesară pentru acumu
lare, trebuie ca o parte din plusvaloare majorată cu 100 să fie 
reprodusă sub formă de mijloace de consum necesare. Dacă repro
ducţia pe scară lărgită începe în mod efectiv, aceste 100 capital 
bănesc variabil din sectorul I se reîntorc, prin intermediul munci
torilor săi, la sectorul II ; acest sector, dimpotl ivă, trece sectoru
lui I, sub formă de stoc de mărfuri, 100p şi în acelaşi timp trece SO 
propriilor săi muncitori, de asemenea sub formă de stoc de mărfuri. 

Repartizarea produsului total, modificată în vederea acumu
lării, se prezintă acum în felul următor : 

I. 4 400c + 1 1 OOv + SOO fond de consum = 6 OOO 
II. 1 600c + 800 v+600 fond de consum = 3 OOO ����� 

Total 9 OOO, ca mai sus. 
Din această sumă constituie capital : 

I. 4 400c + 1 1 00u (în bani) = S SOO } 
II. 1 600c + 800v (în bani) = 2 400 = 7 900. 

în timp ce producţia a început cu : 
I. 4 OOOc + 1 OOOu = S OOO } 

II. 1 500c + 7SOv = 2 250 = 7 2SO. 

Dacă acumularea reală se desfăşoară pe această bază, adică 
dacă se produce în mod efectiv cu acest capital sporit, atunci la 
sfîrşitul anului următor obţinem ; 

I. 4 400c + 1 100u + 1 100 p = 6 600 } 
II. 1 600c + 800 v + 300 p = 3 200 = g SOO. 

Să presupunem acum că în sectorul I acumularea continuă în 
aceeaşi proporţie, că deci SSOp sînt cheltuite ca venit, iar cele
lalte 5SO p sînt acumulate. In acest caz sînt înlocuite în primul rînd 
1 1 00 ID cu 1 100 IIc ; apoi 5SO Ip mai trebuie realizate într-o canti
tate de mărfuri echivalentă a sectorului II ; deci în total trebuie 
realizate 1 6SO I cc+p) . Dar capitalul constant din sectorul II care 
trebuie înlocuit nu este decît de 1 600 ; restul de 50 trebuie deci 
completat din 800 Ilp . Dacă aici facem deocamdată abstracţie de 
bani, obţinem ca rezultat al acestei tranzacţii : 
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I. 4 400c + 550p (care urmează să fie capitalizate) ; în afară 
de aceasta, în fondul de consum al capitaliştilor şi al muncitorilor, 
1 650cv+p)• realizate în mărfuri Ilc . 

II. 1 650c (cele 50 fiind adăugate, după cum s-a spus mai sus, 
din IIp) + 800v + 750p (fond de consum al capitaliştilor) . 

Dar dacă în sectorul II intre v şi c se menţine vechea p ro
porţie, pentru SOc mai trebuie avansate încă 25v ; acestea pot fi 
luate din cele 750p ; obţinem deci : 

II. 1 650c + 825v + 725p.  
In sectorul I urmează să fie capitalizate 550p ; dacă proporţia 

dintre v şi c rămîne cea de mai înainte, 440 din această cifră for
mează capitalul constant, iar 1 1 0  capitalul variabl. Aceste 1 10 pot 
fi luate eventual din 725 IIp . cu alte cuvinte mijloace de consum 
în valoare de 1 10 sînt consumate de muncitorii din sectorul I în 
Ioc să fie consumate de capitaliştii din sectorul II, aceştia din urmă 
fiind, aşadar, nevoiţi să capitalizeze aceste 1 1  Op pe c are nu le pot 
consuma. Din cele 725 IIp rămîn deci 615 IJp . Dar dacă sectorul I I  
transformă astfel aceste 1 10 î n  capital constant adiţional, e l  mai 
are nevoie de încă un capital variabil adiţional de 55 ; acesta 
trebuie iarăşi luat din plusvaloarea lui ; dacă scădem aceste 55 
din 615 IJp, pentru consumul capitaliştilor din sectorul II rămîn 560, 
aşa că acum, după efectuarea tuturor deplasărilor reale şi poten
ţiale, obţinem următoarea valoare-capital : 

I .  (4 400c+440c) +(1 100v + 1 10") = 4 840c + 1 210v = 6 ( 50 
I I. (1 600c + 50c + 1 10c) +(800v + 25v + 551 ) = 

= 1 760c +880v =2 640 
8 690 

Pentru ca lucrurile să decurgă normal, este nevoie ca în sec
torul II acumularea să se facă mai repede decit în sectorul I, pen
tru că în caz contrar partea din Icv+p) care urmează să fie schim
bată contra mărfuri IIc c reşte mai repede decit Ic,  singurul contra 
căruia poate fi schimbată. 

Dacă reproducţia continuă pe această b ază, toate celelalte 
condiţii rămînînd ne5chimbate, la sfîrşitul anului următor obţinem : 

I. 4 840c + 1 210v  + 1 21 0 p  = 1 260 } 
II. 1 760c + 880v + 880p = 3 250 = 10 780. 

Dacă proporţia în care este împărţită plusvaloarea rămîne 
neschimbată, sectorul I trebuie să cheltuiască mai întîi ca venit 
1 2101 şi jumătate din p = 605, în total = 1 815. Şi acest fond de 
consum este, la rîndul lui, mai mare cu 55 decit Ilc . Scăzind 
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aceste 55 din 880 p ,  rămîn 825. Dacă aceste 55 II p sînt transformate 
în Ilc ,  aceasta presupune apoi ca din IIP să se mai scadă 27 1/2 
pentru capitalul variabil corespunzător ; rămîn disponibile pentru 
consum 797 1/2 II p· 

In sectorul I trebuie acum capitalizate 60Sp , din care 484 
reprezintă capital constant şi 121  capital variabil ; ultima sumă 
trebuie scăzută din Ilp, care acum este = 797 12 ; rămîn deci 
676 1/2 Ilp . Prin urmare, sectorul II transformă alte 121  în capital 
constant şi pentru aceasta are nevoie de un nou capital varia
bil = 60 1/2 1 şi acesta din urmă se scade din 676 1/2 ; rămîn dispo
nibile pentru consum 616. 

In cazul acesta avem următorul capital : 

I. Constant 4 840 + 484 5 324. 
Variabil 1 2 1 0  + 121  = 1 331 .  

II. Constant 1 760 + 
Variabil 880 + 55 + 121  = 1 936. 

27 l '2 + 60 1/2 = 968. 

Total I. 5 324c + 1 331 1  -� 6 655 } _ 
II. 1 936 c + 9681 = 2 904 - 9 55g, 

iar la sfîrşitul anului produsul va fi : 

I. 5 324c + 1 331 1 + 1 J31p = 7 986 } 
II. 1 936c + 968 1 + 968p = 3 872 = l l  858. 

Repetînd acelaşi calcul şi rotunjind fracţiile, 
şitul anului următor un produs de : 

obţinem la sfî r·· 

I. 5 856c + 1 4641 + 1 464P = 
II. 2 129c + 1 065 1 + 1 065P = 

Iar peste încă un an : 

8 784 } 
= 13 043. 4 259 

I. 6 442c + 1 6101 + 1 610p = 9 662 } 
= II. 2 342 c + 1 1721 + 1 172p = 4 686 1 4  348. 

In decurs de 5 ani de reproducţie pe scară lărgită, capitalul 
total din sectoarele I şi II a crescut de la 5 500c + 1 7501 = 7 250 
la 8 784c + 2 7821 = 1 1  566, deci în proporţie de 100 : 160. Plus
valoarea totală era iniţial de 1 750 ; acum ea este de 2 782. Plus
valoarea consumată era la început de 500 p entru sectorul I şi 
de 600 pentru sectorul II, total = 1 100 ; în ultimul an ea era 
de 732 pentru sectorul I şi de 745 pentru sectorul II, total = 1 477. 
Ea a crescut deci în proporţie de 100 : 1 34. 
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2. A 1 d o i i e a e x e m p 1 u 

Să  luăm acum produsul anual de 9 OOO, care, sub formă de 
capital-marfă, se află în întregime în mina clasei capitaliştilor in
dustriali, sub o formă în care raportul mediu general dintre capita
lul variabil şi capitalul constanl este de 1 : 5. Acest lucru presu
pune : o dezvoltare considerabilă a producţiei capitaliste şi o dez
voltare corespunzătoare a forţei productive a muncii sociale , o 
lărgire prealabilă importantă a scării producţiei ; în sfîrşit dez
voltarea tuturor condiţiilor care creează o suprapopulaţie relativă 
în cadrul clasei muncitoare. Rotunjindu-se fracţiile, produsul anual 
se va repartiza atunci în felul următor : 

I. 5 OOO c + 1 oool + 1 OOOp = 7 OOO } 
-

II. 1 430c + 285 v + 285p = 2 OOO - g OOO. 

Să presupunem acum că capitaliştii din sectorul consumă o 
jumătate din plusvaloare = 500, iâr cealaltă jumătate o acumu
lează. In acest caz (1 OOOv + 500p) I = 1 500 ar trebui schimbate 
contra 1 500 II c· Intrucît aici Ilc nu este decît = 1 430 , trebuie 
să-i adăugăm 70 din plusvaloare ; scăzînd 70 din 285 IIp, obţinem 
215 lip .  Prin urmare, avem : 

I. 5 OOO� + 500 P (destinate capitalizării) + 1 50<v+P) fond 
de consum al capitaliştilor şi muncitorilor. 

II. 1 430c + 70p (destinate capitalizării) + 2B5v + 215p . 
Intrucît 70 lip în sectorul II sînt direct adăugate lui Ilc , 

pentru punerea în mişcare a acestui capital const•mt adiţional e 
nevoie de un capital variabil de 7; = 1 4  ; aceste 1 4  sînt luate, 
la rîndul lor, din 215 lip ; rămin 201 lip, astfel că avem : · 

II. (1 430c + 70c ) + (285v + 141) + 201p • 
Schimbul celor 1 500 I( v+'/,p) contra 1 500 Ilc este un pro-

ces de reproducţie simplă, pe care l-am analizat. Totuşi trebuie să 
mai menţionăm aici unele particularităţi care rezultă din faptul că, 
la reproducţia însoţită de acumulare, I( o+'/,p) nu este înlocuit 
numai de Il c ,  ci de Ilc plus o parle din lip. 

Se înţelege de la sine că, în ipoteza acumulării, I(v+p) este 
mai mare decît Ilc , şi nu egai cu II , ca în reproducţia simplă, 
deoarece : 1. sectorul I înglobează o parte din plusprodusul său 
în propriul său capital productiv şi transformă 5/6 din această parte 
în capital constant, aşa că nu poate în acelaşi timp să înlocuiască 
aceste 5/6 cu mij loace de consum din sectorul II ; 2. sectorul I tre
buie să fumizeze din plusprodusul său materialul pentru capitalul 
constant necesar în vederea acumulării în cadrul sectorului II, aşa 
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cum sectorul II trebuie să furnizeze sectorului I materialul pentru 
capitalul variabil care urmează să pună în mişcare acea parte din 
plusprodusul sectorului I pe care însuşi acest sector o foloseşte 
ca pe un capital constant adiţional. Ştim că capitalul variabil 
efectiv, deci şi cel adiţional, constau din forţă de muncă. Nu 
capitalistul din sectorul I este acela care cumpără de la capitaliştii 
din sectorul II o rezervă de miJloace de subzistenţă necesare sau 
le ţine stocate pentru forţa de muncă adiţională pe care urmează 
s-o folosească, aşa cum trebuia să facă proprietarul de sclavi. 
Muncitorii înşişi sînt aceia care cumpără mărfuri de la capitaliştii 
din sectorul II. Acest fapt nu împiedică ca, din punctul de vedere 
al capitalistului, mij loacele de consum ale forţei de muncă adi
ţionale să nu fie decît mijloace de producere şi de conservare a 
eventualei forţe de muncă adiţionale a capitalistului, deci forma 
naturală a capitalului său variabil. Următoarea sa operaţie, în cazul 
de faţă efectuată în sectorul I,  constă numai în aceea că el acu
mulează noul capital b ănesc necesar pentru cumpărarea de forţă 
de muncă adiţională. In momentul în care el înglobează această 
forţă de muncă în capitalul său productiv, banii devin pentru 
această forţă de muncă mijloc de cumpărare a mărfurilor sectoru
lui II ; muncitorii trebuie deci să găsească gata p regătite mijloa
cele de consum necesare. 

!n treacăt fie spus, domnul capitalist, ca şi p resa lui, sînt 
adesea nemulţumiţi de felul în care forţa de muncă îşi cheltuieşte 
banii şi de mărfurile din sectorul II în care ea îşi realizează aceşti 
bani. Cu acest prilej, capitalistul face pe filozoful, flecăreşte despre 
cultură şi îşi dă aere de filantrop, ca, de pildă, d-l Drummond, 
secretar de ambasadă a Angliei la Washington. El arată că „The 
Nation" { un ziar } a publicat la sfîrşitul lunii octombrie 1 879 un 
articol interesant în care se spune între altele : 

„Muncitorii nu au ţinut pasul în ceea ce priveşte cultura cu progresul 
invenţiilor : le-au devenit accesibile o serie de obiecte pe care ei nu ştiu să 
Ie întrebuinţeze şi ientru care nu creează deci o piaţă•. { Orice capitalist do
reşte, bineînţeles, ca muncitorul să-i cumpere marfa. } „Nu există nici un mo
tiv ca muncitorul să nu-şi dorească acelaşi confort ca preotul, avocatul sau 
medicul, care ciştigă tot atit cit el". { Această categorie de preoţi, avocaţi şi 
medici s!nt într-adevăr nevoiţi să se mulţumească numai cu dormţa acestui 
confort I } „Dar el nu are asemenea dorinţe. Se pune în continuare problema 
cum poate fi ridicat nivelul de consumator al acestuia prin măsuri raţionale ŞI 
sănătoase ; o problemă nu tocmai uşoară, întrucit toată ambiţia muncitorului 
nu trece dincolo de dorinţa de a obţine o reducere a orelor sale de muncă, iar 
demagogii ii incită mai mult în această direcţie decit în direcţia îmbunătăţirii 
situaţiei lui prin perfecţionarea capacităţilor lui intelectuale şi morale", („Re
ports of H.M.'s Secretaries of Embassy and Legation on the Manufactures, Com
merce etc. of the Countries in which they reside", London, 1879, p. 404.) 
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Ziua de muncă prelungită pare să fie secretul „măsurilor 
raţionale şi sănătoase" care urmează „să îmbunătăţească situaţia• 
muncitorului „prin perfecţionarea capacităţilor lui intelectuale şi 
morale" şi să facă din el un consumator „raţional •. Pentru a deveni 
un consumator „raţional " al mărfurilor capitaliştilor, muncitorul 
trebuie, în primul rînd, să înceapă prin a permite capitalistului 
său - lucru pe care demagogul îl împiedică să-l facă I - să-i 
consume forţa de muncă într-un mod iraţional şi dăunător sănă
tăţii. Ce înţelege capitalistul prin consum „raţional" se vede atunci 
cînd binevoieşte să se amestece în mod direct în consumul munci
torilor săi, în trucksystem, care cuprinde, printre multe altele , şi  
închirierea de locuinţe către muncitori, aşa că respectivul capita
list este în acelaşi timp şi  proprietarul locuinţei lor. 

Acelaşi Drummond, al cării suflet nobil se entuziasmează de 
încercările capitaliştilor de a ridica nivelul clasei muncitoare , 
relatează printre altele, în acelaşi raport, despre filaturile de bum
bac ale firmei „Lowell and Lawrence Mills " ,  considerate fabrici 
model. Cantinele şi  casele de locuit pentru fetele care lucrează în 
aceste fabrici aparţin societăţii pe acţiuni care e şi proprietara 
fabricilor ; administratoarele acestor case se află în serviciul ace
leiaşi societăţi, care stabileşte pentru aceste fete şi norme de 
conduită ; nici o fată nu are voie să se întoarcă acasă după ora 10  
seara. Dar culmea este că  o poliţie specială a societăţii patrulează 
în împrejurimi pentru a împiedica încălcarea acestui regulament. 
După ora 1 0  seara nici o fată nu are voie nici să iasă, nici să 
intre în casă. Toate fetele sînt obligate să locuiască pe teritoriul 
care aparţine societăţii, căreia fiecare casă situată pe acest teri
toriu îi aduce o chirie săptăminală de aproximativ 10 dolari ; 
şi acum să-l vedem pe consumatorul „raţional" în toată splen
doarea sa : 

„lntrucit însă în multe dintre cele mii bune case de locuit pentru mun
citoare există şi indispensabilul pian, muzica, cintecul şi dansul joacă un rol 
însemnat, cel puţin pentru fetele care, după o muncă neîntreruptă de 10 ore la 
războiul de ţesut, au mai curind nevoie, după atîta monotonie, de o variaţie 
decit de o odihnă efectivă• (p. 412) , 

Dar adevăratul secret al transformării muncitorului într-un 
consumator raţional ni se dezvăluie abia acum. D-l Drummond 
vizitează fabrica de cuţite din Turner' s Falls (Connecticut River) , 
şi d-l Oakman, casierul acestei societăţi pe acţiuni, după ce îi 
povesteşte că cuţitele de masă americane le bat pe cele englezeşti 
în ceea ce priveşte calitatea, continuă : 

„Vom bate Anglia şi în ceea ce priveşte preţurile : ln ceea ce priveş�e 
calitatea i·am luat-o lnainte, lucru de altfel recunoscut : dar trebuie să vindem 
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la preţuri mai scăzute şi vom ajunge la ele in momentul în care vom obţin� 
oţelul la un preţ mai redus şi vom reduce şi preţul muncii I" (p. 427). 

Reducerea salariului şi prelungirea zilei de lucru - iată 
miezul „măsurilor raţionale şi sănătoase" care urmează să-l ridice 
pe muncitor la rangul de consumator „raţional •, pentru ca el să 
creeze o piaţă pentru masa de obiecte pe care cultura şi progresul 
invenţiilor i le-au făcut accesibile. 

Prin urmare, aşa cum sectorul I trebuie să livreze din plus
produsul său capitalul constant adiţional pentru sectorul II, tot 
aşa sectorul II livrează, în acelaşi sens, capitalul variabil adiţional 
pentru sectorul I.  In măsura în care este vorba de capitalul 
variabil, sectorul II acumuleaza pentru sectorul I şi pentru sine 
însuşi, reproducînd o parte mai mare din producţia sa totală, prin 
urmare şi  din plusprodusul său, sub forma de mijloace de consum 
necesare. 

In cazul unei producţii bazate pe o creştere a capitalului, I Cv+p) trebuie să fie = IIc pius acea parte din plusprodus care 
este înglobată din nou în calitate de capital, plus partea adiţională 
de capital constant, necesară pentru lărgirea producţiei în sec
torul II ; iar minimul acestei lărgiri este acela fără de care acumu
larea reală, adică lărgirea efectivă a producţiei, nu poate fi efec
tuată chiar în sectorul I. 

Dacă ne întoarcem acum la ultimul caz analizat mai sus, vedem 
că el prezintă particularitatea că IIc este mai mic decît I Cv+' ,p) , decît acea parte a produsului din sectorul I care este cheltuită ca 
venit pe mijloace de consum, astfel că, atunci cînd se efectuează 
schimbul celor 1 500 I(u+p) , se realizează imediat şi o p arte a 
plusprodusului din sectorul II egală cu 70. In ceea ce priveşte 
pe IIc = 1 430, el trebuie înlocuit, celelalte condiţii rămînînd 
neschimbate, cu aceeaşi sumă de valoare din I Cv+P) pentru ca în 
sectorul II să poată avea loc reproducţie simplă, aşa că nu mai 
e nevoie să ne ocupăm de el aici. Altfel stau lucrurile cu cele 
70 Ilp adiţionale. Ceea ce pentru sectorul I este o simplă înlocuire 
a venitului prin mijloace de consum, un simplu schimb de mărfuri 
în vederea consumului, nu este aici pentru sectorul II o simplă 
retransformare a capitalului său constant din forma de capital
marfă în forma sa naturală, ca in cadrul reproducţiei simple, ci un 
proces direct de acumulare, transformarea unei părţi a pluspro
dusului său din forma de mijloace de consum în aceea de capital 
constant. Dacă sectorul I cumpără cu 70 I .st. în bani (rezervă de 
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bani destinată transformării plusvalorii) cele 70 ITp şi dacă secto
rul II nu cumpără cu aceşti bani 70 Ip, ci acumulează cele 70 I.st. 
în calitate de capital bănesc, acesta din urmă continuă, ce-i drept, 
să fie expresia unui produs adiţional (şi anume a plusprodusului 
sectorului II din care reprezintă o parte) , deşi nu a unui produs 
care intră din nou în produc�ie ; dar în acest caz această acumu
lare de bani de partea sectorului II ar exprima totodată că 70 Ip 
în mijloace de producţie nu pot fi vîndute. Prin urmare, în sec
torul I ar avea loc o supraproducţie relativă, corespunzătoare 
acestei nonlărgiri simultane a reproducţiei de partea sectorului II. 

Dar, independent de aceasta, atîta timp cit cele 70 în bani, 
provenite din sectorul I, nu s-au întors încă sau s-au întors numai 
în mod parţial în acest sector printr-un act de cumpărare a unei 
părţi de 70 Ip de către sectorul II, .ceste 70 în bani figurează, 
în întregime sau în parte, în mina capitaliştilor din sectorul II în 
calitate de capital bănesc adiţional potenţial. Lucrul acesta este 
valabil pentru orice schimb într e sectoarele I şi II, pînă cînd în
locuirea reciprocă a mărfurilor respective nu va duce la reîntoar
cerea banilor la punctul lor de plecare. Dar, dacă lucrurile decurg 
normal, banii figurează aici numai temporar în acest rol. In siste
mul de credit însă, în care orice sumă de bani adiţională, eliberată 
pentru scurt timp, trebuie să funcţioneze imediat în mod activ în 
calitate de capital bănesc adiţional, un asemenea capital bănesc, 
disponibil numai temporar, poate să fie mobilizat, servind, de pildă, 
pentru întreprinderi noi în sectorul I, în timp ce el ar trebui să 
servească la realizarea produsului adiţional care se află imobilizat 
în alte întreprinderi ale acestui sector. Trebuie să mai menţionăm 
apoi că adăugirea celor 70 Ip la capitalul constant al sectorului II 
necesită în acelaşi timp o sporire a capitalului variabil al sectoru
lui II cu o sumă de 14.  Acest lucru presupune - ca şi în sectorul I, 
un caz de înglobare directă a plusprodusului Ip în capitalul Ic -
că în sectorul II reproducţia se efectuează cu tendinţe de capitali
zare, că această reproducţie presupune deci o sporire a acelei 
părţi din plusprodus care constă din mijloace de subzistenţă 
necesare. 

După cum am văzut, în exemplul al doilea, pentru ca 500 I P 
să fie capitalizate, produsul de 9 OOO trebuie să se repartizeze în 
vederea reproducţiei precum urmează. Ţinem seama numai de 
mărfuri şi facem abstracţie de circulaţia banilor. 
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I. 5 OOOc + 500p (care urmează să fie capitalizate) + 1 500cv+Pl 
fond de consum = 7 OOO în mărfuri. 

II. 1 500c + 2991 + 201p = 2 OOO în mărfuri. Total 9 OOO în 
produs-marfă. 

Capitalizarea se efectuează acum în felul următor : 
In sectorul I, cele 500p care urmează să fie capitalizate se 

împart în 5/o = 417 c + 1/o = 831 •  Aceste 830 retrag o sumă egală 
da la Ilp , care cumpără elemente ale capitalului constant, fiind 
deci adăugate la ne . O sporire a lui IIe cu 83 condiţionează o 
sporire a lui II1 cu 1/s din 83 = 17.  Aşadar, după efectuarea 
schimbului avem : 

I .  (5 000c+417p)c+(1 0001+83p)v= 5 417c + 1 083v=6 500 

l i .  ( 1 500c +83p)c + (2991+17p)v = 1 583c +3161 = 1 899 
Total 8 399 · 

!n sectorul I capitalul a crescut de la 6 OOO la 6 500, deci 
cu 1/12. In sectorul II a crescut de la 1 7 15  la 1 899, deci cu mai 
puţin de 1/9, 

Reproducţia pe această bază în anul al doilea dă la sfîrşitul 
anului următorul capital : 

I .  (5 417c+452p)c + ( 1 083v +90p),= 5 869c + 1 173 = 7 042. 

I I. (1 583c +42p +90p)c + (3 101 +8p + 18p)1 = 1 715c +342v = 2  057 , 

ş i  la sfîrşitul anului al treilea obţinem un produs : 

I. 5 869e + 1 173v + 1 173p , 

II.  1 7 1 5 e  + 342v + 342p . 

Dacă sectorul I acumulează, ca pînă acum, o jumătate din 
plusvaloare, atunci lcv+'/,p) dă 1 173 v + 587 c•/,p) = 1 760, adică 
mai mult decît totalul 1 7 15  IIe , şi anume cu 45. Această diferenţă 
trebuie, aşadar, din nou acoperită prin trecerea la II a unele 
cantităţi de mij loace de producţie reprezentînd o sumă egală. Ast
fel, Il e creşte cu 45, ceea ce presupune o creştere de 1/s = 9 în II0• 
Apoi cele 587 Ip capitalizate se împart în 5/o şi 1/o, adică 489e 
şi 981 ; aceste 98 determină în sectorul II un nou adaos de 98 la 
capitalul constant, iar acest adaos, la rîndul lui, determină o spo-
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rire a capitalului variabil din sectorul II cu 1/s = 20. In acest ca. 
avem : 

I. (5 869c + 489' Jc + (1 173 v + 98p )v = 6 358; + 1 271v  = 
= 7 629 

II. (1 715c + 45p + 98p)c + (342v + 9p + 20p )v= 
= 1 858 c+ 37 1 " =  2 229 

Capital total = 9 858. 
Prin urmare, în trei ani de reproducţie crescindă, capitalul 

total din sectorul I a crescut de la 6 OOO la 7 629, capitalul total 
din sectorul II a crescut de la 1 715 la 2 229, iar capitalul social 
total de la 7 7 1 5  la 9 858. 

3. Schimbul lui He in caz de acumulare 

Schimbul lui I cv+p) contra Ilc se poate efectua deci în dife
rite feluri. 

In caz de reproducţie simplă, amîndouă aceste mărimi trebuie 
să fie egale şi să se înlocuiască reciproc, deoarece altfel, după 
cum am văzut mai sus, reproducţia simplă nu se poate efectua 
fără perturbări. 

In caz de acumulare, importantă este în primul rînd rata acu
mulării. In cazurile de pînă acum am presupus că rata acumulării 
în sectorul I este = 1/2pl şi, de asemenea, că în ani diferiţi a ră
mas constantă. Nu am făcut decît să variem proporţia în care 
acest capital acumulat se împarte în capital variabil şi capital 
constant. In această privinţă am văzut că există trei cazuri : 

1 .  Icv+'/,p) = II c , care este deci mai mic decit Ici+Pl . Aşa 
trebuie să fie întotdeauna, altfel în sectorul I nu s-ar produce acu
mularea. 

2. I cv+'/,p) este mai mare decit IIc . In acest caz, înlocuirea 
se face datorită faptului că la II c se adaugă o parte corespunză
toare din IIp , astfel că această sumă este = I (v+'/,p) . Aici 
schimbul nu este pentru sectorul II o simplă reproducţie a capita
lului său constant, ci o acumulare, o sporire a acestui capital con
stant cu acea parte din plusprodus pe care sectorul II o schimbă 
contra mijloace de producţie din sectorul I ; această sporire a ca
pitalului constant presupune în acelaşi timp că sectorul II, în 
afară de aceasta, îşi sporeşte în mod corespunzător şi capitalul 
variabil din propriul său plusprodus. 

· 

3. Icv+'/,p) este mai mic decît IIc . In acest caz, sectorul II 
nu şi-a reprodus în întregime, prin schimb, capitalul său constant 
şi de aceea trebuie să-şi acopere deficitul cumpărînd de la secto
rul I. Acest lucru nu necesi tă însă o nouă acumulare de capital 
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variabil în sectorul II, întrucît capitalul lui constant e numai repro
dus în întregime, în ceea ce priveşte mărimea sa, abia prin această 
operaţie. Pe de altă parte, prin acest schimb, acea parte a capita
liştilor din sectorul I ,  care nu acumulează decît capital băne"C 
adiţional, a efectuat deja în parte acest fel de acumulare. 

Ipoteza emisă în cazul reproducţiei simple, că I c: +Jl  = I l e ,  
nu  numai că este incompatibilâ cu  producţia capitalista - ceea c� 
nu exclude de altfel faptul că de multe ori, în ciclul industrial 
de 1 0-1 1 ani, un an să aibă o producţie totală mai mică decît ce. 
precedent, astfel incit, în comparaţie cu anul precedent, nu ar� 
loc nici măcar o reproducţie simplă -, dar, în plus, în condiţiile 
creşterii naturale anuale a populaţiei, reproducţia simplă nu ar 
putea avea loc decît in măsura în care un număr corespunzăto1 
mai mare de oameni de serviciu neproductivi ar participa la con
sumul celor 1 500 care reprezintă plusvaloarea totală. Dimpotrivă, 
acumularea de capital, adică producţia capitalistă propriu-zisă, ar 
fi imposibilă în aceste împrejurări. Efectuarea acumulării capita
liste exclude deci posibilitatea ca ne  să fie egal cu Icv+P) . To
tuşi, chiar în caz de acumulare capitalistă s-ar putea întimpla ca, 
în urma proceselor de acumulare care au avut loc în decursul 
unei serii întregi de perioade anterioare de producţie, Ile să nu 
fie numai egal, ci chiar mai mare decît I cv+p) . Aceasta ar în
semna o supraproducţie în sectorul II, care nu poate fi echilibrată 
decît printr-un mare crah, în m ma căruia capitalul din sectorul II 
ar trece în sectorul I. - Tot aşa nu se schimbă nimic in raportul 
lui Icv+p) faţă de IIe dacă o parte a capitalului constant din 
sectorul II se reproduce pe sine însăşi, cum se întîmplă, de pildă 
în agricultură, unde este folosită sămînţa din producţia proprie . 
Jn ceea ce priveşte schimbul dintre sectoarele I şi II, această parte
a lui IIe nu trebuie luată în considerare la fel ca şi I e . De ase
menea, lucrurile nu se schimbă nici în cazul cînd o parte a pro
duselor din sectorul II poate, la rîndul ei, să intre în sectorul I ca 
mijloace de producţie. Acestea sînt acoperite cu o parte din mij
loacele de producţie furnizate de sectorul I, şi această parte tre
buie scăzută din capul locului din ambele sectoare dacă vrem s. 
analizăm într-o formă pură şi nealterată schimbul dintre cele două 
mari sectoare ale producţiei sociale, dintre producătorii de mij
loace de producţie şi producătorii de mijloace de consum. 

Astfel, în condiţiile producţiei capitaliste, Icv+P) nu poate 
fi egal cu IIe , adică aceste două mărimi nu se pot acoperi una 
pe cealaltă atunci cînd se schimbă reciproc. Dimpotrivă, dacă I_ 

X 
este partea din Ip cheltuită ca ven;t de capitaliştii din sectoruJ 

35 - Marx-Enge!s - Opere, vol. 2l 



516 Secţiunea a III-a. Reproducţia şi circulaţia capitalului social total 

I, I ( v+ .� ) poate fi egal, mai mare sau mai mic decît IT c dar 

I (v+f) trebuie să fie întotdeauna mai mic decît II(c +P) 1  şi 

anume diferenţa trebuie să fie egală cu acea parte din IIp pe care 

capitaliştii din sectorul II trebuie în orice caz s-o consume 
ei înşişi. 

Trebuie să menţionăm însă că, în această prezentare a acu
mulării, valoarea capitalului constant, în măsura în care acesta 
este o parte din valoarea capitalului-marfă la a cărui producere 
contribuie, nu a fost prezentată exact. Partea fixă a capitalului 
constant nou acumulat nu intră în capitalul-mârfă decit în mod 
treptat şi periodic, în funcţie de natura diferită a acestor elemente 
ale capitalului fix ; din această cauză, acolo unde în producţia 
mărfii intră mase mari de materii prime, semifabricate etc., acest 
capital-marfă constă în cea mai mare parte din elemente desti
nate să înlocuiască componentele circulante ale capitalului con
stant şi capitalul variabil. (Dar acest mod de a prezenta problema 
poate fi folosit datorită rotaţiei componentelor circulanie ; astfel 
se presupune că în cursul anului partea circulantă, împreună cu 
acea parte din valoarea capitalului fix care îi este transmisă, efecJ 
tuează atîtea rotarii c i te sînt necesare pentru ca suma totală i 
mărfurilor produse să fie egală cu valoarea capitalului total care 
intră în producţia anuală.) Acolo însă unde în producţie, în care 
sînt folosite maşini, nu intră materii prime, ci  numai materiale 
auxiliare, elementul muncă egal v trebuie să reapară în capitalul 
marfă în calitate de componenta cea mai mare. In timp ce la sta
bîlirea ratei profitului plusvaloarea e calculată la capitalul total, 
indiferent dacă componentele fixe ale capitalului constant trans
mit produsului în mod periodic o valoare mai mare sau mai mică, 
la stabilirea valorii fiecărui capital-marfă, produs în mod periodic, 
partea fixă a capitalului constant trebuie înglobată în calcul nu
mai în măsura în care acesta, prin uzura lui, transmite în medie 
valoare asupra produsului însuşi. 

IV. Observaţii suplimentare 

Sursa iniţială de bani pentm sectorul II este suma v + p din 
producţia de aur a sectorului I, schimbată contra unei părţi din 
Il c ; numai în măsura în care producătorul de aur acumulează 
plusvaloare sau o transformă în mijloace de producţie ale secto
rului I, adică în măsura în care îşi lărgeşte deci producţia, v + p 
al lui nu intră în sectorul II ; pe de altă parte, în măsura în care 

, acumularea de bani de către producătorul de aur însuşi duce în 
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cele din urmă la reproducţia lărgită, o parte din plusvaloarea pro
ducţiei de aur, care a fost cheltuită nu ca venit, ci pentru capital 
variabil adiţional al producătorului de aur, intră în sectorul II, 
unde !favorizează o nouă tezaurizare sau oferă mijloace noi de a 
se cumpăra de la sectorul I fără ca sectorul II să-i vîndă, la rîn
dul lui, ceva în mod direct. Din banii proveniţi din acest I <v+P) 
al producţiei de aur se scade acea parte din aur pe care anumite 
rammi de producţie din sectorul II o folosesc ca materie primă 
etc., într-un cuvînt ca element destinat înlocuirii capi talului lor 
constant. Un element pentru tezaurizarea prealabilă în vedere' 
unei  viitoare reproducţii lărgite poate exista, in schimbui dintre 
sectoarele I şi II, în următoarele Câzuri : pentru sectorul I numai 
în cazul cînd o parte din Ip este vîndută în mod unilateral sec
torului II, fără să se cumpere în schimb ceva, servind aiGi, în sec
torul II, drept capital constant adiţional ; pentru sectorul II,  cînd 
sectorul I procedează la fel în vederea transformării acestei părţi 
în capital variabil adiţional ; apoi, cînd o parte din plusvaloarea 
cheltuită de sectorul I ca venit nu e acoperită de He , deci cînd 
cu ea se cumpără o parte din IIp care este astfel transformată 
în bani. Dacă I ( v+ � ) este mai mare decît IIc , pentru reproducţit� 

simplă a IIc nu trebuie să se înlocuiască cu marfă din sectorul I 
ceea ce acest sector a consumat din IIp . Se pune întrebarea în ce 
măsură poate avea loc tezaurizarea în cadrul schimbului dintre 
capitaliştii din sectorul II, schimb care nu poate să constea decît 
dintr-un schimb reciproc de IIp . Ştim că în cadrul sectorului II are 
loc o acumulare directă, datorită faptului că o parte din II 1 este 
transformată direct în capi tal variabil (aşa cum în sectorul I o 
parte din Ip este transformată direct în capital constant) . Date 
fiind diferitele trepte ale acumulării din cadrul diferitelor ramuri 
de producţie ale sectorului II, precum şi din cadrul fiecărei între
prinderi în parte, la capitaliştii individuali lucrurile se explică 
mutatis mutandis * ,  exact ca în sectorul I .  Unii se mai află încă în 
stadiul tezaurizării, vînzînd fără să cumpere, alţii se află pe punc
tul lărgirii efective a reproducţiei, cumpărînd fără să vîndă. Ce-i 
drept, la început capitalul bănesc variabil aditional este avansat 
pentru forţă de muncă adiţională ; dar aceasta cumpără mijloace 
de subzistenţă de la acei proprietari - care se mai află încă în 
stadiul tezaurizării - de mi1loace de consum adiţionale care intră 
în consumul muncitorilor. In măsura în care aceşti proprietari 
tezaurizează, banii nu se mai întorc la punctul lor de plecare, 
întrucît sînt acumulaţi. 

* - cu schimbările necesare. - Nota trad. 



548 

Citate în limbi străine 

P. 24f „Ainsi dane, par la concentration des fortunes entre un petit nombre de 
Nota 3 proprietaires, le marche interieur se resserre toujours plus, et !'industrie 

est toujours plus reduite a chercher ses debouches dans Ies marches 
etrangers, ou de plus grnndes revolutions Ies attendent *" ( ... ) [Sismondi) 
„Nouv. Princ. " ed. 1 819 ,  I, p. 336. 

P. 1 33 „Les frais de commerce quoique necessaires, doivent etre regardes comme 
Nota 1 1  une depense onereuse" (Quesnay. „Analyse du Tableau Economique" , 

în Dai re, „Physiocrates" ,  Ie partie, Paris 1 846, p. 1). 
„ ... a mettre leur retribution ou leur gain au rabais . . .  n"est serieuse

ment parlant qu'une privation de perte pour le vendeur de la premiere 
main et pour l'acheteur-consommateur. Or, une privation de perte sur 
Ies frais du commerce n'est pas un produit reel ou un accroît de riches
ses obtenu par le commerce, considere en lui-meme simplement comme 
echange, independemment des frais de transport, ou envisage conjointe
ment avec Ies frais de transport" (p. 1 45, 1 46) . 

„Les frais du commerce sont toujours payes aux depens des ven
deurs des productions qui jouiraient de to.t le prix qu"en payent Ies 
acheteurs, s'il n·y avait point de frais intermediaires". (p. 163). Die 
proprietaires und producteurs sind „salariants " ,  die Kaufleute sind „sa
laries" (p. 1 64, Quesnay. „Dialogues sur le Commerce et sur Ies Travaux 
des Artisans" , în Daire, „Physiocrates" ,  Ie partie, Paris 1 846). 

P. 1 38 „The money circulating in a country is a certain portion of the capital 
Nota 13  of the country, absolutely withdrawn from productive purposes, in order 

to facilitate or increase the productiveness of the remainder ; a certain 
amount of wealth is, therefore, as necessary in order to adopt gold as a 
circulating medium as it to make a machine, in order to facilitate any 
other production" („Economist'' , voi. V, p. 520). 

P. 152 ... „True, but how is the additional value given to it ? By adding to the 
Nota 1 8  cost o f  production, first, the expenses o f  conveyance, secondly, the profit 

on the advances of capital made by the merchant. The commodity is 
only more valuable, for the same reason that every other commodity 
may become more valuable, because more labour is expended on its 
production and conveyance before it is purchased by the consumer. This 

* la Sismondi : la menacent. - Nota red. 
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must not be mentioned as one of the advantages of commerce" (Ricardo, 
„Principles of Pol. Econ" „ 3rd ed. London 1 82 1 ,  p. 309, 310) . 

P. 1 90 „ .„Les avances annuelles consistent dans le; depenses qui se font annuel· 
Nota 23 lement pour le travail de la culture ; ces avances doivent etre distin

guees des avances primitives, qui forment le fonds de l'etablissement de 
la culture" ([Quesnay. „Analyse du Tableau :conomique" ,  în : „Physio
crates" ,  ed. Daire, Ie part ie, Paris 1846] p. 59.) . 

„Au moyen de la duree plus ou moins grande des ouvrages de 
main-d'oeuvre, une nation possede un fonds considerable de richesses, 
independant de sa reproduction annuelle, qui forme un capital accu
mule de longue main, et originairement paye avec des productions, qui 
s 'entretient et s 'augmente toujours"  ([Le Trosne. „De l ' interet social", 
în : „Physiocrates" ,  ed.] Daire, II, p. 928, 929) . 

P. 216 „.„Not only his" [the farmer's) „labouring servants but his labourmg 
Nota 24 cattle are productive labourers" ([Adam Smith. „Wealth of Nations".] 

Book II,  chap. V, p. 243) . 

P. 343 „ . „Jetez Ies yeux sur le Tableau :conomique, vous verrez que la classe 
Nota 33 produ:tive donne l'argent avec lequel Ies autres classes ''iennent lui 

acheter des productions, et qu'elles lui rentrent cet argent en revenant 
l'annee suivante faire chez elle Ies memes achats„. Vous ne voyez donc 
ici d' autre cercle que celui de la depense suivie de la reproduction, et 
de la reproduction suivie de la depense ; cercle qui est parcouru par la 
circulation de l'argent qui mesure la depense et la reproduction" (Ques
nay. „Dialogues ;ur le Commerce et sur Ies Travaux Artisans" , în Daire, 
„Physiocr. " I, p. 208, 2 1 9) .  

„C'est cette avance e t  celte rentree continuelle des capilaux qu'on 
doit appeler la circulation de l'argent, celte circulation utile et feconde 
qui anime tous Ies travaux de la societe, qui entretient le mouvement 
et la vie dans le corps politique et qu'on a grande raison de comparer 
a la circulation du sang dam le corps animal" (Turgot. „Reflexions etc." ,  
Oeuvres, ed. Daire, I ,  p .  45) . 

P. 360 „„,Comme eux" (Ies e11 trepreneurs-manufacturiers) , „ils" (Ies fermiers, 
Nota 360 adică fermierii capitalişti) „doivent recueillir, outre la rentr,e des capi

taux etc. " [Tur got, Oeuvres, ed. Dai re, Paris 1844, Tome I, p. 400). 
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Adnotări 

Este vorba de lucrarea lui K. Marx „Contribuţii Ia critica economiei politice", 
ap.rută în iunie 1 859 Ia Berlin (vezi K Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1, 
Bucureşti, Editura politică, p. 3-175). - 8.  

2 Engels nu  şi-a putut realiza intenţia de  a edita !ucrarea lui K. Marx „Teorii 
asupra plusvalorii" ca volumul al IV-iea al „Capitalului" .  ln 1905-1910 lucrareI 
„Teorii asupra plu�valorii" a fost editată de K. Kautsky, dar cu o serie întreagă 
de abateri arbitrare de la manuscrisul autorului, inversiuni şi omisiuni. Nou1 
ediţie a „Teoriilor asupra plusvalorii" în limba germană a apărut sub îngrijire1 
Institutului de marxism-leninism de pe lingă C.C. al P.S.U.G. în periada 1 956-
1 962. - 8. 

3 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 21 , Bucureşti, Editura politică, p. 175-
188. - 13. 

4 Engels se referă la scrisoarea adresată de Rodbertus lui J. Zeller la 14 mar
He 1 875 şi publicată pentru prima oară în 1879 în „Zeitschrift ir die gesammte 
Staatswissenschaft" din Tibingen. - 13. 

5 Zeitschrill Jiir die gesammle StaatswissenschaJt• revistă politică-economici 
de orientare liberală, editată cu întreruperi din 1844 pînă în 1 943 la Tiibingen.. 

- 14. 
6 „Neue Rheinische Zeitung. Organ der Democralie• - a aprut zilnic Ia Kiln, 

sub redacţia lui Marx, de la 1 iunie 1848 pînă Ia 19 mai 1 849. Din redactie 
făceau parte : F. Engels, W. Wolff, G. Weerth, T. Wolff, E. Dronke, F. Freilig
rath şi H. Birgers. 

Organ de presă combativ al aripii proletare a democraţiei, „Neue Rheinische 
Zeitung• a avut rolul de educator al maselor populare, ridicîndu-le Ia luptă 
împotriva contrarevoluţiei. Articolele de fond, care defineau poziţia ziarului 
în cele mai importante probleme ale revoluţiei din Germania şi din alte ţări 
europene din 1 848-1849, erau scrise, de regulă, de Marx şi Engels. 

Poziţia fermă şi intransigentă a ziarului, intenaţionalismul lui combativ, 
demascările politice apărute în paginile lui şi îndreptate împotriva guvernului 
prusian şi a autorităţilor locale din Kiln � toate acestea au atras după sine 
încă din primele luni de existenţă ale lui „Neue Rheinische Zeitung" persecu
tarea ziarului de către presa feudal-monarhistă şi liberal-burgheză, precum şi de 
către guven. Aceste persecuţii s-au intensificat îndeosebi după lovitura de stat 
contrarevoluţionară din noiembrie-decembrie 1848 din Prusia. 
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In pofida tuturor persecuţiilor ş1 a piedicilor puse de poliţie, „Neue 
Rheinische Zeitung" a apărat cu curaj interesele democraţiei revoluţionare, in
teresele proletariatului. In nai 1849, în condiţiile ofensivei generale a contra
revoluţiei, guvernul prusian a emis un ordin de expulzare a lui Marx din 
Prusia. In urma expulzării lui Marx şi a persecuţiilor împotriva celorlalţi redac
tori ai lui „Neue Rhemische Zeitung" ,  ziarul şi-a încetat apariţia. Ultimul număr, 
nr. 301 , al lui „Neue Rheinische Zeitung• ,  tipărit în culoare roşie, a apărut 
Ia 19 mai 1849. In cuvîntul de rămas bun adresat muncitorilor, redactorii ziaru
lui declarau că „ultimul lor cuvînt va fi întotdeauna şi pretutindeni : elibe
rarea clasei muncitoare ! " .  

Vezi criticile aduse î n  „Neue Rheinische Zeitung" discursurilor ş i  acţiuni
lor lui Rodbertus în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, p. 1 12-1 13, 1 80, 305, 439, 445, 446, şi voi. 6, Bucureşti, Editura 
politică, 1959, p. 6. - 15. 

7 Vezi K. Marx ş1 F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1 963, 
ed. a II-a, p. 65-179. - 1 ;, 

8 Vezi K. Marx ş1 F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura politic., 1959, 
p. 441472. - 15. 

9 I. K. Rodbertus. „S0ciale Briefe an von Kirchmann. Dritter Brief : Widerlegung 
der Ricardo'schen Lehre von der Grundrente und Begriindung einer neuen Ren
tentheorie" .  Berlin, 185 1 ,  S.  87 („Scrisori sociale către von Kirchmann. Scri
soarea a treia " ) .  - 15. 

1 0  Vezi K.  Marx. , ,Teorii asupra plusvalorii " ,  partea a doua, Bucuresti, Editura 
politică, 1 960, p. 5. - 16. 

1 1  A. Smith. „An Inquiry into the Nature and Causes of the \Vealth of Nat10ns" .  
A new edition i n  four volumes. London, 1843, voi. I ,  p .  1 3 1 ,  132. (Vezi ş i  Adam 
Smith. „Avuţia naţiunilor. Ce-cetare asupra naturii şi cauzelor ei" ,  voi. I, 
Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1962, p. 36) . - 16. 

12 A. Smith. „An lnquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nahons" .  
A new edition i n  four volumes. London, 1 843, voi. I ,  p .  134. (Vezi ş i  Adam 
Smith. „Avuţia naţiunilor. Cercetare asupra naturii şi cauzelor ei• ,  voi. I, 
Bucureşti, Editura Academiei R.P.R„ 1962, p. 37, 38). - 16. 

13 Vezi K. Marx. „Teorii asupra plusvalori i " ,  partea întii. Bucureşti, Editura poli
tică, 1959, p. 40. - 17.  

1 4  A. Smith. „An Inquiry mto the Nature and Causes of the Wealth of Nations" .  
A new edition i n  four volumes. London, 1843, voi. I ,  172-173. (Veli ş i  Adam 
Smith. „Avutia naţiunilor. Cercetare asupra naturii şi cauzelor ei• ,  voi. I. 
Bucureşti, Editura Academiei R.P.R„ 1962, p. 47-48) . - 17. 

15 Vezi K. Marx. „Teorii asupra plusvalorii'', partea întii ,  Bucureşti, Editura poli
tică, 1959, p .  42. - 17.  

16 Vezi K. Marx. „Teorii asupra plusvalori i • ,  partea întii, Bucureşti, Editura 
politică, 1959, p. 40. - 17. 

17 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 525-529. - 18. 
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18 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 598. - 18. 

19 „Formidabilul cirpaci• - aşa ii numeşte pe MacCulloch autorul broşurii „Some 
Illustrations of Mr. M'Culloch's Principles of Politica! Economy" .  Edinburgh, 
1 826. Această broşură a apărut sub pseudonimul M. � lullion ; autorul ei era 
J. Wilson. - 19. 

20 Vezi K. Marx. „Theorien uber den Mehrwert",  3.  Teii, Dietz Verlag, Berlin, 
1962, s. 236-237. - 20. 

21 Vezi K. Marx. „Theorien uber den Mehrwert" ,  3. Teii,  Dietz Verlag, Berlin, 
1 962, s. 252-253. - 20. 

22 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4 ,  Bucure5l!, Editura politică, 1963, 
ed. a II-a, p .  100. - 20. 

23 I .  K. Rodbertus-Jagetzow. „Briefe und socialpolitische Aufsatze". Herausgegeben 
von Dr. R. Meyer. Berlin, [ 1 88 1 ] ,  Bd. I, S. 1 1 1  („Scrisori şi articole social-poli
tice") .  - 24. 

24 Vezi adnotarea 4. - 24. 

25 Vezi lucrarea lui Marx „Temii asupra plusvalori i " ,  partea a doua, Bucureşti, 
Editura politică, 1 960, capitolul al optulea. - 25 . 
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teoretică printr-un empirism plat ; a 
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Indice de nume 567 
izvoare de sine stătătoare ale rentei, 
profitului şi salariului (formula trini
tară). - 1 59, 407, 408, 460. 

Srhăffle, Albert Eberhard Friedrich 
( 1 831-1 903) - economist vulgar şi 
sociolog german. - 14 ,  533. 

Scheele, Karl Wilhelm (1 742-1786) 
chimist suedez. - 22. 
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Tablou de greutăţi , măsuri şi monede 

Tonă (ton) = 20 hundredweighb 
Pfund 16 uncii 
Uncie 

GreutZiţi 

Măsuri de lungime 
Miia engleză (British mile) 
Verstă (veche umtate de lungime) 

Monede 
Lira sterlină (pound sterling, . )  = 20 şilingi 
Şiling (shilling, sh) = 12 pence 
Penny (penny, pence, d) = 4 Farthingi 
Farthing = •„ penny 
Dolar (dollar $ )  = 100 cenţi 
Franc (franc, fr.) = 100 centime 
T3ler (moned. prusiană pînă în 1 873) 30 groşi de argint. 

. I 0 1 6,05 kg 
453,592 g 

20,349 g 

I 609,329 m 
I 066,700 m 

20,43 m11ci 
1 ,02 mărci 
0,51 pfeningi 
2, 12 pfeningi 
4,20 mărci 

00 pfeningi 
3,00 mărci 

• Calcularea în mărci şi pfeningi se raporteaza la anul 1071 (I marcă 
1 2 790 kg aur fin). - Nota trad. 
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