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Prefaţă 

Am reuşit În sfîrşit să public acest al treilea volum al operei 
capitale a lui Marx, volum cu care se încheie partea teoretică. In 
1885, cînd a .părut volumul l doilea, consideram că volumul al 
treea nu va p'ezenta, cu excepţia, desigur, a cîtorva secţiuni 
foarte mpo1tante, idecît dificultăţi ide ordin tehnic. Şi într-adevăr 
a a fost ; la acea dată nu cunoşteam difiicultiţile Pe care aveam 
să le inti.pin tocmai la aceste secţiuni, cele mai •,portante din 
tot volumul, după cum nu cunoşteam nici celelal·te dificultăţi, 
din cauza cărora ,pregătirea .pentru tipar a mers foarte încet. 

Este vo1ba, în primul 'înd, de o slibire a vderii, care ani 
de zile a redus la minimum timpul consacrat scr·i·sului ; chiar şi 
acum îmi 'îgădui numai rareori să pun mina pe condei [a lumina 
artificială. La aceasta s-au adăugat alte lucrări urgente : noi ediţii 
şi traduceri ale unor lucrări mai vechi scrise ide Marx şi de mine, 
aşadar irevizuiri, prefeţe, completări, care necesitau ce"cetări su
plimentare fic. n primul 11înd, ediţia engleză a primului volum, 
.pentru al cărui text, în ultimă instanţă, răspund eu şi care de 
aceea mi-a rpit mult p. Cine a urmărit cît de cît creşterea co
losală a litera•turii socialiste internaţiona.e în ultimii zece ani şi 
mai ales numărul traducerilor din. lucrări mai vechi ·ale lui Marx 
şi ale mele îmi va da drptate că am avut t·oate motivele să mă 
bucur că numărul limbilor în •Care aş PUtea i de folos traducăto
m.Lui şi, prin urmare, ş avea obligaţia de a •face o revizuire a tra
ducerii este foarte limitat. Dar dezvoltarea literaturii nu era idecît 
un simptom al dezvoltării corespunzătoare a mişcării muncitoreşti 
internaţionale. Aceasta 1însă însemna noi âla:oriri. Din primele 
zile ale activitiţii noastre pe tărîm obştesc, •cea mai mare parte 
din munca menită să facă lgătura fotre miicările naţionale ale 
socialiştilor şi ale muncitorilor din dierJte ţări a revenit lui Marx 
şi mie ; e măsură ce mLşcarea sa dezvoltat, a crescut şi am
ploarea muncii. Dar dacă şi în acest domeniu Marx şi-a asumat 
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sarcinile cele mai grele, după moartea sa îndeplinirea lor mi-a 
revenit mie. Intre rtmp lgăturile direote dintre partidele munci
toreşti naţionale au devenit o rgulă, şi, din fericire, se întăresc 
pe zi ce trece ; cu oate acestea se recurge la ajutorul meu mult 
mai des idedît mi-aş dori în 1interesul lucrărilor mele teoretioe. 
Cine însă a 1participat ca mine 1tip de peste 50 de ani la această 
mişcare consideră treburile acestei mişcări drept o sarcină ipe
noasă, care trebuie înd:plinită neîntîziat. In vremurile noastre 
agitate, la fel ca şi în 1secolul al XVI-lea, nu există pe tărunul in
tereselor sociale teoreticieni puri idecît de partea reaoţiunii, şi 
tocmai de aceea !domnii aceştia nu ·sînt de fapt teoreticieni, ci sm
pH apologeţi ai reacţiunii. 

Fptul că loouiesc la Londra face ca iarna aceste legături de 
partid să ·a1bă !loc mai mult prin scrisori ; vara însă, mai .ales prn 
întrevederi •personale. Din această cauză, ca şi din nevoia de 
a U1mări mersul mişcării !într-un număr tot mai mare de ţări şi 
într-un număr şi mai mare de ogane ide presă, nu pot lucra la 
materiale care necesită icontinuitate decît iarna, şi îrdeosebi în 
prmele trei luni ale anului. Când n om a trecut de 70 de ani, 
firele asociative ale creierului, ale lui Meynert, lucrează u o în
cetineală de neînvins ; întreerile ivite în ursul unei încordate 
munci teoretice rprezintă piedici peste care nu mai pot trece atît 
e uşor şi de rede ca altădată. De acea se întîmplă ca ceea ce 

. m .făcut .în decursul unei ini fără a reuşi să termin să trebuiască 
să reiau n cea mai mre parte în iama următoare, şi acesta a fost 
cazul tomai cu cea mai grea secţiune, a cinoea, a lucrării. 

După cum va vedea Cititorul în expunerea ce urmează, munca 
de :redactare [a acest volum' sa deosebit esenţial le munca de 
redactar·e 1a volumul al doilea. Pentru volumul al treilea exista 
doar o primă ciornă şi aceasta extrem .de incopletă. De :regulă 
începutul fiecărei secţiuni era destul ide îngrijit elaborat, Ide ele 
mai mlte ori chiar finisat din punct de vedere stilistic. Dar cu cit 
înaintam în cuprinsul lor costatam că textul manuscrisului era 
icoI>let, 'doar schiţat, conţinea multe digresiuni privind Pro
bleme secundare părute 'în cursul ercetăii, stucturarea materia
lului urma să fie definitivată mai tîrziu, multe Părţi din text erau 
couze, ideile de 2 ici fiind exprimate in statu nascendi *· In mai 
multe pasaje sc:isul şi emnerea trădează prea ev�dent izbucnirea 
şi progresarea treptată a crizelor unei boli cauzate de munca ex
cesivă, crize care la înciut au îngreuiat tot mai mult autonrlui 
muCa independentă, şi care lin cele .din urmă o făceau uneori icu 

* - in stadiu de gestare. - Nota trad. 
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totul .posibilă. Şi nu e de mirare. !ntre 1 863 şi 1 867 Marx nu nu
mai că a scris într-o primă formă u1timele două volume le „Ca
pitalului" şi a :pregătH >entru tipar manuscrisul primului volum, 
dcu a desfăşurnt şi o muncă uriaşă în vederea creăTii şi dezvoltării 
Asociaţiei Internaţionale ia 1Muncitorilor. !Din această •cauză insă, 
chiar din 1 864 şi 1 865 au apărut unele smptome serioase a.e bolii 
din pridna căeia Marx n-a reuşit să 'ducă singur la bun sfîrşit vo
lumele al II-lea şi al III-lea. 

Mi-am început munca prin a dicta după original întregul manu
scris pe c:re eu 'însumi adesea nllai cu gr.eu îl putem descifra, 
obţinînd :stfel o 1copie 'lizibilă, ceea ce mi-a răpit destul e mult 
tmp. Abia după aceea am putut trece la redactarea .propriu-zisă. 
M-m limitat Ja strictul necesar ; pretutinldeni unde epUnerea ea 
clară m 1păstrat, pe 1dît posibil, cancterul iniţial al textului ; n-am 
şters nici chiar unele repetări acolo unde ele, după obiceiul lui 
Marx, redau obiectul de fiecare dată sub un alt a.peot sau, cel puţin, 
sub o altă .formă de eprimare. Acolo unde modificările sau adău
girile mele nu sînt de ratură pur redacţională sau unde a trebuit 
să prelucrez materialul faptic reprodus de Marx şi să trag concluzii 
personle, chiar dacă, .pe cit posibil, în spiritul lui Marx, pasajul 
respectiv este pus între iparanteze drepte* şi semnat cu iniţialele 
mele. In notele mele de subsol lipsesc pe alocuri parnntezele ; acolo 
însă unde sînt ini:ţi'alele mele, răspund pentru întreaga notă. 

In manuscris, aşa cum e şi Ifiresc într-o primă ciornă, există 
numeroase inJdicaţii asupra unor puncte 1care umau să fie dezvol
tate mai llrziu, ,fără rîusă ca acest lucru să ifi fost realizat întru totul. 
Le-am menţinut, deoarece ele dovedesc intenţiile autorului în ceea 
ce priveşte o rviiitoare redactare. 

Şi acum să trecem la prdblemele de mănunt. 
Pent.u prima secţiune, manuscrisul de bază putea i folosit nu

mai parţial. Chiar la ÎC;put este inclu:s 'întregul calcul matematic 
privind raportul dintre rata plusvalorii şi rata prfitului {ceea ce 
la noi constituie capitolul 3), 1n 1tip ce sllbiectul expus de noi în 
capitolul 1 es!te tratat abia mai îrziu şi nmi În treacăt. Aki mi-au 
venit :în ajutor două încputuri ale unei redactări, fiecare de cite 
8 p·;ini in iolio ; dar nki acestea lU .ave�u o unitte în ceea ce 
priveşte redactarea. Din acestea am alcătuit capitolul 1 1n actula 
lui formă. Capitolul 2 este luat din manuscrisul de hază. Pentru ca
pitolul 3 exi-tau o SeI'ie întreagă de c:lcule matematice incomplete, 
precum 1şi un caiet aprope comp'let datînd .din decentul al 8-lea, 
în care era epus, sub formă de ecuaţii, raportul dintre rata plus
valorii şi rata profitului. Prietenul meu Samuel !Moore, c:re a tradus 

* ln ediţia de faţă - între acolade. - Nota red. 
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în limba enigleză cea mai mare par·te a volumului I, şi-a asumat sar
cina de a pregăti pentru mine acest ::aiet, dat fiind că 'În calitate 
de vechi matematician de la Cambrdge era inconrabH mai com
petent să <facă acest lucru. Din rezumatul lui şi recurgînd din cînd în 
cî.d la manuscrisul de bază m alcă:uit ::pitolul 3. Din ·capitolul 4 
exista doar ttlul. nat fiind insă că problma tratată aici - inluenţa 
rotaţiei asupra ratei profitului - este extrem de importantă, l-am 
redactat eu îsumi şi ide aceea întregul capitol este pus între paran
teze. Cu acst prilej am iconstafoit că formula ratei profitului din ca
pitoLul 3 vea nevoie de fapt de o modificare, pentru a ·căpăta o va
labilitate generală. lncepîud de 'la capitolul cinci, manus:crisul de 
bază a fost singurul izvor pentru ·restul secţiunii, cu toate că şi aici 
au fost necesare foarte mulite modificări şi adăugiri. 

Pentru următoarele trei secţiuni am Utut să urmez mai peste 
tot originalul, rezumîndu-mă la inteTvenţii de ordin stilistic. Unele 
pasaje, îndeosebi cele privitoare la influenţa rotaţiei, au trebuit să 
fie redac:aite în Conformitate u cpitolul 4, inserat e mine ; aceste 
pasaje sânt PUSe între paranteze şi semnate ::u iniţialele mele. 

Cele mai mari dicultă1i a Prezenta:t secţiunea a V-a, care de 
altfel iratează Problema cea mai coplexă din volum. Şi tocmai aici 
fusese Marx surprins, in 'timpul redactării, de o gravă criză a bolii 
mai sus-amintite. Aici, prin urmare, nu există o cionă elaborată, 
nici măicar o •schemă care să fie completaită, d numai un început de 
elaborare, care reprezintă pe alocuri o îngrămădire de însemnări, 
observaţii, materiale sub formă de extrase. La început am încercat 
să dfilitiv.ez această seaţiune, aşa ::um reuşisem să fac cu prima 
secţiune, prin umplerea 1lacunelor şi redactarea fragmentelor doar 
schiţate, astfel încît a·ceastă secţiune să prezinte măcar aproximativ 
ceea ce intţionase să redea autorul. Am încercat acest lucru cel 
puţin de trei ori, însă de fiecare 'dată fără succes, şi timpul irosit 
asJfel constituie una din pril'cipailele cauze ale 1ntîrzierJi. In cele 
din urmă mi-am dat seama eă în fe1ul acesta treaba nu va merge. 
Ar fi trebuit să parcu:rg uriaşa b�bliografie legată de acest domeniu 
şi în cele diin urmă aş fi realizat ceva ce numai cartea lui Marx 
nu ar i fost. Singura soluţie era să ·renunţ '1a aceste încercări şi să 
mă limitez le 'Cit posibi'l la a ·Sistematiza materialul existent şi a 
face numai ·completările strict necesare. Şi astfel, iin prmăvara anu
lui 1893 m terminat munca Ide bază la aaeastă secţiune. 

Capito1ele 21-24 erau, fo linii generale, elaborate. Pentru capi
tolele 5 şi 26 era necesar să se verifice materialul faptic şi să se 
insereze materialul care se ala în alte locuri. Capitolele 27 şi 29 
puteau fi date aproape in întregme după manuscris. Texitul capito
lului 28, dimiotrivă, trebuia pe alocuri să fie altfel structurat. Ade-
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văratele dLficultăţi însă au inceput cu capitolul 30. De a1c1 încolo 
trebuia sistematizat nu numai materialul faptic, ci însuşi firul Ldeilor 
întrerPt ide fiecare ,dată prin intercalări, digresiuni etc. şi conti
nua,t în alt loc, adesea numai în treacăt. Astfel capitolul 30 a fost âl
cătui,t lrin mutarea .şi scoaterea unor pasaje pentru ,care s-a găsit loc 
în altă parte. Capitolul 31 era mai unitar din punt de vedere redac
ţional. După acest capitol în manuscris urmează o secţiune mai mai e, 
intitu1ată „Confuzii", care constă numai din extrase din rapoartele 
parlamen>taire cu privire la crizele din 1 848 şi 1 857, în care sînt gru
pate şi pe alocuri •comentate pe scurt depoziţiile a douăzeci şi trei 
de oameni de faceri şi economişti 1în ceea ce priveşte banii şi ca

pitalul, scurgerea aurului, JJecula excesivă etc. Aici sînt prezen
tate, sub formă de întrebări şi răs,punsuri, aproape toate concep
ţiile cmente asupra rapo1tului dintre bani şi capital. Marx voia să 
trateze în mod critic şi satiric „confuzia" existentă 'în prtblema : 
ce sînt banii şi ce este ca:pitalul pe piaţa financiară. Dpă multe în
cercări m-am convins că sistematizarea acestui capitol este impo
sibilă ; materia:l1 respectiv, îndeosebi cel comentart ide Marx, l-am 
folosit acolo unde o permitea logica expunerH. 

Urmează ipoi, oarecum sistematizat, materialul insernt de mine 
1n capito1ul 32 şi imediat un nou grup ·de extrase din •rapoartele 
parlamentare privind cele mai diferite subiecte atinse în această 
secţiune, am.tecate cu observaţii mai lungi 1sau mai sourte apar
ţinînd autorului. Către sfirşit extrasele şi comentariile se concen
trează tot .mai mult asupra mişcării banilor de metal şi a cursului 
schimbului şi se încheie din nou cu tot felul de observaţii. CapitoluI 
„Relaţiile precpitaliste" rjcap. 36) , dimpotrivă, era c-omplet elaborat. 

Din tot acest material, începînd cu „Confuzii", în măsura în care 
el n-a fost inclus 1în capitolele anterioare, am alcătuit capitolele 
33-35. Lucrul acesta, bineînţeles, nu l-am putut face fără să in
troduc pasaje întregi pentru a stabili legătura neCesară dintre idei. 
In măsura în care aceste pa:saje nu au un •caraoter lUr ormal am 
menţionat În mod expres că îmi aparţin. In felu:l acesta am reuşit, 
în sfîrşit, să introduc 'În text toate raţionamentele autorului care 
aveau contmg·enţă cu obiectul cercetării ; nu am omis nimic în 
afară de cite.va extrase, care sau repetau cele spuse 1în altă parte, 
sau ise refereau la ,puncte ce nu au ost cerceitate mai [ndeaproape 
1n manuscris. 

Secţiunea de.spre renta fundară era elaborată mult mai com

plet, deii nici ea nu era sistematizată, ceea ce reiese de ltfel din 
fptul că în 1capitolul 43 (în manuscris ultima parte ·a secţiunii 
depre 1rentă) Marx a considerat necesar să recpituleze planul 
întregii secţiuni. Acest lucru era cu atît mai binevenit pentru edi-
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tare, cu cit .manuscrisul începe cu CCJitolul 37, du,pă care urmează 
capitolele 45-47 şi abia după aceea capitolele 38-44. Cel mai 
mu1t a trnbuit isă lucrez la tabelele rentei diferenţiale II dat fiind 
•că în capHo1ul 43 nu era :de loc analizat al treilea caz al acestei 
-rente, care trebuia analizat aici. 

·Pentru această secţiune despre renta funciară Marx făcuse în 
deceniul al 8-lea noi ·studii speciale. El a studiat ani de-a rîndul 
a original lucrări .de stati:stică şi alte .publicaţii asupra proprietăţii 
funciare, 'devenite inevitabile în Rusia după „reforma" din 1861, 
publ.icaii cam îi fuseseră puse la dispoziţie de prieteni ruşi cu 
toată bunăvoinţa, a ,făcut 1eotrase 1 din ele şi intenţiona să le folo
sească la o nouă prelucram a acestei secţiuni. Dată fiin'd varieta
tea formelor a11ît ale prip.rietăţii funciare, dt şi ale exploatării pro
ducătorilor agrkoli 1în Rusia, în secţiunea privitoare la -renta fun
ciară urna ca Rusia să joiee rolul Je care l-a jucait Anglia în vo
lumul I în a'.aliza mu:H salariate în industrie. Din nefericire Marx 
nu şi-a ,putut iduce la îndeplini-re acest p1an. 

In fîrşit, manuscrisul secţiunii a şa,ptea era terminat, dar nu
mai ca o Primă ciornă, unele părţi foarte lungi din text trebuiau 
mai 1ît1i fraoţionate pentru a putea fi tipărite. Din ultimul capitol 
exista doar 'înoeputiul. Aic.i urmau 1să lfie analizate, corespunzătoare 
celor 1rei principaile forme de venit - renta funciară, pmfitu1, sa
lariul - cele trei mari clase sociaie ale societăţii :apitaliste dez
voltate - prprietarii funciari, capitaliştii, muncitorii salariaţi -, 
precum şi lupta de dasă legată în mod necesar de existenţa lor, ca 
produs ·concret al .perioadei capitaliste. De obieei Marx lăsa ase
menea concfazii cu 1carader de 1inteză pentru �edactarea definitivă, 
cu puţin !înainte de a da lucrarea la tipar, deoarece evenimentele 
istorice recente 1îi furnizau .cu o nedezminţită regularitate material 
ilustrativ de mare actualitate ,pentru tez·ele sale iteoretice. 

Ai'Ci, ca şi il volumul l II-lea, ilustraţiile şi documentele sînt 
mult mai puţine decît în volumul I. La ci.tatele din volumul I se dau 
•trimiteri la .paginile din !ediţiile 2 şi 3 *. Acolo Ul!de în manuscris 
se ,fac referiri la concepţiile teoretice ale economiştilor anteriori, 
se indică de ohi1cei numai numele, :Citatul respectiv urmînd să fie 
dat abia la .r·edactarea definitivă. Bineînţeles, a trebuiit să las totul 
·aşa. Dintre rapoartele parlamentare au fost folosite doar .patru, dar 
destul de ajplu. Rapoartele sînt următoarele : 

* [n volumul de faţă se dă pagina ediţiei a 4-a garmane, indictndu-se pa
ginile corespunzătoare din volumul 23 al Operelor lui K. Marx şi F. Engels în 
limba română. - Nota trad. 
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1. „Reports from Committees" 1(ale Camerei comunelor), 

vol. VIII, „Comercial Distress", vol. II, part. I, 1847�1848. Mi
ntes of Evidence. - Cit:t: ,/Commercial Distress", 1847-1848. 

2. „Secret Committee of the Hose of Lords on Comercial 
Distress 1847, Repo:t printed 1848, Evidence printed 1857" (fiindcă 
în 1848 era considerată prea compromiţătoare). citat: C. D., 
1848-1857 2, 

3. Report: Bank Acts, 1857. - Ditto, 1858. Rapoarte ale 
Comisiei Camerei comunelor cu privire la efectele pe care le-au 
a'Ut Bank Ats din 1844 şi 1845. Cu depoziţiile martorilor. - Citat : 
B.A. 1(uneori şi S.C.), 1857, resp. 1858 3• 

La volumul Pa:ru - istoria teoriilor plusvalorii 4 - voi începe 
lucrul de îndată ce-mi va fi posibil. 

1n prefaţa la volumul a'l doilea al „Capitalului" a trebuit să 
mă răfuiesc cu domnii care în acel timp făceau mare zarvă pretin
zînd că ar fi găsit „n Rodbertus izvorul secret al teorii:lor lui Marx 
şi un prdecesor superior al acestuia". ..e-am .ferit pTilejul să arate 
,,ce este ·în stare să 'dea economia politică a lui Rodbertus" ; le-m 
cerut să dovedească „cum poate şi ltrebuie să se formeze o rată 
mijlocie egală a profitului fără încălcarea legii valorii, ci, dimpo
trivă, pe baza ei" . Acei�i domni care atunci, din 1cons!deren1e su
biective sau obiective, dljpă cum le era mai comod, dar în nici un 
caz ştiinţfice, îl proclamau pe buul R\bertus o stea economică 
de mărimea dntîi s-au eschivat, 'fără e.ce.ţie, a 1da un răspuns. In 
schmb, alţii au considerat că merită să se oc,pe de a'oeastă pro
blemă. 

ln critica sa la volumul al II-lea {„Conrads .ahrbucher" 5, XI, 
5, 1885, P· 452-465), profesorul W. Lexis ridică problema, deşi nu 
intenţionează să-i dea o soluţie idiretă. El spune : 

„Rezolvarea acestei contradicţii" (dintre legea valorii a lui Ricardo-Marx şi 
rata mijlocie egală a prolitului) „este imposibilă dacă diferitele feluri de mărfuri 
sînt privite izolat, iar valoarea lor este considerată ca fiind egală cu valoarea lor 
de schimb, iar aceasta egală sau proporţională cu preţul lor". 

După părerea lui, ea este posibilă numai dacă 

„se rnunţă pentru d]feritele feluri de mărfuri la măsurarea Valorii după m1mca 
depusă şi se ia în consideraţie numai producţia de mărfuri in ansamblul ei, pre
cum şi repartizarea acesteia între întreaga clasă a capitaliştilor şi cea a munci
torilor. Din produsul total, clasa muncitoare primeşte numai o anumită pate„., 
cealaltă parte, care revine capitaliştilor, formează plusprodusul, ln sensul dat 
de Marx acestui cuvint şi, prin urmare, „.plusvaloarea. Membrii clasei capitaliş-
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tilor îşi împart Jntre ei această întreagă plusvaloare nu după numărul munci
torilor ocupaţi in Întreprinderile lor, ci Jn raport cu mărimea capitalului investit 
de fiecare, pămîntul fiind şi el considerat ca valoare-capital". Valorile ideale ale 
lui Marx, determinate prin unităţile de muncă cuprinse în mărfuri, nu cores
pund preţurilor, pot fi însă considerate „ca punct de pornire al unei deplasări 
care duce Ia preţurile reale. Acestea din urmă sînt condiţionate de faptul că 
capitaluri egale ca mărime cer profituri egale ca mărime•. 

De aceea unii capitalişti vor primi pentru mărfurile lor preţuri mai ridi
cate decît valoarea lor ideală, alţii mai scăzute. 

„Deoarece însă pierderile şi adaosurile Ia plusvaloare se compensează rect· 
proc în cadrul clasei capitaliste, mărimea totală a plusvalorii este aceeaşi ca şi 
cînd toate preţurile ar fi proporţi

_
onale cu valorile ideale ale mărfurilor". 

După cum vedem, aici problema nu este nki pe departe rezol
vată, dar ea este pusă în general just, deşi vag ·şi superficial. Este 
realmente mai mul. decît ne-m fi Putut aştepta de la cineva ca1 e, 
aşa cum face alltorul, se intitulează el însuşi cu o oarecare mîn
drie „economist rvulgar" ; este chiar sur.prinzător dacă îl comparăm 
·CU ceea ce au ,putut realiza alţi economişti vulgari, depre care vom 
vorbi mai lîrziu. Este advărat că economia vulgară a lui Lexis 
are un caracter specific. El spune că ,profitul la capital ar putea fi, 
desigur, dedus după sistemul lui Marx, dar nimic nu ne obligă să 
adoptăm această concepţie. Dimpotrivă, economia politică- vulgară 
are 1cel piuţin un mod mai acceptabil de a e'lica problema : 

„Vînzătorii capitalişti, producătorul de materii prime, fabricantul, comer
ciantul cu ridicata şi cel cu amănuntul obţin venituri din afacerile lor prin 
aceea că fiecare vinde mai scump decit cumpără, că urcă, aşadar, preţul de cost 
al mărfii sa1e cu un anumit procent. Numai muncitorul nu este în stare să obţină 
n asemenea adaos Ia valoare, ci este silit, datorită situaţiei sale defavorabile 
faţă de capitalist, să-şi vîndă munca Ia preţul la care ea îl costă, adică la preţul 
mijloacelor de subzistenţă necesare... astfel aceste adăugiri la preţ îşi păstrează 
pentru nlllcitorul cumpărător întreaga lor însemnătate şi fac ca o parte din 
valoarea produsului total să treacă în mina clasei capitaliştilor•. 

Or, nu-i nevoie de mari efor,turi de .gîudire Pentru a înţelege 
că această explicaţie „vulgar-economică" a profitului la capital 
duce practic la aceleaşi rezultate ca şi teoria plusvalorii a lui 
Marx ; că, după 1conce.pţia lui Lexs, muncitorii se găsesc exact în 
aceeaşi „situaţie ;de.favorabilă" ca şi la Marx ; că sînt tot şa de 
înşelaţi, deoarece fiecare non-muncitor poate vinde peste preţ, 
pe cî11d muncitoul nu ; şi că pe baza acestei teorii se poite con
strui un soci1ism vulgar cel puţin tot atît de plauzibil ca şi cel 
clădit aici în Anglia .pe baza teoriei lui Jevons-Menger 6 despe va
Joarea Ide întrebuinţare •şi utilitatea .marginală. Bănuiesc chiar că 
dacă d-l George Bernard Shaw ar cu:oaşte această teorie a profi

tului, ar fi în stare să se agiţe de ea cu amîndouă mîinile, să-i 1tri-
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mită la plimbare pe Jevons şi Karl Menger şi, pe această stîncă, 
să reclădească :biserica fabiană a viitorului. 

In realitate însă teoria aceasta nu este decît o parafrazare a 
teoriei lui Marx. De ,unde se iau toate adaosurile la preţuri ? Din 
„produsul total" al muncitorilor. Şi anume din fptul că marfa 
„muncă", sau, cum 1îi spune Marx, forţa de muncă, itrebuie să fie 
vîndută sub preţul ei. Căci dacă însuşirea comună a tuturor mărtu
rilor este aceea de a putea fi .îndute mai scum,p decît 1costul lor 
de producţie, dacă de la aceasta face excepţie numai munca, care 
este întotdeauna vîndută numai la costul ei de producţte, înseamnă 
că ea e vîndută .sub preţul care 1constituie o regulă în această lume 
a economiei vulgare. Surplusul de profit care, ca urmare ·a acestui 
fapt, i revine capitalistului, respectiv clasei capitaliştilor, constă 
tocmai .în aceea - şi, în ultimă instanţă, numai aşa POate 1ua nş
tere - că muncitorul, idjpă ce reproduce ceea ce trebuie să înlo
cuiască preţul muncii lui, trebuie să producă în plus un produs 
pentru care nu este plătit - plusprodusul, produsul muncii nepl.l
tite, plusvaloarea. Lexis este extrem de Prudet în alegerea expn
siilor. l nu afirmă nicăieri în mod .direct că concepţia de mai su; 
este a lui ; dar dacă este a lui, e dar ca lumina zilei că aici n-aven•, 
de-a face cu unul din acei economişti vulgari obişnuiţi despre

' 
carE 

el însuşi ipune că apar în ochii lui 1Marx „în cel mai hun caz ca 
nişte imbecili iremediabili", ci cu un marxist deghizat în econo
mist vulgar. Dacă această deghizare ·s-a făcut premedita·t sau nu, 
aceasta e o chestiune de psihologie care nu ne interesează aici. Cine 
ar voi s-o lămurească ar putea eventual să cerc·eteze în acela�i 
timp cum a .fost cu putinţă ca un om atît de inteligent cum este, 
fără îndoială, Lexis să susţină la un moment dit o absurditate atît 
de mare cum este bimetalismul 7• 

Primul care a încercat cu adevărat să idea un răspuns la această 
problemă a fost dr. Conrad Schmidt în .lucrarea „Die Durchschnitts
profitrate auf Grundlage des Marx'schen Werthgesetzes" , Dietz, 
Stuttgart, 189. Schmidt încearcă să pună de acord amănuntele for· 
mării Preţului de p.iaţă atît ieu legea valorii, t şi cu rata mijlocie a 
profitului. Cpitalistul industrial obţine în .produsul său mai întîi 
o în:locuire a capitalului avanst, iar apoi un plusprodus, pentru care 
n-a plătit nimic. Dar >entru a obţine acest plusprodus, el trebuie să 
avanseze capitalul său în Producţie ; cu alte cuvinte, pentru a-şi 
putea ânsuşi acest plusprodus, el trebuie să întrebuinţeze o anumită 
cantitate de muncă materializată. Cpitalul avansat este, aşadar, 
pentru cpitalist cantitatea de muncă materializată socia.mente 
necesară pentru a-i asigura obţinerea acestui plusprodus. A:cest lu
cru e valabil 1pentru oricare capitalist industrial. Cum însă, potrivit 

2 
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legii valorii, produsele se schimbă unele pe altele în raport .cu munca 
socialmente necesară pentru producerea lor, şi •aum pentru capita
list munca necesară pentru crearea plu1produsului este rtocmai 
muncă trecută, acumulată în capitalul ·său, rezultă că plusprlusele 
se schimbă ,unele pe altele :în raport cu capitalul necesar pentru 

producerea lor, şi nu cu munca realmente c,prinsă în ele. Partea 
care rvine fiecărei unităţi de capital este, aşadar, egală cu suma 
tuturor plusvalorilor produse impărţită la suma cpitalurilor folo
site în acest scop. Prin urmare capitaluri egale dau în intervale de 
timp egale profituri gale, şi aceasta se produce prin aceea că Pre
ţul de cost 1 plusprodusului calculat aitfel, adică profitul mijlociu, 
se adaugă la preţul de cost al produsului >lătit, şi la acest Preţ r i
dicat se vînd ambele, atît pro.dusul plătit, dt işi cel neplătit. Astfel 
se stabHeşte rata mijlocie a profitului, au toate că, d upă Schmidt, 
preţurile mijlocii ale diferitelor mărfuri sînt determinate în con
formitate cu legea valorii. 

Construaţia este foar,te ingenioasă şi făcută absolut după mo
delul hegelian, dar, ca majoritatea raţionamentelor hegeliene, ea 
nu este exaotă. Dacă legea valorii trebuie să fie nemijlocit vala
bilă şi penrtru preţurile mijlocii, atunci a:tît plusprodusul cit şi pro
dusul plătit - în această privinţă nu există nici o deosebire între 
ele - trebuie •să se îrdă :în raport cu munca socialmente necesară 
şi cheltuită pentru >roducerea Ior. Legea valorii este îndreptată de 
la bun ânceput împotriva concepţiei ·generate de reprezentările ca
pitaliste potrivit cărora munca trecută acumulată, idin care constă 
capitalul, 11-ar ,fi nmi o anumită sumă de valoare creată, ci, întru
cît este un factor de producere şi de formare a profitului, ar avea 
totodată şi ÎnsU.irea d e  a crea valoare, ar i deci izvorul unei 
valori mai mari decît aceea pe care o are ea însăşi ; legea valorii 
stabileşte în mo d categork că această nnsuşire o are numai munca 
vie. Faptul .că ;capirtaliştii işteapită profituri egale în raport cu mă
rimea capitalurilor lor, că deci consideră capitalul avansat de ei 
ca un fel d e  preţ de cost al profitului lor, e cunoscut. Dacă însă 
Schmidt ·Se foloseşte de aoeastă concep.ţie pentru ca, cu ajutoul ei, 
să pună de acord preţurile calculate conform ratei mijlocii a pro
fitului au legea valorii, el anulează însăşi legea valorii prin faptul 
că-i .încoriporează ca factor determinant o de cu desăvîrşire Qpusă 
acestei 1egi. 

Sau munca acumulată este, alături de munca vie, creatoare de 
valoare şi în acest cz 'legea va'lorii nu-i valabilă. 

Sau ea nu este creatoare de valoare, şi atunci argumentele li 
Schmid t sînt incompatibile cu legea valorii. 
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Schmidt s-a abătut de la drumul drept [n momentul cînd era 

foarte pToape de rezolvarea problemei, deoarece 1credea că trebuie 
să găsească cu orice preţ o formulă mitematică care să-i dea po
sibllitatea să demonstreze concordanţa dintre preţul mijlociu l 
fiecărei măJfi şi J.egea valorii. Dar dacă aici, fiind foarte aproJe de 
ţel, el s-a agajat pe o cale greşită, în rest conţinutul broşurii do
vedeşte pri:ceperea cu care el a tras concluzii din primele două vo
lume ale „Capitalului". El are meritul de a fi descoperit în mod 
independent explicaţia justă a tendinţei, ipînă atunci neexplicată, 
de scădere a ratei profitului, explicaţie dată de Marx în secţiunea 
a treia a volumului tr·ei ; 1 are de asemenea meritul de a fi dedus 
profitul comercial din plusvalQarea industrială, precum şi e a fi 
făcut o întreagă serie de observa·ţii cu privire la dabînda şi renta 
funciară, în care sînt anticipate probleme dezvoltate de Marx în 
secţiunea a .patra şi a cincea ale volumului trei. 

Intr-o 'lucrare a,părută mai irzi.u („Neue Zeit", 1892-1893, 
nr. 3 şi 4). Schmidt 'încearcă să rezolve problema pe aLtă cale. 
Această cale se reduce la aceea că rnta mijlocie a profitului este 
stabilită de iconcur�mţă :în măsura în care ea determină capitalul 
să migreze din ramurile 'de producţie cu profit scăzut în ramurile 
cu suplus de pit. Că marea egalizatoare a profiturilor este 
concurenţa, nu-i o noutate. Dar Schmidt ncearcă să demonstreze 
că aceaită nivelare a profiturilor este identică cu reducerea pre
ţului de vînzare a mărfuri1or, produse într-o cantitate excedentară, 
la măsura valorii pe care societatea o loate plăti pentru ele po
trivit legii valorii. De ce nici calea aceasta n-a putut duce la ţel, 
reiese cu prisosinţă chiar din explicaţiile date de Marx în volumul 
de aţă. 

După Schmidt, problema a fost abordată 'de P. Firemn („Con
rads Jahrbiicher", Driitte Folge, III, S. 793). Nu mă opresc asupra 
observaţiilor lui cu privire la alte părţi .:le expunerii lui Marx. 
Ele se bazează 1pe o confuzie, şi anume că Marx ar formula defini
ţii acolo unde în realitate el dezvo'ltă problemel.e şi că, in general, 
la Marx ar trebui căutate definiţii dfinitive, valabile o dat� pen
tru totdeauna. ·se înţelege de la sine că atunci cînd lucrurile şi 
raporturile lor recproce .u sînt considerate ca fiind fixe, ci în
tr-un proces de schimbare, atunci şi rreflectarea lor mitală, noţiu
nile, sînt 'de asemenea su.puse schimbării şi transformării ; ele nu 
pot fi 1nhise în definiţii rigide, ci trebuie considerate în procesul 
lor de formare istmic, reipectiv logic. Acum este dar de ce Marx 
la începutul volumului întîi, unde porneşte .de la producţia de 
mărfori simplă, care este pentru el premisa istorică, şi în conti
nuarea ex.punerii trece de la această bază la capital, de ce el por-
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neşte tocmai de la manfa simplă, şi nu de la o formă secundară din 
punctul de vedere logic şi istork, nu de la marfa modicată, [n 
forma ei capitali·stă, lucru pe care Fireman, fireşte, nu-i poate în
ţelege cu nici un chip. Preferăm să lăsăm la o parte aceste împre
jurări •şi alte1e asemănătoare, care ar putea da loc 1a diverse obiec
ţii, şi trecem la esenţa Problemei. 1n timp ce teoria îl învaţă pe 
Fireman că, dacă rata plusval0rii este dată, plusvaloarea este pro
porţională cu numărul forţelor de muncă ifolosite, experienţa îi 
arată că dacă rata mijlocie a profitului este dată, ,profitul este pro
porţional cu mărimea întregului capital investit. Fireman găseşte 
explicaţia .în faptul Că pwifitul nu este decît un fenomen conven
ţional (ceea ce la 1 înseamnă n fenomen care aparţine unei anu
mite formaţiuni sociale, care există şi dispare o dată cu aceasta) ; 
exist�mţa lui este lgată numai de capital ; acesta, dacă e destul 
de PUternic pentru a-şi asigura un Profit, este silit, din cauza concu
renţei, să se limiteze la a primi o rată a profitului gală pentru toate 
capitalurile. Fără o rartă a profitului egală, o producţie capitalistă 
este de-a dreptul imposibilă ; această formă de producţie presu
pune că pentru capita'listul indhridual, la o rată a profitului dată, 
msa profitului .deyinde numai de mărimea capitalului său. Pe de 
altă parte, profitul constă din plusvaloare, din muncă neplătită. 
Cum are loc în acest caz tranformarea plusva.orii, a cărei mărime 
este determinată ide eploatarea muncii, în profit, a cărui manme 
este determinată de mărimea capitalului necesar în acest scop ? 

„Prin simplul fapt că în toate ramurile de producţie unde raportul dintre„. 
capitalul constant şi capitalul variabil este cel mai mare, mărfurile se vînd peste 
valoarea lor, ceea ce înseamnă de asemenea că în ramurile de ·producţie în care 
raportul dintre capitalul constant şi capitalul variabil = c : v este cel mai mic, 
mărfurile se vînd sub valoarea lor, şi că numai acolo unde raportul c : v repre
zintă o anumită mărime mijlocie, mărfurile se înstrăinează la adevărata lor va
loare.„ Este oare această neconcordanţă a anumitor preţuri cu valorile lor res
pective o infirmare a principiului valorii ? Nicidecum. Căci datorită faptului că 
preţurile unor mărfuri se ridică peste valoarea lor în aceeaşi măsură în care 
preţurile altor mărfuri scad sub valoarea lor, suma totală a preţurilor rămîne 
egală cu suma totală a valorilor„„ «În ultimă instanţă» deci neconcordanţa dis
pare•. Această neconcordanţă constituie o „perturbare• ,  „dar în ştiinţele exacte 
niciodată o perturbare previzibilă nu este considerată ca o infirmare a unei legi". 

Dacă comparăm acest pasaj cu pasajele corespunzătoare din 
capitolul IX, vom vedea că aid Fireman a atins într-adevăr punctul 
nevralgic. De cite verigi intermediare ar mai fi avut însă nevoie 
Fireman şi după această descoperire pentru a găsi rezolvarea de
finitivă şi clară a problemei, se vede din modul nemeritat de gla
cial în care a fost primit articolul său atît de important. Toţi cei 
pe care i-a preocupat această problemă s-au temut să nu-şi frigă 
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degetele. Eiplicaţia o gasrm nu numai m faptul că Fireman şi-a 
îmbrăcat într-o formă nedesăvîşită descoperirea, dar şi în defi
cienţele incontestabile atit ale concepţiei sale asupra expunerii lui 
Marx, t şi ale propriei sale critici generale, bazate pe această 
concepţie, a acestei expuneri. 

Ori de cite ori i se iveşte o problemă dificilă, domnul profesor 
Julius Woli din Zirich nu pierde prilejul e a se compromHe. In
treaga problemă, ne spune I („Conrads Jahrbicher", Dritte Fo1ge, 
II, S. 352 und f.if.),··se rezolvă prin plusvaloarea relativă. Producţia 
plusvalorii relative .se bazează pe creşterea capitalului constant în 
raport cu cel variabil. 

„O creştere a capitalului constant presupune o creştere a forţei productive 
a muncitorilor. Cum însă această creştere a forţei productive (prin ieftinirea 
mijloacelor de subzistnţă) atrage după sine o creştere a plusvalorii, se restabi
leşte legătura directă dintre creşterea plusvalorii şi creşterea părţii de capital 
constant din capitalul total. Creşterii capitalului constant ii corespunde creşterea 
forţei productive a muncii. Cind capitalul variabil rămine acelaşi şi cel constant 
este în creştere, conform teoriei lui Marx, plusvaloarea trebuie să crească. 
Aceasta era problema de rezolvat•. 

Ce-i dre.p1, Într-o sută de locuri !din volumul întîi, Marx spune 
tocmai contrariul ; ce-i dr·ept, afimaţia că, potrivit lui Marx, dacă 
capitalul variacbil scade, plusvaloarea relativă creşte drect propor
ţional cu creşterea capitalului constant este atît de uimitoare, in
cit nu putem găsi Pentru ea nici o expresie parlamentară ; ce-i 
drept, d-11 Julius Wo1f demonstrează cu fiecare rund că n-a înţeles 
nimic nci relativ, nici ab.solut atît din plusvaloarea absolută, cît 
şi din cea relativă ; ·Ce-i dr.ept, el însuşi ipune : 

„la prima vedere ai impresia că te găseşti într-un noian de inepţii", 

ceea ce, în treacăt .fie zis, este singura obsevaţie justă din tot ar
ticolul său. Dar la ce bun toate acestea ? D-1 Julius Wolf este atît 
de mîndru de geniala sa descoperire, incit nu se poate opri să 
aducă lui Marx omagii postIle şi să preamărească pro.pria sa 
inepţie .de nepătruns ca 

„o nouă dovadă a perspicacităţii şi clarviziunii cu care el" (Marx) „a conceput 
sistemul său critic al economiei capitaliste• I 

Mai mult. D-1 Wof spune: 

„Ricardo a enunţat două teze : la cheltuieli de capital egale - plusvaloare 
egală (profit) ; la cheltuiri de muncă egale - plusvaloare gală (ca masă). Se 
pune deci întrebarea cum se împacă una cu alta. Marx ·însă n-a admis să se pună 
problema în acest mod. El a demonstrat, fără îndoială, (în volumul trei) că a 
doua afirmaţie nu este o consecinţă inevitabilă a legii valorii, ci că este chiar în 
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contradicţie u această lege a sa şi că prin urmare... trebuie respinsă în mod 
categoric . . .  • 

Apoi analizează care din noi doi s-a îniş-lat, eu sau Marx. 
Fireşte, nici nu-i trece prin minte .că l însuşi se află .pe un drum 
greşit. 

Ar ·însemna să-mi ofensez cititorii .i să nu-mi dau de loc seama 
de comicul situaţiei dacă aş rosti fie şi un singur cuv.înt Privitor 
la acest admirnbil pasaj. Voi adăuga numai următoare1e: cu aceeaşi 
îndrăzneală cu care a .putuit spune de ipe atunci că „Marx a de
monstrat, fără îndoială, în vo1umu1 trei", l folosşte prilejul pentru 
a da în vileig o bîrfeală de profesori, după care sus-menţionata 
scr.iere a lui Conrad Schmdt „ar fi inspirată nemij1ocit de către 
Engels", Domnule Julius Wolf ! In lumea în care trăiţi .i vă înîr
tiţi este poate obiceiul ca omul care pune ltora în mod public o 
problemă să comunice pe ascuns prietenilor săi soluţia. Că sînteţi 
cpabil de ·a.a ceva, vă cred. Dar că în lumea pe care eu o frec
ventez nimeni nu simte nevoia să se coboare la asemenea josnicii, 
aceasta o dovedeşte prez·enta prefţă. 

Imediat după moartea lui Marx, d-l Achille Loria s-a grăbit să 
publioe un articol despre el în „Nuova Antologia" (aprilie 1883) 8 : 
mai întîi este o biografie care ibundă în date eronate, apoi o cri
tică a activităţii publice, politice .i literare. Concţia materialistă 
asupra istoriei a lui Marx este ·aici f1silcată şi denaturată cu un 
aplomb care lasă să se întrevadă un ţel măreţ. Şi ţelul acesta a fost 
atins : în 1886 aclişi domn Loria a publicat o carte intitulată „La 
teoria economica della co,stituzione politica", în care, spre surprin
derea conteporanilor, a prezenta: teoria marxistă asPra istoriei. 
pe care în 1883 o denaturnse totail .i premeditat, ca fiind propria 
sa descoperire. Aici, fireşte, teoria marxistă a fost ooborîtă de el 
la un nivel destul de filistin ; de asemenea ilustrările .i exemplele 
istorice abundă .i ele în greşeli grosolane care n-ar putea fi trecute 
cu vederea nioi unui şcolar de clasa a patra. Dar ce importanţă au 
toate acestea ? Descoperirea că pr:utindeni .i întotdeauna condi
ţiile .i evenimentele politice îşi găsesc explicaţia în condiţiile eco
nomice core�punzătoare n-a fost, după cum se spune aici, făcută 
nicidecum de Marx în 1845, ci de d•l Loria în 1886. Cel puţin a.a 
a reuşit el să-i facă să creadă pe com,patrioţii săi .i chiar pe unii 
francezi, după ce cartea lui a apărut şi în lmba francză, iar acum 
poate să se fălească în Italia ca autor al unei noi .i epocile teorii 
istorice, pînă ce socialiş:ii de acolo vor găsi timpul să-i smulgă 
ilusrului Loria .penele de păun furate. 

Dar aceasta nu�i decît o mică mo.stră a prooedeelor d-lui Loria. 
El ne asigură că toate teoriile lui Marx se bazează pe un sofism 
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conştient (un consaputo sofllla) ; că Marx nu dădea înapoi în fata 
paralogismelor chiar atund cînd le ştia ca atare (sapendoli tali) etc. 
Şi după ce, iprinrtr-o întreagă serie de baliverne ordinare de acest 
fel, şi-a pregătit cititorii ca ei să-l considere pe Marx drept un 
arivist â la Loria, care îşi regizează Jectele cu aceleaşi mijloace 
murdare şi mizerabile pe care le foloseşte şi profesorul nostru din 
Padua, le poate trăda acum un secret i.portant, şi cu aceasta ne 
întoarce înapoi la rata proitu1ui. 

D-'l Loria spune : după Marx, masa plusvalorii (pe care d-l Loria 
o identifică aici cu profitul) produsă într-o întrprindere industrială 
capitalistă este în funcţie de cpitalul variabil utilizat în întreprin
dere, deoarece capitalul constant nu aduce nici un profit. Aceasta 
este însă în contradicţie cu realitatea. Căci în practică profitul 
depinde nu de capitalul variabil, ci de capitalul total. Or, Marx 
însuşi recunoaşte acest lucru. (I, cap. XI 9) şi admite că în aparenţă 
faptei.e conltrazic teoria lui. Cm rezolvă el însă această contra
dicţie ? Trimiţînd pe cititori la volumul următor, care încă nu a 
apărut. Despre acest volum, Loria spsese mai dinainte cititorilor /J că nu crede ca Marx să se fi gîndit măcar o singură dipă să-l 
scrie, şi acm exclamă triufă!tor : 

„Aşadar, am avut dreptate cind am afirmat că acest al doilea volum, cu 
care Marx LŞi ameninţă mereu adversarii, fără să-l publice vreodată, poate 
foarte bine să fi fost un expedient ingenios la care Marx recurea ori de cite ori 
ii lipseau argumentele ştiinţifice (un ingegnoso spediente ideata dai Max a sos
tituzione degli argomenti scientifici) • .  

Ş i  cine nu-i n:i acum convins c ă  Marx s e  află l a  acelaşi nivel 
al 1şarlataniei şfonţifice ca ,şi l'illustre Loria, pe acela nu-l mai poţi 
ajuta cu nmic. 

Am învăţat deci că, dpă părerea d.ui Loria, teoria plusvalorii 
a lui Marx este absolut incompatibilă cu existenţa unei rate gene
rale egale a profitului. Or, iiată că volumul al doilea a apărut, şi, 
o dată cu acesta, întrebarea pe ore m pus-o în mo.d phlic tocmai 
asupra ace,stui punct 10• Dacă d-i Loria ar fi fost un german timid 
de-ai noştri, s-ar fi simţit oarecm jenat. Dar el e un meridional 
mdrăzneţ, vine dintr-o ţară cu climă caldă, unde, după cum spune 
el, nruşinarea* este într-o oareaare măsură o condiţie naturală. 
Problema ratei profitului este pusă în mod public. D-l Loria a de
clarat-o public ca irezolvabilă. Şi tocmai de aceea se va întrece 
acm pe sine însuşi rezolvînl-o în mod pubic. 

• Joc de cuvinte : Unverfrorenheit înseamnă şi „neruşinare• şi „rezistenţă 
la îngheţ• .  - Nola lrad. 
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Minunea aceasta se produce în „Conrads Jahrbicher " ,  Neue 
Folge, Bd. XX, S. 272 und f.[., într-un articol despre scrierea sus
amintită a lui Conrad Schmidt. Djpă ce a învăţat de la Schmidt 
cum se formează profitul comercial, totul devine deodată limpede 
pentru el. 

„Deoarece determinarea v alorii prin timpul de muncă oferă un avantaj ca
pitaliştilor care plasează o parte mai mare a capitalului lor în salarii, capitalul 
neproductiv" (adică comercial) „poate să reclame de la aceşti capitalişti avan
tajaţi o dobîndă • (adică un profit) „mai mare şi să asigure astfel egalitatea între 
diverşii capitalişti industriali„. Dacă, de pildă, capitaliştii industriali A, B ,  C în
trebuinţează fiecare în producţie 100 de zile de muncă şi respectiv O, 100, 200 
capital constant, iar salariul pentru 100 de zile de muncă conţine 50 de zile de 
muncă, atunci fiecare capitalist obţine o plusvaloare de 50 de zile de muncă, iar 
rata profitului este 1100°/o pentru primul capitalist, 33,3°/o pentru al doilea şi 20°/o 
pentru al treilea. Dacă insă un al patrulea capitalist, D, acumulează un capital 
neproductiv de 300, care pretinde o dobîndă" (profit) ,1în valoare de 40 de zile 
de muncă de la A, o dobîndă în valoare de 20 de zile de muncă de la B,  atunci 
rata profitului pentru capitaliştii A şi B va scădea la 200/o, ca şi pentru ::, iar 
capitalistul D cu un capital de 300 va obţine un profit de 0, adică o rată a 
profitului de .o0/o, ca şi ceilalţi capitalişti" .  

Cu o abili.tate uimitoare l'i1lustre Loria rezolvă într-o clipă 
aceeaşi prob'lemă pe care cu zece ani în urmă o declarase irezol
vabilă. Din păoate însă el nu ne-a dezvăluit secretul e unde ia 
„:apita'lul neproductiv" puterea nu numai de ·a sustrage industri�i
lor profitul suplimentar, care depăşeşte rata mijlocie a profitului, 
ci şi e a-l )ăstra în prpriul buzunar, tot aşa cum proprietarul 
funciar încasează, sJb forma rentei funciar·e, profitul suplmentar 
al arendaşului. In realitate, come.cianţii ar lua de la industriaşi 
un tribut absolut analog rentei funciare, stabilind ·astfel rata mij
locie a profitului. Desigur, capitalul comer.cia'l este, şa cum ştie 
mai toată lumea, un factor foar.te important în stabiJirea ratei gene
rale a profitului. Dar numai un aventurier Hrterar, care în fudul 
sufletuli lui îşi bate ja: de întreaga econmie politică, îşi poate 
permite să afirme că capitalul comerdal posedă puterea magică e 
a ibsorhi, chi.ar înainte de a fi stibilită rata generală a profitului, 
întreaga plusvaloare suplimentară care o dpişşte pe aceasta şi 
s-o tranforme pentru propriul său folos !În rentă !funciară, şi încă 
fără să aibă mcar nevoie de proprietate funciară. Nu mai puţin 
umitor.e este inaţi:a că capitalul reomeicial reuşeşte să descopere 
pe industriaşii a căror plusvaloare ar corespunde exact ratei mij
locii a profitului, co.siderînd ca o onoare să uşureze oairecum soarta 
acestor nenorocite victime ale legii valorii a lui ·Marx, vînzîndu-le 
produsele gratuit, ba chiar fără cel mai mic comision. Ce şarlatan 
trebuie să fie cineva ca să-şi închipuie că Marx ar fi avut nevoie 
de asemenea jalnice scamatorii I 
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Dar Jtl nostru Loria strlute fa toată sp1lendoarea sa abia 

cînd n comparăm cu concmenţii săi nordici, de pildă cu d-l Julius 
Wo1f, .care nu-i nici l de lepidt. Ce Creatură janică pare Wolf, 
chiar n voluminoasa sa carte „Sozialismus ud kapitalistische Ge
sellschaftsordnung" ,  în comparaţie cu italianul I Cit de stîngaci, aş 
fi aproape tentat să spun cit de timid, se arată el alături de nobila 
îndrăzneală cu care maestro prezintă ca ceva de la sine înţeles 
faptul că Marx nu era nici mai mult, nici mai puţin decît toţi cei
lalţi omeni, că era n sofist, paralogist, palavragiu şi şarlatan tot 
atît de conştient ca şi d-l Loria însuşi, că Marx, de fiecare dată cind e loveşte de dificultăţi, declară publicului că-şi va termina expu
nerea teoriei într-un viito1r volum, pe care ştie foarte bine că nici 
nu poate şi nici nu int·enţionează să-l publice I Nemărginită imper
tinenţă, îmbinată u o extraordinară labilitate şi cu capacitat.a de 
a ieşi din cele mai imposibile situaţii, dispreţ eroic pentru loviturile 
de picior primite, ÎllSUŞire hrăpăreaţă şi rapidă a operei altora, ex
ploatare şarlatanească a reclamei, organizarea gloriei cu ajutorul 
unei clici de amici. Cine oare se poate compara cu el în această 
privinţă ? 

Italia este ţara clasicismului. Din vremurile glorioase cînd acolo 
s-au ivit zorile lumii moderne, ea a dat ca·ractere mari de o ne
înfrecută perfecţiune clasică, de la Dante pînă la Garibaldi. Dar şi 
vrmurile de umilire şi de dominaţie străină i-au lăsat moştenire cla
sice caricaturi de caractere, între care două tipuri bine conturate : 
Sgan:re11 şi Dulcmara 11• Clasica unitate a amîndurora este întru
pată în l'ilust-e Loria al nostru. 

In încheiere :iebuie să-i :onduc e cititorii mei peste ocean. 
La New York, d-1 dr. med. George C. Stiebeling a găsit şi el o re
zolvare a problemei, şi anume una exbrem de simplă. Atît de simplă, 
incit nimeni n-a vrut s-o accepte nici de partea asta, nici de partea 
cealaltă a oceanului, din care cauză el s-a înfuriat ;umplit şi, într-o 
nesfîrşită serie de broşuri şi articole de ziar, care au apărut de 
ambele părţi ale oceanului, s-a plîns amarnic împotriva acestei ne
dreptăţi. I s-a răspuns, ce-i drept, în „Neue Zeit " 12 că întreaga lui 
rezolvare a problemei se bazează pe o greşeală de calcul. Asta 
însă nu l-a tu1burat. Şi Marx a făcut greşeli de calcul şi totuşi are 
dreptate în multe probleme. Să examinăm deci rezolvarea găsită 
de Stiebe1ing. 

„Presupunem două fabrici care lucrează cu capitaluri egale o durată de 
timp egală, dar a'înd un raport diferit între capitalul constant şi cel variabil. 
Cons!er capitalul total (c+v) = y şi x diferenţa 1n raportul dintre capitalul 
Clstant şi capitalul variabil. In fabrica I avem y = c+v, n fabrica II avem 
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y = (c-x) + (v+x) .  Rata plusvalorii este, aşadar, în fabrica I = ..., iar în fa· V 
brica II = __ P_ • Denumesc profit (pr) plusvaloarea totală (p) cu care a sporit 

v + x 
capitalul total y sau c+v într-un timp dat, deci pr = p. Rata profitului este deci 

• f b . I 
pr p . . f b 

. 
I I  

pr p m a nea = - sau -- 1 rar m a nea tot - sau ' y c + v y (c - x) + (v + x) 

adică = __ P_ • Problema se rezolvă deci în aşa fel, că, pe baza legii valorii, 
c + v 

folosind capitaluri egale şi durate de timp egale, dar cantităţi inegale de muncă 
vie, rata mijlocie egală a profitului rezultă din schimbarea ratei plusvalori i' .  
(G.  C .  StiebeUng. „Das Werthgesetz und die Profitrate•, New York, John Hein
rich.) 

Oricît de frumos şi de clar ar fi calculul de mai sus, sîntem 
nevoiţi totuşi să punem d-lui dr. Stiebeling o singură întrebare : 
de unde ştie el că suma plsvalorii produse în fabrica I este absolut 
ega-lă cu suma plusvalorii produse în fabrica I ? Despn c, v, y şi x,  
prin urmare despre toţi ceilalţi factori ai caloulului, e spune răs
picat că sînt de aceeaşi mă�ime în ambele fabrici, da·r despre p nu 
suflă nici o vorbă. Din faptul că notează algebric cu p ambele can
tităţi de plusvaloare menţionate aici nu r-ezultă nicidecum egali
tatea mărimii lor. Dimpotrivă, tocmai .aceasta trebuia dovedit, deoa
rece d-l Stiebeling identifkă pur şi simplu profitul, pr, cu plus
valoarea. Aici sînt posibile numai două cazuri : au ambele p sînt 
egale, fiecare fabrică producînd aceeaşi :antitate de plusvaloa,re, 
deci la acelaşi :apita:l total acelaşi pmft, şi atnci d-l Stiebeling 
a presupus de la început ceea ce urma abia să demonstreze, sau una 
din fabrici produce o sumă mai mare de ,plusva-loare decît cealaltă, 
şi atunci tot calculul său cade. 

D-l Stiebeling nu şi-a precupeţit ni:ci eforturile, nici cheltuielile 
pentru .a îngrămădi munţi de calcule pe această eroare de calcul 
şi a le prezenta publicului. Pot să-l .asigur că aproape toate sînt la 
fel de greşite şi că acolo unde, în mod exc-epţional, sînt exacte, ele 
dovedesc cu totul altceva decît vrea el să demonstreze. Astfel, prin 
compararea rapoartelor .statistice americane asupra averilor din 1 870 
şi 1 880, el dovedeşte, de .apt, scăderea ratei profitului, îi  dă însă 
o explicaţie complet eronată şi consideră că teoria lui Marx despre 
rata stabilă şi mereu constantă a profitului trebuie rectificată pe 
baza practicii. Or, din secţiunea a treia a volumului de faţă reiese 
că această aşa-zisă teorie a lui Marx d espre „rata stabilă a profitu
lui " este pură născocire şi că în realitate tendinţa de scădere a ratei 
profitului se bazează pe cauze diametnl opu�e celor indicate de 
dr. Stiebeling. Desigur, d-l dr. Stiebeling are cele mai bune intenţii, 
dar cînd vrei să te ocupi de probleme ştiinţifice, trebuie in primul 
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rînd să !înveţi să citeşti căr.ţile de care vrei ă te foloseşti, şa cum 
le-a scris autorul, şi mai ales să nu citeşti în e1e 'lucruri care nici 
nu e găse: acolo. 

Rezultatul întregii cercetări : şi în ceea ce priveşte problema 
ridicată aici, tot şcoala lui Marx este aceea care a creat ceva. 
Ciitind a-cest al treilea volum, Fieman şi Conrad Sclnidt pot fi pe 
deplin mulţumiţi de proprile lor lucrări, fiecare pentru partea sa 
de contribuţie. 

Londra, 4 octombrie 1894 

F. Engels 
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C a p i t o l u l  î n t î i  

Preţ de cost şi profit 

3 1  

In cartea întîi au fost ana)izate fenomenele procesului de pro
ducţie capitalist ca atare, ca proces de producţie nemijlocit, făcîn
du-se abstracţie de toate influenţele secundare exercitate asupra 
1ui de .împrej urări care-i sînt .străine. Dar cu acest Proces de pro
ducţie nemij'locit nu se iÎncheie existenţa capitalului. In lumea reală 
el este completat de procesul de circulaţie, care a constLtut obiectul 
anaJ.izei din cartea a doua. Acolo, mai ales în secţiunea a treia, 
analilind procesuJ de drculaţie ca mijlocitor al 1procesului de repro
ducţie social, am vă.ut că procesul de producţie capitalist, privit 
în ansamblu, este o unitaite a procesului de ,producţie şi ·a celui de 
circulaiţie. I. această carte, a treia, nu poate i vorba e a face 
consideraţii generale asupra acestei unităţi. Di.potrivă, aici trebuie 
să se descopere şi să se arate formele concrete care izvorăsc dil 
procesul de mişcare a capitalului, privit în ansamblul său. In miş
carea lor reală, capitalurile se opun unele altora sub asemenea 
forme concrete faţă de care înfă:ţişarea [Gesta1t] capita1ului în pro
cesu1 e producţie ..emijlocit, ca şi înfăţişarea lui în procesul de 
circulaţie, apa·r numai ca momete :peciale. lfăţişările capita'1uiui,  
şa m �e dezvoltăm în această carte, se apropie deci tr.ptat de 
forma sub caTe ele apa-r .la suprafaţa societăţii, în interacţiunea 
diferitelor caipitaluri, în concurenţă, şi în conştiinţa obişnuită a agen
ţilor producţiei. 

Valoarea fiecărei mărfi M produse în mod capitalist se exprimă 
în formula : V = c + v + p. Dacă scădem din această valoare a 
produsului plusvaloa-rea p, rămîne numai un echivalent sau o va
loare care înlocuieşt.e în marfă valoarea-capital c + v cheltuită snb 
forma elemenelor producţiei. 
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Dacă, de pildă, pentru fabricarea unui anumit articol e chel
tuieşte un capital de 50 I. st., din care 20 t st. pentru uzura mijloa
celor de muncă, 380 I.  st. pentru materialele de producţie consumate, 
1 00 1. st. pentru forţa de muncă şi dacă rata plusvalorii este de 1 00°/o, 
valoar·ea produsului = 40 v + 1 00 c + 1 00 p = 600 1 .  st. 

Dacă se scade plusvaloarea de 1 00 1. st., rămîne 
·
o valoare

marfă •de 500 I. st. care înlocuieşte numai capitalul cheltuit de 
500 1. st. Această parte din valoarea-marfă , care înlocu�eşte preţul 
mijloacelor de producţie consumate şi preţul forţei de muncă în
trebuinţate, în:locuieşte capitalistului numai ceea ce-l costă pe el 
marfa şi ·reprezintă deci pentru el preţul de cost al mărfii. 

Ceea ce-l costă pe capitalist marfa şi oeea ce costă de fapt 
producerea mărfii sînt, desigur, două mărimi cu totul diferite. 
Partea din valoarea-marfă care constituie plusvaloarea nu-1 costă 
pe capitalist nimic tocmai pentru că îl costă pe muncitor muncă ne
plătită. Cum insă pe ba'a producţiei capitaliste muncitoril, după 
intrarea lui în procesul de producţie, constituie o parte componentă 
a capitalului productiv aflat în funcţiune şi aparţinînd capitalistu
lui, cum deci capitalistul este adevă:ratul producător de mărfuri, 
preţul de cost al mărfii îi apare acestuia în mod necesar. drept costul 
real al mărfii. Dacă însemnăm cu pc preţul de cost, atunci formula 
V ·= c + v + P se transfomă ll formula V = PC + p, sau va:loarea
marfă = preţul de cost + plusvaloara. 

Jnduder·ea diferitelor p!rţi ale valorii mărfii care înlocuiesc 
numai valoarea-capital cheltuită pentru producerea ei în categoria 
preţului de cost eprimă deci, e de o parte, caracterul specific al 
producţi·ei capitaliste. Ceea ce îi costă marfa pe capitalişti se mă
soairă prin cheltuirea de ·capital ; ceea ce costă marfa în realitate 
se măsoară prin cheltuirea de muncă. e aceea rl .de cost ca
pitalist al mărfii ·e>te cantitativ diferit de valoarea ei sau de preţul 
de cost real al ei ; el este mai mic decit valoarea mărfH, deoarece 
V = pc + p, înseamnă că pc = V - p. Pe de altă parte, preţul de 
cost al mărfii nu este în nici un caz o rubrică care există numai în 
contabilitatea capitalistă. Separarea acestei părţi din valoare se 
manifestă practic încontinuu în producţia reală a mărfii, deoarece 
prin procesul de circulaţie •această parte trebuie să se transforme 
din forma sa de marfă în !forma de capital productiv şi, ;în conse
cinţă, cu preţul de cost al mărfii trebuie cumpărate neînct.at ele
mentele producţiei consumate : p-roducere·a -ei. 

Dimpotrivă, categoria preţului de ·cost nu are nimic de-a face 
cu formarea valorii mărfii sau cu procesul de valorific:re a capi
talului. Dacă ştiu că 6/a n valoarea-marfă de 600 1. st., adică 
ŞOO I. ·st., constituie numai un echivalent, o valoa•re care înlocuieşte 
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capitalul de 500 1. t. cheltuit şi prin umare nu ajng decit pentru 
a se cmpăra n nou elmentele materiale ale acsui cpital, nu 
înseamnă că ştiu cum au fost produse aceste 6/o din vloarea mărfii, 
care constituie reţl ei de cost, şi nici cum a fost prdsă ultima 
şesme, care cntituie plsvaloarea ei. naliza va arăta însă că 
în economia capitalistă prţul de cost are aparenţa elătoare a 
unei categori care ţie de producerea valorii însşi. 

Să ne intorem la exemplul nostu. Să pesupunem că valoa
rea produsă de un muncitor Sntr-o zi de muncă socială medie se 
expriimă inr-o smă de bani de 6 ilingi = 6 mărci, n acst az 
cpltl1 avnsa1 de 00 1. st. = 4c + 100v eprdntă valoa:ea 
prddusă în 1 6662/a zile de muncă e cite 10 ore, dintre care 1 3331/a 
zile de muncă sînt cristalz.e în valoarea mijlaacelor de produc
ie = 40c, dar 3331/a n valoarea forţei e muncă = 1 00v. Pn 
urmre, dacă rata plusvalorii = 1000/o, producerea noii mădi va costa 
o elture de fTţă de muncă = 100v + 1 00p = 6662/a zile de 
muncă de îe 1 0  ore. 

Noi ştim ,(vezi cartea I, cap. VI, p. 201-193 şi urm. 13) că 
va�oaea de 600 1. st. a produsului nou creat e compune din 1) va
loarea care reapare a capitalului constant de 400 1. st. cheltuită 
pentru mijloace de producţie şi 2) valoarea nou creată de 200 1. st. 
Prul de t al măfii = 500 1. t. cupxnde cele 40c, care re
apar, şi jumătate dn valoarea nou creată de 200 1. st. (= 100v) 
prin urmare două elemente ale valorii mărfii cu totul diferite în
tre ele în ceea ce priveşte originea lor. 

Datorită caracterului util al muncii che}tuite în decurs de 
6662/a iile de cie zece ore, valoarea mijloacelI' de producţie con
sumate, în sumă de 400 1. st., trece de la aestea asupra produsu

lui. Această valoare veche reapare deci ca parte componentă a va-
1orii produslui, dar ea nu ia naştere in procesul de producţie al 
acestei mărfi. Ea există ca parte componentă a valoriimamă numai 
fiindcă mai înainte a existat ca parte componentă a capitalului 

avasat. Capitalul constant cheltuit este deci înlocuit cu acea 
parte din 'aloaea-marfă e care el însuşi i-o adaugă. Acest ele

ment al reţului de cost are deci un caracter dublu : pe de o parte 

intră în preţul de cost ! mărfii, fiindcă este o parte componentă 
a valorii-marfă care înlocuieşte capitalul cheltuit şi, pe de altă 
parte, constituie o parte componentă a valorii-marfă numai fiindcă 

reprezintă valoarea unui capital cheltuit sau fiindcă mijloacele de 

producţie costă atît şi atît. 
Cu tot111 ·altfel se petrec lucrurile cu cealaltă parte componentă 

a preţului de cost. ele 662/a zile de muncă celtu�te în timpul 
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producerii mărfii creează o valoare nouă de 200 I. st. Din această 
valoare nouă numai o parte înlocuieşte capitalul variabil aiansat 
de 100 1. st. sau preţul forţei de muncă întrebuintate. Dar această 
valoare-capital 1avansată nu intră în nici un caz în componenţa 
valorii noi. Cînd se avansează c:apita1, forţa de muncă este consi
derată ca valoare, dar ,în procesul de prfucţie ea 1funcţionază ca 
creatoare de valoare. In lUl vaorii ,forţei de muncă, care figu
!Iează atunci cind se avansează capital, în capitalul productiv care 
funcţionează n mod real apare însăşi forţa de mllcă vie, crea
toare de valoare. 

Deosebirea dintre aceste părţi componente diferite ale valorii
marfă, care împreună formează preţul de cost, sare în ochi de în
dată ce intervine o schimbare în mărimea valorii, fie a capitalului 
constant cheltuit, fi,e a capitalului variabil cheltuit. Să presupunem 
că preţul aceloraşi mij.loace de producţie sau partea constantă a 
capHallui creşte de la 400 L st. la 600 1. st. sau, dimpotrivă, scade 
'la 200 1. st. ln primul caz, nu numai preţul de cost al mărfii cre'şte 
de la 500 1. ,st. la 600c + l OOv = 700 1. t., ci 'însşi valoarea mărfii 
creşte de la 600 [,  st. la 600c + l OOv + 100p = 800 1. st. In al 
doilea caz, nu numai preţul de cost scade de la 500 1. st. la 200c + 
+ 1 00v = 300 1. st., ci însăşi va1oarea mărfii scade de la 600 1. st. 
la 200c + 100v + l OOp = 400 1. st. Deoareoe capitalul constant 
zheltuit transmite produsului pr.opria sa valoare, valoarea produsu
lui crşte sau scade, împrejurările răminînd aceleaşd, o dată cu 
schimbarea mărmii absolute a valorii„capital rePective. Să admi
tem, ,dimpotrivă, că, împrejurărJe rămînînd aceleaşi, preţul aceleiaşi 
mis·e de forţă de muncă creşte de 'la 100 1. st. la 150 I. st. sau scade 
la 50 . st. Deşi rîn primul caz preţul de .cost creşte de la 500 I. st. la 
400c + 150v = 550 1. st. ,  iar l J doilea caz scade de la 500 l. st. 
la 400c + 50,p = 450 1. st. , valoarea măifii rămîne totuşi 1n ambele 
cazuri neschimbată = 600 1. st. ; n primul c az = 400c + 150v + 
+ 50p, iar în celălalt = 400c + 50v + 150c. Cap:talul variabil avan
sat nu adugă produsului propia sa valoare. ipotrivă, în locul 
valorii sa1e intră n produs o viloare nouă, creată de muncă. O 
schimbare în mărimea ibsolută a valorii ,capitalului variabil, în 
măsura în care exprimă 1umai o schimbare ân preţul forţei de 
muncă, nu schimbă deci cîtuşi de puţ. mărimea absolută a valorii 
mă.fii, deoarece nu modifică cu nimic măiianea absolută a valorii 
nou create Oe forţa de muncă un funoţi'Ile. O asemenea schimbare 
nu afectează decît raportul dintre cele două p ăr.ţi coponente ale 
valorii noi, dintre care una formează plusvaloarea, iar cealaltă ,în
locuieşte cpitalul variabil şi, pr.i. unare, intră în p:mţul de cost 
al nărfii. 
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ele .ouă părţi ale preţului de Cost - in cazul nostru 4c + 

+ 1 00v - au comun numai Un silgur lucru : am.îndouă sînt părţi 
ale valorii mă-rfii care înlocuiesc capitalul avansat. 

Din punctul de vede'e al producţiei capitaliste, această s:are 
reală  de lucruri apare insă în mod necesar într-o formă dena
turată. 

Modul de producţie capitalist e deosebeşte de modul de pro
ducţie bazat pe sdavie, între alele, prin faptul că valoarea, xes
·pectiv preţul forţei de muncă, apa-re ca valoaire, respectiv ca preţ 
1al muncii însăşi, sau ca salariu („Capitalul •, cartea J, cap. XVII). 
Partea variabilă a valorii capitalului avansat apare deci ca un 
capital cheltuit pentru salarii, ca  o valoare-capital care plăteşte 
v;loarea, respectiv preţul întregii munci <Cheltuite în producţie. 
Prnsupunînd, de pildă, că o zi de muncă socială medie de 10 ore 
•se întruchipează într-o ·sumă de bani de 6 şilingi, atunci capitalul 
Variabil e 100 1. st. avansat este expresia în bani a unei valori 
produse n 333113 zile ide mucă de cite 10 ore. Această valoare 
a forţei de muncă cumpărate, care figurează în capitalul avansat, 
nu constituie însă o parte a capitalului care funcţionează realmente. 
In procesul Ide prdu<cţie locul ei este luat de forţa <le muncă vie. 
Dacă, potrivit exemplului nostru, gradul de exploatare a acestei forţe 
de muncă este 10°/o, atunci ea este cheltuită în decursul a 6662/s 
lile de muncă de cHe 1 0  ore şi de aceea adaugă produsului o valoare 
nouă de 200 1. st. Dar în capitalul avansat, capitalul variabil de 
100 1. st. figurează ca un capital cheltuit peniru salarii, sau ca preţ 
al muncii efectuat·e în decurs de 6662/3 zile de muncă de cite 10  ore. 
Aceste 100 1. st. împărţite la 6662/3 ne dau ca preţ al zilei de muncă 
de 1 0  ore 3 şilingi, adică valoarna creată în decurs de 5 ore. 

Comparînd acum capitalul avansat, pe de o parte, şi valoarea
marfă, pe de altă parte, rezultă că : 
I. Capitalul vansart <le 500 1. st. = 400 I. st. cpital cheltuit Pentru 

mijloace de producţie (pr·etul mijloacelor de producţie) + 10 1. st. 
capital cheltuit pentru muncă 1 (preţul a 662/3 zile de muncă sau 
salariu� penitru acestea). 

I. Valoareamafă <le 600 1. t. = preţul de cost de 500 I. st. 
(400 1. st. preţul mijfoacelor de producţie cheltuite + 1 00 1. st. 
preţul a 6662/3 zile de muncă cheltuie) + 100 1. st. plusvaloare. 
fo această fonulă, Partea din capital cheltuită pentru muncă 

se deosebeşte de partea din capital cheltuită pentn mijloace de 
producţie - de pildă pentru bumbac sau cărbune - numai prin 
aceea că serveşte la p.lata unui alt element material al producţiei, 
în nici un caz însă prin aceea că joacă un rol diferit din punct de 
vedere funcţional în procesul de formare a valorii mărfii şi deci şi 
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în procesul de valorificare a capitalului. �n preţul de cost al mărfii, 
pretul mijloacelor de producţie •reapare aşa cum figura în capitalul 
avansat, i anume pentru că aceste mijloace de producţie au fost 
întrebuinţate în mod util. Tot stfel •reapar·e în pr·eţul de cost al 
mărfii preţul sau salariul celor 6662/s zile de muncă întrebuinţate 
pentru producerea ei, aşa cum figura în avansul de capital, şi anume 
tot pentru că această masă de muncă a fost cheltuită în mod util. 
Vedem aici numai valori gata formate, valori existente � părţile 
valorii capitalului avansat care pa1rticipă la formarea valorii pro
dusului -, dar nu vedem elementul care creează valoare nouă. De
osebirea dintre capitalul ·constant şi cel variabil a dispărut. întregul 
pr.eţ de cost de 500 1. st. capătă acum un sens dublu : în primul ·rînd, 
el este partea componentă a valorii-marfă de 600 1. st., ca•re înlo
:uieşte cpiitalul e 500 1. st. Cheltu.t pentru producerea măfii ; im 
·al doilea rînd, însăşi această part·e componentă a valorii mărfii există 
numai fiindcă a existat mai înainte ca preţ de cost al elementelor 
fatrebuinţate în producţie, al mijloacelor de producţie şi  al muncii, 
cu alte cuvinte în calitate de capital avansat. Valoarea-capital re
apare ca preţ de cost al mărfii numai fiindcă şi în măsura în care 
a fost cheltuită ca valoare-capital. 

Faptul ă diferitele părţi cmponente ale valorii capitalului 
avansat sînt ·cheltuite pentru elemente ale · producţiei, diferite din 
punct de v·edere material - mijloace de muncă, materii prime, ma
teriale auxiUa•re şi muncă -, nu face decît să determine necesitatea 
ca aceste elemente al·e producţiei, diferite din punct de vedere ma
terial, să fie cumpărate din nou cu preţul de cost al mărfii. !n ceea 
ce priveşte fomarea preţului de cost propriu-zis, iese în evidenţă, 
dimpotrivă, numai o singură deosebire, aceea dintre ·capitalul fix 
şi capitalul circulant. In exemplul nostru au fost calculate 20 1. st. 
pentru mijloaaele de muncă (400c = 20 [, st. entru zura mijloa
celor de muncă + 380 1. st. pentru materialele de producţie) . D acă 
valoarea acestor mijloace de muncă înainte de producerea mărfii 
era = 1 200 l. st., după producerea mărfii ea există sub două as
pecte : 20 1. st. ca parte a valorii-marfă şi 1 200 - 20, sau 1 180 1. st., 
ca valoare rămasă a mij loacelor de muncă, aflate c a  şi mai înainte 
în posia capitalistului, sau ca element din valoarea nu a capita
lului-marfă al acestuia, ci a capitalului său productiv. In opozi\ie 
cu mijloacele de muncă, materi alele de producţie şi salariul sînt 
cheltuite în întPegime pentru producerea măii, şi de aceea în
treaga lor valoare intră în valoarna mărfii produse. Am văzut cum 
aceste pă!1i componente diferite ale capitalului avansat capătă, în 
raport cu rotaţi a, formele de capital fix şi capitl circulant. 
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Capitalul avansat ·este deci = 1 680 1 .  st. : capHal fix 

1 200 1. st. plus capi:al ·Cir::ulant = 480 11. 5t, (= 380 I. st. mate
riale e producţie plus 100 1. s:. salariu) . 

Dar preţul de ·cost al mărfii este numai = 50 1. st. (20 1. st. 
pentru ra capitalului fix, 480 1.  st. pentru capitlul circulant) . 

Această diferenţă dintre preţul de cost al mărfii şi capitalul 
avansat nu face decît să confirme că preţul de cost al mărfii e 
format exclusiv din capitalul cheltuit -realmente pentru produ
cerea ei. 

Pentru producerea mărfii sînt utilizate mijloace de muncă în 
valoare de 1 200 1. st., dar din această valoare-capital avansată se 
pierd numai 20 1. st. în procesul de producţie. Capitalul fix folosit 
intră deci numai parţial în preţul de cost al mărfii, fiindcă el este 
cheltuit numai parţial pentru producer.ea ei. Capitalul circulant 
folosit intră 'î:n întregime în preţul de cost al mărfii, fiindcă este 
cheltuit în întregime pentru producerea ei. Ce altceva dovedeşte 
aceasta decît că părţile din capitalul fix şi cel circulant într·ebuin
ţa:e, pro rata " cu mărimea valorii lor, intră în eglă măsură în 
preţul de cost al mărfii respective şi că această parte componentă 
a valorii mărfii provine in genere nmai di: capitalul cheltuit pentru 
producerea ei ? Dacă n-ar fi aşa, ar i de neînţeles de ce capitalul 
fix avansat de 1 200 t st. n-ar adăuga la valoarea produsului, pe 
lîngă cele 20 1. st .  pe care le pierde în procesul de producţie, şi 
restul de 1 180 1. st. pe care nu le pierde în acest proces. 

Aşadar, diferenţa dintre capitalul fix şi ·Capitalul ciorculant în 
ceea ce priveşte clcularea preţului de cost nu face decît să con
fine .formarea evidentă a pr·eţuLui de cost din valoarea-cpital 
che:tuită, sau din preţu! care-l costă pe capitalist elementele de 
producţie cheltuite, inclusiv munca. Pe de altă parte, în ceea ce 
priv·eş:e formarea valorii, capita.lul variabil cheltuit pentru forţa 
de muncă se identifică aici, sub rubrica capitalului circulant, în 
mod expres cu capitalul constant (partea din capital care constă 
din materile de producţie) , şi astfel e desăvîrşeşte mistificarea 
prooesului de valorificar·e a capita·lului 1) . 

Pînă acum noi am analizat numai unul din elementele valorii 
mărfiii, preţul de cost. Acum t1ebuie ·să ne ocupăm şi de celălalt 

1) Ce confuzie poate rezuta de aici în capul economiştilor am arătat în 
cartea I, cap. VII, 3, p, 116/26 şi urm. prin exemplul lui N. W. Senior. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Op ere, voi. 3, Bucureşti, Editura politică, 196, p. 2-241. 
- Nota trad.) 

* - proporţional. - Nota trad. 
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eleent al vlorii mărfii, de excedentul peste preţul de cost, adică 
de plusvaloare. Plusvaloarea este un excedent a;l valorii mărfii 
peste preţul ei de cost. Intrucît însă preţul de cost este egal cu va
loana capitalului cheltuit, în le cărui elemente materiale el se 
transformă din nou în permanenţă, acest excedent al valorii re
prezintă un increment al valorii capitalului cheltuit pentru pro
ducerea mărfii şi care se reîntoaroe din circulaţia acestei mărfi. 

Am văzut mai sus că deşi p, plusvaloarea, -rezultă numai din
·tr-o schimbare a valorii lui v, capitalul variabil, şi deci, prin pro
venienţa ei, nu este decî.t un increment al capitalului variabil, după 
terminarea procesului de producţie ea este totuşi, în aceeaşi mă
sură, şi un increment al valorii 1ui c + v, adică al valorii întregu
lui •capital cheltuit. Formula c + (v +p) ,  care arată că p este 
produs ca urmare a ·transformării unei anumite valori-capital v 
avansate p entru forţă de muncă într-o mă.ime va·ri:bilă, prin ur
maPe a unei mărimi constante într-o mărime variabilă, poate fi 
exprimată şi prin (c + v) + p. Inainte de producţie aveam un 
capital de 500 1. st. După p roducţie avem capitalul de 500 1. st. 
plus un increment al valorii de 100 [. st. 2) . 

Plusvaloarea constituie totuşi un increment nu numai al acelei 
pă·rţi a capitalului avansat care inră în procesul de valorificare, 
ci şi al părţii care nu intră în acest proces ; aşadar, o sporire a 
valorii nu numai faţă de capitalul cheltuit, care este înlocuit din 
pr·eţul de cost 1 mărfii, ci în general faţă de întregul capital utili
zat în producţie. Inainte de procesul ide producţie am avut o va
loare-capital de 1 680 1. st. : 1 200 . st. capitalul fix investit în 
mijloace de muncă, din ca·re numai 20 1. st., care repr·ezintă uzura, 
intră în valoarea mărfii, plus 480 1. st. capital circulant în materiale 
de producţie .şi salariu. După procesul de producţie avem 1 180 l st. 
ca parte componentă a valorii capita.lului productiv plus un capi1al
marfă de 600 1. st. Dacă adunăm aceste două sume de valoare, 
capitlistul posedă acum o valoare de 1 780 1. st. Dacă din aceasta 
scade :întregul capital avansat de 1 680 . st., rămîne un increment 
de 100 1. s.t. Cele 100 1. st. plusvaloare constituie, aşadar, tot atît 
de bine o sporire a valorii faţă de capitalul utilizat de 1 680 1. st. 
ca şi a părţii de 500 l. st. a acestuia cheltuită în timpl producţiei. 

Acum pentru capitaUst este deci clar că această sporire a va
lorii izvorăşte din operaţiile caire s-au efectuat cu capitalul în timpul 

'I „Ştim într-adevăr că plusvaloarea nu este deoit o cnsecinţă a schimbării 
valorii lui v, adică a acelei părţi a capitalului care e transformată în forţă de 
muncă,  că deci v + p =v +  .. V (v plus un increment al lui v). Dar schimbarea 
reală a valorii şi raportul în care se schimbă valoarea :înt estompate le faptul 
că, din cauza creşterii părţii sale vaTiabi!e, creşte întregul capital avansat. El a 
fost de 00 şi devine 90". (Cartea I, cap. VII, 1, S. 203/15.) (Vezi op. cit„ p. 6.) 
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producţiei, că prin urmare este generată de capitalul însuşi ; după 
procesul de produiie ea e�istă, dar înaintea lui nu exista. In ceea 
ce priveşte însă capitalul cheltuit în producţie, plusvaloarea pare 
să rezulte în ·egală măsură din dif&itele elemente ale valorii lui, 
elemente care constau din mijloace de producţie şi muncă, întru
cît aceste elemente participă în egală măsură 'la formarea preţului 
de cost. La vloarea produsului ele adaugă în egală măsură va
lorile lor care constituie capitalul avansat şi nu se deosebesc ca  
mărimi de valoare constante şi variabile. Acest fapt devine evident 
dacă presupunem pentru un moment că într·egul capital cheltuit 
constă fie ·exclusiv din salariu, fie exclusiv din valoar·ea mijloace
for de producţie. Am avea atunci, în primul caz, în loc de va
loareamană le 400c + 1100v + '100p, o valoar·elarfă de 500v + 
+ 1 00p. CapitalJl de 500 f. st. avansat pentru salariu rpezintă 
valoa•rea întregii munci întrebuinţate pentru producerea valorii
marfă de 600 .l, st. şi constituie tocmai de aceea preţul de cost al 
întregului produs. Insă formarea acestui preţ de cost, prin care 
ivaloarea capitalului cheltuit reapare ca parte componentă a va
lorii produsului, este singurul proces cunoscut nouă în orearea 
aoestei valori-marfă. Cum ia naştere celălalt element component 
•al ei, plusvaloarea de 1 00 1. st. , nu ştim. La fe1 şi în cazul al doilea, 
în •care valoarea măfii ar ,fi = 500c + 1 00p. n ambele cazuri noi 
ştim doar că plusvaloarea izvorăşte dintr-o valoarre dată, pentru 
că această valoare a !fost avansată sub formă de cri�tal produdiv, 
-indiferent dacă sub formă de muncă sau sub formă de mijloace de 
producţie. Pe de altă par.te însă, valoarea-capital avansată nu poate 
crea plusvaloar.e numai pentru motivul că a fost cheltuită şi, prin 
·urmare, constituie pr·eţul de cost al mărfii. Căd tocmai în măsura 
a care constituie preţul de cost al mărfii ea nu constituie plus
valoare, ci numai un echivalent, o valoare care înlocuieşte capita-
1lul cheltuit. Prin urmare, în măsura în care ea cr·eează plusvaloare, 
o creează nu în calitatea ·ei specifică de capitl cheltuit, ci în cea 
e capital avansat şi eci iîntrebuinţat. Plusvaloarea provne deci 
atît din acea pa1rte a capitalului avansat care intră în preţul de cost 
al mărfii, cit şi din acea parte care nu intră în pr.eţul de cost ; în
tr-n cu'înt, n egală măsră din componenta fixă şi din cea cir

:ulantă a capitalului întrebuinţat. Cpitlul totl - at mijloa
::ele de muncă, cit şi materialele de producţie şi munca - serveşte 
materialmente ca creator de produse. Capitalul total intră mate
rialmente în procesul r·eal de muncă, chiar dacă in procesul de 
valorificare int·ră numai o parte a lui. Poate că tocmai acesta este 
motivul pentru care el participă numai parţial la ormarea preţului 
de cost, în ti.p ce 'la formarea plusvalorii el participă în: între-



4 Secţiunea I. Transformarea plusvalorii în profit 

gime. Oricum ar sta însă Iucmrile, rămîne s:tabilit faptul că plus
valoarea provine concomitent din toate părţile capitalului inves tit. 
Raţionamentul acesta poate fi formulat şi mai p€ ·SUrt, eJnimîn
du-ne la lfel de simplu şi de grosolan ca Malthus : 

„Capitalistul aşteaptă acelaşi avantaj de la toate părţile capitalului avansa("').  

P·rezentată c a  rezultat 1 întregului capita·l avansat, plusva
loarea îmbracă forma !transformată a profitului. O sumă de valoare 
este deci capital fiindcă este cheltuită cu scopul de a produce un 
profit 4) , sau profitul rezultă din faptul c ă  o sumă de valoare este 
întrebuinţată sub formă de capital. Dacă însemnăm profitul cu pr, 
atunci formula V = c + v + p = pc + p se transformă în for
mula V = pc + -, sau valoarea mării = preţ de cost + profit. 

Profitul, aşa cum ne apar·e iniţial, este, aşadar, identic cu plus
valoarea, numai că într-o formă mistifkată care izvorăşte totuşi 
în mod necesar din modu1 de producţie capitalist. Deoarece în 
fomarea apa·rentă a preţului de cost nu se poate face nici o de
osebire între capitalul constant şi capitalul va:riabil, originea schim
bării valorii care a·re loc în cursul procesului de producţie este in
evitabil legată de capitalul total şi nu de p arte a variabilă a capi
talului. Deoareoe la un pol preţul forţ.ei de muncă apare sub forma 
transformată a salariului, la polul opus plusvaloar·ea apare sub 
forma transformată a profitului. 

Am văzut că preţul de cost al mărfii este mai mic decît va
loarea ei. Deoarece V = pc + p, pc = V - p. Formula V = pc + p 
se reduce la V = pc, adică valoar.ea mărfii = preţul de cost al 
mărfii numai dacă p = O, un caz care nu are loc niciodată în pro
ducţia capitalistă, cu toate că, în anumite condiţii ale pieţei,  preţul 
de vînzare al mărfurilor poate scădea la nivelul preţului lor de 
c ost şi chiar sub aoesta. 

De aceea dacă marfa se vinde la valoarea ei. se realizează un 
profit egal cu excedentul valorii ei p€Ste pr·eţul ei de cost, prin 
urmare egal cu întreaga plusvaloare cuprinsă în valoarea mărfii. 
Dar capitalistul îşi poate vinde marfa cu profit chiar atunci cînd 
o vinde sub valoarea ei. Atîta timp cît pre.ţul de vînzar·e a mărfii 
depăşeşte preţul ei de cost, chiar dacă este sub valoarea ei, o parte 
din plusvaloarea cuprinsă în ea, deci un profit, se va obţine întot
deauna. n exemplLl nostru, valoar·ea1arfă = 600 1. st., preţul de 
cost = 500 J. st. Dacă marfa se vinde cu 510, 520, 530, 560, 590 I. st., 
atunci ea este vîndută sub valoarea ei, respectiv cu 90, 80, 70, 40, 

1) Malthus, „Principles of Political Economy•, 2nd edit„ London 11 36, p, 28, •j „Capitalul este ceea ce se avansează u scopul de a se obţine un profit". 
Malthus. „Definitions n Pol. Econ. •, London 1827, p. 86. 
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1 0  I. st. , şi totuşi dn vînzarea ei se obţine n Profit de 1 0, 20, 30, 
60, 90 I. st. Evident, între valoarea mărfii şi p reţul ei de cost este 
posibilă o s·erie nedeterminată de preţuri de vînzare. Cu cit este 
mai mare acel element al valorii mărfii caire constă din plusvaloare, 
cu atit mai mari sînt în p ractică lmitele aoestor preţuri inter
mediare. 

Prin aceasta se explică nu nlIlai ,fenomenele oMşnuite ale 
concurenţei, ca, de pildă, unele cazuri de vînzare sub valoare 
(undenselling), nivelul anormal de scăzut l pre.uri'lor mărfurilor din 
anumilte rmuri a1·e in1dustriei 5) etc. Legea mdmentală a C).CU
renţei capitaliste, pînă acan neînţelesă ide .economia Politică, lege 
care Teglează rata generală a profitului şi aŞa-zisele preţuri de Pro
dicţie deteminate ide ea, se i.jină, aişa cm vom <vldea mai de
P arte, pe această di[erenţă dinltre valo ar•ea mămH şi preţul ei de , cost 
şi pe •OSibilitatea, care decurge de aio�, ide a vinde mrfa u un 
profit Sub V·alo area ei. 

Limita minimă a preţului de vînzare al mă·rfii este determi
nată de preţul ei de cost. Dacă marfa e vindută sub preţul ei de 
cost, atunci componentele capitalului p roductiv cheltuite nu pot fi 
compensate în întregime din preţul de vînzare. D acă acest proces 
se prelungeşte, valoarea-capital avansată dispare. Chiar şi din 
acest punct de vedere capitalistul este înclinat să considere preţul 
de cost .ca adevărata valoare intrinsecă a mărfii, deoarece acesta 
este preţul necesar pentru simpla p ăstrar·e a capitalului său. La 
aceasta se adaugă însă şi faptul că preţul de cost al mărfii este 
preţul de cumpărare pe care capitalistul însuşi l-a plătit pentru 
produc·erea mărfii, prin urma·re preţul de cmpărare determinat de 
însuşi procesul de producere a mărfii. Surplusul de valoare reali
zat la vînzarea mărfii, sau p lusvaloar·ea, apare deci capitalistului 
ca un excedent al preţului de vînztre al mărfii peste valoarea ei, 
şi  nu ca un excedent al valorii ei peste preţul ei de cost, aşa incit 
r·ezultă că plusvaloarea cuprinsă în marfă nu se realizează prin 
vînzarea ei, i decurge din însăşi vînzare. Această iluzie a fost 
analizată amănunţit încă în cartea I, cap. IV, 2 (Contradicţiile for
mulei generale a capitalului) , acum însă ne vom întoarce pentru 
un moment la forma în care Torrens şi al.ţii au introdus-o din nou, 
p r·ezentînd-o ca un progres al economiei politice faţă de Ricardo. 

„Preţul natural, care constă din p reţul de cost sau, cu alte cuvinte, din ca
pitalul cheltuit pentu producerea sau confecţionarea mărfii, nu poate 1n nici un 
caz să includă profitul... Dacă n fermier, avansînd 100 de cuarteri de griu pentru 
însăminţarea ogorului său, recoltează 10, cei 20 de cuarteri surplus al produsului 

5) Comp. „Capitalul", cartea I, cap. XVIII, p. 571/561 şi urm. Vezi op. tt., 
p. 5557.) 
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peste cantitatea avansată constituie profitul său ; ar fi însă absurd să se spună că 
acest surplus sau profit este o parte din ceea ce a avansat.„ Fabricantul avan
sează pentru muncă o anumită cantitate de materii prime, unelte, precum şi 
mijloace de subzistenţă şi primeşte în schimb o anumită cantitate de marfă finită. 
Această marfă finită trebuie să aibă o valoare de schimb mai mare decît materiile 
prime, uneltele şi mijloacele de subzistenţă prin a căror avansare a fost obţinută " .  

De aici Torrens trage concluzia c ă  excedentul preţului de vîn
zare peste preţul de cost, adică ;prnfitul, izvorăşte din faptul c ă  
consumatorii 

„prin schimb direct sau indirect (circuitous) plătesc toate părţile componente ale 
capitalului ceva mai mult decît a costat producerea acestora" 8), 

In realitate însă, excedentul peste o mărime dată nu poate 
constitui o pa,rte a acestei mărmi, prin u:mare nici profitul, adic ă 
excedentul valorii mărfii peste cheltuielile capitalistului nu poate 
constitui o parte a acestor cheltuieli. Prin urmare, dacă la for
marea valorii mărfii nu participă nici un alt element în afară de 
valoarea avansată de capitalist, este de neînţeles .cum din produc
ţie poate să iasă mai multă valoare decît a intrat, afară doar de 
cazul cînd admit·em că din nimic ;poate să iasă ceva. Torrens nu 
scapă de această creaţie din nimic decît mutind-o din sfera produc
ţiei de mănfuri lin 1fera d.culaţiii m ă1furiJor. Profitul nu poarte 
prov·eni din producţie, zice Torrens, c ăci în acest caz el a" fi dej a 
cuprins în cheltuielile .de producţie şi, prin urmare, n-ar constitui 
un excedent peste acestea. D ar profitul nu poate prov·enî din schim
bul de mărlfuri, î i  răspunde Ramsay 14, dacă n-a existat înainte de 
acest schimb. Evident, suma de valoare a produselor schimbate nu 
se modifică prin schimbul produselor a c ăror sumă de valoare o 
reprezintă. Ea rămîne aceeaşi după schimb , ca şi înaintea lui. Re
marcăm in .treacăt că Malthus se referă în mod expres Ia autori
tatea ·lui Torrens 7) , deşi el însuşi expune altfel sau mai curînd nu 
expune de loc problema vînzării mărfurilor peste valoarea lor, de
oarece toate argumentele de acest gen duc inevitabil la teoria, 
faimoasă la vremea ei, a greutăţii negativ·e a flogisticului 1s. 

Intr-o societate în care domină producţia capitalistă, producă
torul necapitalist este şi el dominat de ideile capitaliste. In ultimul 

său romn, „s ;paysars " ,  Balzac, c are exce'lează in genere prin
tr-o proundă înţelegere a realităţii, descrie veridic cum, pentru 
a-şi p ăs tra bunăvoinţa cămătarului său, micul ţăran efectuează 

pentru acesta, e gratis, tot .felul de .munci dar, 1întmcît pentru 

1) R. Torrens. „An Essay on the Production of Wealth",  London :182 1 ,  p. 51-
53, p. 49. 

7) Malthus. „Definitions in Pol. Econ.", London 1853, p. 70, 71 .  
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munca pe cam o efectuează ţăranul nu face nici un fel de chel
tuieli băneşti, el are impresia că nu-i dăruieşte cămătarului nimic.  
La rîndul lui, cămătarul omoară în elul acesta două muşte dintr-o 
lovitură. l economiseşte cheltuielile pentru slari şi 1 aserveşte 
pe ţăran, care s e  încurcă din ,ce în ce mai mult în plasa întinsă de 
el şi tre,ptat se ruinează prin faptul că nu-şi lucrează pămîntul. 

Concepţia abu:dă poJrivit căreia preţul de cost l mărfii con
stituie valoarea ei reală, iar plusvaloa.ea p rovine din vînz!rea 
mărfii p est·e valoarea ei, şi că, prin urmare, mărfurile se vînd la 
valoarea lor dacă pr-eţu1 d� vînzar·e este egal cu preţl de cost, 
adică egal cu preţuQ mijloacelor de producţie consumate pentru ele 
plus -salariul, a fost trîmbiţată de Proudhon, cu obişnuita lui şar
latanie pseudoşt:iinţifică, drept un secret nou descoperit al socialis
mului. Această reducere a valorii măfurilor la Preţul 1or de cost 
constituie de fapt temelia Băncii poporului 16• m arătat mai înainte 
că dferitele păţi componente ale :alorii produsului pot fi exp:i
mate în părţi proporţionale ale produsului însuşi. Dacă, de pildă, 
(cartea I, cap. VII, 2, p. 2 1 1 /203 17) vloarea a 20 de pfzi de fire 
este de 30 de şilingi - şi anume 24 ide şilingi mijloace de producţie, 
3 şlingi forţă de muncă şi 3 şilingi piusvaloar-e -, atunci această 
plusvalo are poate fi exprimată p rin 1/io din produs = 2 pfunzi de 
fire. Dacă cei 20 de punzi de fire sînt vînduţi la p reţul Jor de cost, 
adică la 27 de şilingi, cumpărătorul va piimi pe gratis 2 pfunzi de 
fire, marfa vînzîndu-se cu 1/10 sub :aloarea ei ; ca şi înainte, munci
torul a efectuat suprmunca, cu deosebirea că acum ea a fost efec
tuată pentru cumpărătorul firelor, şi nu pentru producătorul capita
list de fire. Ar fi complet gr·eşit să se presupună că, dacă toate 
mărfurile ar fi vîndute la p reţul lor de cost, rezutatul ar i de fapt 

acelaşi ca atunci cînd toate mărfurile a•r i vîndute peste preţul lor 

de cost, dar la valoarea lor. Căci chiar dacă .aloarea foţei de 
muncă, durata zilei de muncă şi grndil de exploatare a muncii a r  
fi egale pretJti11deni, masele de plusvaloare cuprinse in valorile 
diferitelor eluri de măuiur. nu vor fi nicidecum egale, ele variind 
[n funcţie de compozţia organică diJerită a cpitalurilor vansate 

pentru producerea lor B), 

') „La o valoare dată a forţei de muncă şi la n grad egal de exploatare a 
forţei de muncă, masele de valoare şi de plusvaloare produse de capitaluri diferite 
sint direct proporţionale cu mărimea părţilor variabile ale acestor capitaluri, adică 
ale părţilor lor transformate în forţă de mllcă vie", ·fCartea I, cap. X, p. 1/33.) 
(Vi op. cit., p. 34--318.) 
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C a p i t o l u l  d o i  
Rata profitului 

Fomula generală a cpitalului este B - M - B', adică o 
anumită sumă de valoare este aruncată în circulaţie rentru a se 
scoat·e diin ea o .sillă de valoare mai mare. Procesul care generează 
această valoare maii mare este producţia capitalistă, Procesul care 
o realizează este circulaţia capitalului. Capitalistul nu produce 
malfa pentru marfă, pentru valoarea ei de 1întrebuinţare sau pentru 
consumul 'lui personal. Produsul care-l interesează realmente pe 
capitalist nu este produsul propriu-zis, palpabil, d excedentul va
lonii produsullli Peste valoarea cpitalului consumat pentru pro
ducerea lui. Capitalistul aivansează întregul capHal fără a ţine 
seama de rolul diferit .pe c are-l joacă părţile componente ale aces
tuia în producerea plUJsv:lorH. El avansează în egală măsură toate 
1aceste pănţi mponente nu numai pntru a reproduoe capitalul 
avansat, ci pentru a produce lln excednt de valoare peste acesta. 
El poate trasforma valoarea ·cipitalului variabil avansat într-o va
loare mai mare n.ai schmbîndu-1 pe mUJncă vie, eploatînd 
muncă vie. Dar el poate eGploata munca n.1llai în cazul cînd avan
sează conoomitent condiţiile necesare pentru înfăptuirea acestei 
munci - mijloace1e de muncă işi obiectul muncii, maşinile şi ma
teriile prime -, adică 'în cazul ·dind el itransfonă 'în condiţii de pro
ducţiie .suma de valoare flată .în posesia lui ; după cum, de altfel, în 
general, el este capitalist ,şi 'n general poate să purceadă Ja procesul 
de eploata"e a muncii nillai .pentru că 1se opune ca proprietar al 
condiţii1or de muncă muncitorului -ca sr>lu posesor al forţeJ de 
muncă. Mai !înainte, în cartea înlîi te, am arătat .că tomai posedarea 
acestor mijloaoe de produdţie de către nonmundtori îi transformă 
pe munoitori n muncitori salariaţi, pe nonmuncitori în capitalişti. 

Capitalistului îi ·este indiferent cum sînt privite lucrurile : dacă 
el avansează capi·talul constant pentru a obţine un dştig din capi

talll variabi!l sau dacă avansează capitllul variabil pentru a spori 

valoarea capitalullli constant ; dacă ohe1tuieşte bani pentru .salarii 
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cu scopul de a ridica valoarea maşinilor şi materiilor prime sau 
d acă .avansează bani pentru maşini şi m aterii prime cu soo pul de a 
putea exploata munca. Deşi numai p artea variabil ă  a capital ul ui 
creează p lusvaloare, ea o creează n umai cu condiţia ca şi cel el al t e  
părţi, c ondiţiile de producţ ie n ecesar· e  muncii s ă  fie avansat e. Intru
cît capit alistul p oate să exploateze munca n umai avansînd capital 
constant, înt1 ruc ît el poate spo·ri valoarea cap itall ui constant numai 
a van sîn d capital vari. abil, el îşi reprezint ă aceste capitaluri ca un 
to t, u · atît mai mul t cu ci t niv elul real al cîştigului său nu este 
d eterminat de raportul dintre .acesta şi capitalul variabi l, ci de rapor
tul dintre el şi capitalul tot al, nu de nta plusvalorii, ci de rata 
p rofi tului, car e, după cum vo m vedea, poate să rămînă aceeaşi şi 
să , exprime totuşi · rate d if erit e ale plusvalorii. 

! n  costul unui pro dus in tră toate părţile componente l e  valorii 
l ui pe care capitalistul le- a plăt it sau al căror echivalent l- a aruncat 
î n  produ cţie. Pentru simpl a menţL nere a capitall ui sau pentru •repr o
ducerea lui în proporţ iil e iniţ ia le, ac este c he ltuieli trebui e înlocuite. 

Valoarea cuprinsă în mar fă e ste egală cu timpul de muncă chel
t uit pertru producere a ei, iar suma acestei munc i constă din munca 
p lătită şi din munca neplătită. Pentru capitalist  însă, chel tui elil e de 
prod ucţie ale măr fii const au n umai din acea parte a muncii materia
liz ate în marfă pe .care l a p lătit- o. Supramun ca cuprinsă în marf ă  
nu- l  costă nimic pe capita list, cu < toate că pe m uncitor îl costă muncă, 
la fel ca ş i  munc a pl ăti tă , şi cu t oate că ea creează, ca şi aceasta, 
V aloare şi intră în marfă 1 ca element creator de valoare. Profi tul 
c apitali stului provine din . aptu1 că l poa te să vînd ă  ceva ce nu a 
pl ătit. Plus valoarea, respecti v profitul, constă tocmai din excedentul 
valorii m ărfii peste preţul ei de cost, adică di n excedentul canti
t ăţii o tale de muncă cu prinsă în marfă pe ste cantit atea de muncă 
plătită cuprinsă î n  ea. ln conform itate .cu aceasta, P lusvaloarea, 
i ndif eren t  de provenien ţă, este un ex cede nt peste capitalul total 
a vansat. Acest excedent se află deci faţă de capitalul total într- un 

r aport car· e  se exprimă pril k acţi.a R , în care C este capitalul tot al. c 
O bţinem at fe' l, rata profitului � = c!v ' spre deosebire de r ata plus

v al orii l .  V 
Ra�ul dintre plusvl oa r· e  ş i  capitalul variabil se numeşte rat a 

p lusvalorii ; iraportu1 dintre plusva loare şi capitalul total se nu
m eşte r ata profit ului. Acest·ea sînt două mo duri diferite de a măsura 
a ce eaşi mărime, oare, din cauza deoseb irii dintre etalo ane, exprimă 
i n  acel aşi timp r aporturi sau reJlaţii diferite ale acel eiaşi mărim i. 
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T·ranormarea plusvalorii în profit trebuie dedusă din transfor
marea ratei plusvalorii în rata Profitului, şi nu invers. Şi într-adevăr, 
din pllct de vedere istoric,  pu.ctll de plecare a fost rata profituiui. 
Plusvaloarea şi rata plusvalorii reprezintă ceva re[·ativ invizibil, 
esenţial care se descoperă prin analiză, in timp ce rata profitului, 
deci pofitul, ca formă a .plusvalorii, se află la suprafaţa fenomenlui. 

• ln ceea ce-l priiveşe pe capitalis'tul individual, e limpede că sin
gurul lucru care-1 interesează este raportul dintre !lusvaloare, sau 
excedentul valorii, cu care vinde mă1furile şi capitalul total avansat 
pentru producerea lor ; în timp Ce raportul precis şi legătura lăun
trică dintre acest ·excedent şi părţile componente, luate în parte, 
ale capitalului, nu numai că nu-l inter·esează, ci dimpotrivă, este 
chiar în interesul lui să .camuleze acest raport şi această legătură 
[ăuntrică. 

Deşi excedentul valorii mănfii p este preţul ei de cost ia naştere 
nemijlocit Il procesul de producţie, el se realizează numai în pro
cesul circulaţiei, şi impresia că acest excednt rezultă din presul 
cir·culaţiei e creează cu atît mai uşor cu cît în realitate, în con
diţiile concurenţei, pe piaţa rellă, depinde de relaţiile de piaţă ca 
acest excedent să se realizeze sau nu şi în ce măsură anume. Nu e 
necesar să demonstrăm aici că, atunci cînd o marfă se vile peste 
sau sub v·lloarea ei, are loc numai o altă repartizare a plusvalorii, 
şi că această rep artizare diferită, raportul schimbat Il care diferite 
persoane îşi împart plusvaloarea, nu schimbă absolut nimic nid în 
mărimea, nici în natura 'lusvalorii. n procesul reail al circulaţiei 
nu nmai că au loc transformărHe pe care le-l. analizat în cartea 
a II-a, dar ele coincid cu concur·enţa reală, cu cumpărarea şi vîn
zarea mărfurhlor peste sau sub valoarea lor, astfel că pentru fiecare 
capitalist Il p arte plusv.ll.oarea realizată de el însuşi depinde atît 
de înşelarea reciprocă, cît şi de exploatarea directă a munCii. 

ln procesul cir.culaţiei intră în acţiune, alături de timpul de 
muncă, timpul de circulaţie, care limitează în mod corespunzător 
masa plusvllorii care poate fi r-ealizată într-un .anumit interval de 
timp. Asupra proces.ui de producţie nemijlocit au o influenţă de
terminantă şi alte momente care se ivesc în circulaţie. Ambele 
- procesul .de producţie nemijlocit şi procesul de circulaţie - se 
-inteforează în Pemanenţă, se întrepătrund şi asJfel îşi dnaturează 
în permanenţă trăsăturile lor caracteristice. Producerea plusvalorii, 
ca şi a valorii în general, capătă n procesul circlaţiei, după cum 
am văzut, noi determinări ; capitalul parcurge ciciul trns.foriărilor 
sale ; în cele lin ună trece din viaţa sa organică interioară, ca 
să zicem aşa, la relaţii exterioare de viaţă, la relaţii în care stau 
faţă în faţă nu capitall şi munca, ci, pe de o parte, capital şi 
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capital, pe de altă parte, indivizii din .OU nmai în calitate de 
cumpărători şi vînzători ; ' timpul de circu1aţie şi timpul de muncă 
se inter.erează şi astfel se creează impresia că ambele deter.illă, 
n .egală măsură, plusvaloarea ; •.forma iniţială în c are se ală faţă 
în faţă capitalul şi munca este mascată de intervenţia unor relaţii 
aparent independente de ea ;Plusvaloarea însăşi nu apare ca un 
produs al însuşirii timpului de mu::ă, ci ca un excedent al preţu
lui de vînza·re al mărfii peste preţul ei de cost, din car·e cauză 
acesta din urmă po ate i luat foarte uşor drept .adevărata ei viloare 
{valeur intrinseque) , aşa incit profitul apare ca un excedent al preţu
lui de 'înzaw al mărfurilor peste -valoarea lor imanentă. -

Ce-i drept, în procesul de producţie nemijlocit, capitalistul este 
în permanenţă conştient de natura plusvalorii ; cînd m analizat 
plusvaloarea am văzut aviditatea sa de a-şi însuşi timpul de muncă 
al altuia etc. Dar : 1 .  Procesul de producţie nemijlocit nu este decît 
un moment trecător care trece necontenit în procesul circulaţiei, 
şi invers, aşa înc'î t ideea mai clară sau mai vagă, născută în timpul 
procesuaui de producţie, cu privire la sursa cîştigului obţinut, adică 
cu privire la natura plusvalorii, apare cel mult ca un moment la 
fel de justificat ca şi ideea că excedentul realizat ar proveni din 
m�şcar·ea propriu-zisă a capitalului izvorîtă din însuşi procesul cir
culaţiei, deci independentă de procesul de producţie şi de ·raportl 
dintre capitll şi muncă. Nu în zadar chiar economişti moderni c a  
Ramsay, Malthus, Senior, Torrens etc. invocă aceste fenomene ale 
ci;cula:ţiei drept !dovadă a faptului .că icapita11ul, : •existenţa sa pur 
obiectuală, independent de raportl său social faţă de muncă, toc
mai datorită căreia ·este capital, ar i, alăuri de muncă şi indepen
dent de ea, o sursă de sine stătătoare a plusvalorii. 2. La rubrica 

cheltuieli, în care slariul intră la fel ca preţul materiilor prime, 

uzura maşinilor etc., stoa·nerea muncii neplătite .apare numai ca o 

economie r·ealizată la plata luia dintre capitolele c are intră în 

cheltuieli, numai ca o plată mai mică pentru o anumită cantitate 

de muncă, tot aşa cum se realizează o economie atunci cînd ma

terHle prime se cumpără mai ieftin sau cînd uzura maşinllor se 
reduce. Astfel stoarcerea de .supr.amun.că pie.de caracterul ei spe
cific ; raportul specific dintre ea şi plusv:loare se estompează ; şi 

faptul acesta este foarte mult favorizat şi înlesnit, aşa cum am 

arătat în cartea J, secţiunea a VI-a 19, prin prezentarea valorii forţei 
de muncă sub forma salariului. 

Datorită faptului că toate părţile capitalului apar deopotrivă 

ca sursă a valorii excedentare (a profitului) , relaţia capital este 
mistificată. 
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Modul în care plusvaloarea se transformă în profit trecînd prin 
rata profitului nu este totuşi altceva decît o dezvoltare a confuziei 
dintr·e subiect şi obiect, confuzie care are loc încă în procesul de 
producţie. Am văzut cum toate forţele productive subiective ale 
muncii sînt prez.entate drept forţe produoiive ale cap�taLu1ui 20• Pe 
de o parte, V·aloar.ea, mlca trecută, care domină munca vie, este 
personificată în .capitalist ; pe de altă parte, dimpotrivă, muncitorul 
apare ca forţă de muncă obiectualizată, ca marfă. Din această relaţie 
inversată apare în mod necesar, încă în cea mai simplă -relaţie de 
producţie, o xeprezentare eronată corespunzătoare, o concepţie gre
şită care este accentuată de transformările şi  modificările Tocesu
lui circullaţiei propriu-zise. 

Este, aşa cum putem vedea studiind şcoa'1a lui Ricardo, com
plet greşit ca legile .ratei proitului să fie prezotate nemij locit ca 
legi al·e ratei plusvalorii, sau invers. In capul capitalistului e!e, 

fireşte, nu se deosebesc. In expresia � plusvaloarea este măsurată c 
în raport cu valoare a capitalului total care a fost avansat pentru 
producerea ei şi care în p arte a fost consumat complet, �cH în parte 

a fost numai întrebuinţat în această producţie. De fapt raportul _ c 
exprimă gmdl de valorificare a întregului capital avansat ; cu alte 
cuvinte, privit în concordanţă cu legătura lăuntrică esenţială şi cu 
natura plusvalorii, el indică raportul dintr·e mărimea variaţiei capi
talului variabil şi mărimea capitalului total avansat. 

In sine, între mărimea valorii capitalului total şi măr.mea plus
valorii nu există nici un raport lăuntric, cel puţin nu unul nemij locit. 
In ceea ce priveşte elementele sale materiale, Capitailul .total minus 
capitalll variabil, .deci capitalul oonstant, constă din condiţiile 
materiale necesare eX'ercitării muncii, din mijloace de muncă şi din 
materialul muncid. Pentru ca o anumită cantitate de muncă să se 
materializeze în mărfuri şi, prin urmare, să creez·e vafoare, este 
nevoie de o anumită cantitate de material l ml'ncii şi de mijloace 
de muncă. In funcţie de caracterul •specific al muncii adăugate se 
·stabileşte un anumit raport tehnic între mas a muncii şi masa mijloa
celor de producţie, La .care trebuie adăugată această muncă vie. 
Se stabileşte deci în aceeaşi măsură un anumit raport şi între masa 
plusvalorii sau a supramuncii şi masa mijloacelor de producţie. 
Dacă, de pHdă, munca necesară pentru producerea salariului repre

zintă 6 ore pe zi, muncitorul trebui·e să muncească 12 ore pentru 

a da o ·supramuncă de 6 ore, pentru a produce o plusvaloare 

de 1000/o. n aceste 12  ore •el consumă de 'două ori mai multe mij 

loace de producţie decît în 6 ore. D ar aceasta nu înseamnă că între 
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plusvaloarea adăugată de el în 6 ore există vreun raport direct cu 
valoarea mijloacelor de producţie consumate în 6 ore sau chiar 
în 12 ore. Această valo are nu are aici nici o impo rtanţă ; important 
este să existe masa necesară din punct de vedere tehnic. Este ab
solut indiferent dacă materiile prime şi mij'lo acele de muncă sînt 
ieftine sau scupe, principalui este ca ele să aibă valoar·ea de între
buinţare cerută şi să existe în proporţia tehnică prescrisă faţă de 
munc a vie care urmează a i absorbită. Dacă ştiu totuşi că într-o 
oră se torc x pfunzi de bumbac, care costă a şilingi, atunci ştiu, 
fireşte, şi că În 12 ore se to rc 12 x pfunzi de bumbac = 12 a şilingi 
şi ot c akula raportul dintre pJusvaloare .i valo are atît a celor 1 2, 
aît şi a celor 6 ore. Dar raportul dintre munca vie şi valoarea mij
loacelor de producţie există aici numai în măsura în care a şilingi 
servesc pentru a desemna x pfunzi de bumbac : deo ar·ece o anu
mită cantitate de bumbac are un anumit preţ, prin urmare şi in
vers - un anumit pr·eţ poate servi ca indicator pentru o anumită 
cantitate de bumbac atîta timp cît preţul bumbacului nu se schimbă. 
Dacă ştiu că pentru însuşirea a 6 ore de supr.amuncă trebuie să pun 
-să e muncească 12 ore, că prin urmare trebuie să am bumbac pentru 
12 ore şi dacă ştiu preţul acestei cantităţi de bumbac necesare 
pentru 12 ore, atunci indirect se stabileşte un raport între preţul 
bumb acului (ca indic ator al cantităţii necesare) şi plusvai.oare. Dim
potrivă, din preţul materiei prime nu pot însă niciodată deduce 
cantitatea de materie primă care poate fi toarsă, de pildă, într-o 
oră, şi nu în 6 ore.' Nu există, prin urmare, nici un raport lăuntric 
necsar între vafoarea capitalului constant şi deci nici între Ya
'1o area capitalului total ( = c + v) şi plusvaloare. 

D acă rata p[usvalorii este cunoscută şi  mărimea ei este dată, 
rnta ofitului nu exprimă nimic altceva decît ceea ce este în 
•realitate, ·adică o altă măsură a plusvalorii, măsura ei în raport cu 
valoarea capitalului total, şi nu în raport cu valoarea acelei părţi 
a •cpj,tlului din c are rezu!ltă ·ea în mod nemijlo cit datorită faptu
lui că este schimb ată pe muncă. In realitate însă (adică în lumea 
fenomenelor) lucrurile se prezintă invers. Plusvaloarea este dată, 
dar dată ca excedent al preţului de vînzare al mărfii peste preţul 
i de cost ; răîne însă un mister de unde provine acest excedent, 
din exploatarea muncii în procesul de producţw, din înşalarea 
cumpărătorilor în procesul circulaţiei, s au din ambele. Este dat 
de asemene a  raportul dintre acest excedent şi  valoarea capitalului 
total, sau rata profitului .  Clcularea acestui excedent l preţului 
de vînzare peste preţul de cost prin raportare la valoarea capitalu
lui otal avansat este foarte importantă şi firească, deoarece în 
felul acesta ipoate fi găsit realmente nportul numeric în cam s-a 
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vlorificat capitlul total, .adică gradul său 'de valorificare. Dacă 
pornim deci de la această rată a profitului, nu putem în nici un 
caz deduce rap}rtul specific dintr·e excedent şi partea din capital 
oeheltui•tă pentru salarii. ln unul din capitolele următoare vom vedea 
·la .ce trucuri Tecurge Malthus atunci d1d .î:ncearcă să dezlege pe 
această cale misterul plusvlorii şi al raportului specfic dintre 
aceasta şi partea .ariabilă a capitalului 21• Rata profitului ca atare 
i:dică mi cmind rportu'l identic !dintre excedent şi părţile, egale 
ca mărime, aie capitalului, care din acest punct de vedere nu pre
zintă nici un fel de deosebiri lăuntrice, în afară de aceea dintre 
capitalul .fix Şi cel circulant. Această deosebir·e se manifestă numai 
pentru că excedentul se calculează 'în două felui. Şi anume : în 
primul rînd ca mărime simplă : excedent peste preţul de cost. !n 
această primă ormă a sa în pr.eţul de cost intră intrul capital 
drculant, n timp ce din capitalul fix intră numai uzura. Mai de
parte, 'în ·al doilea rînd : r.aportuil dintre acest excedent de valoare 
·şi valoarea 'totală a .capitalului avansat. .ici intră în calcul atît 
valoarea întregului .capital .fix, cît şi valoarea capitalului circulant. 
Aşadar, capitlul circulant intră în ambele cazuri în acelaşi mod, 
în timp ·ce capitalul !fix intră o dată 'într-un mod dJerit de cel cir
culant, iar .a doua .oară 'î:n acelaşi mod. In felul acesta ,deosebirea 
dintre .c apitalul fix şi capitalul d.culant este 1singura caTe se im
pune aici. 

Prin urmare, ·excedentul atunci d:d se -reflectă din 'ata profilu
lui în sine însuşi, ca să ne exprimăm în termeni hege[ieni, s au, cu 
ilte cuvinte, dnd este caracterizat mai ex:ot Prin rta prului, 
apare ca n •excedent pe caTe capitalul 'îl produce, peste propria sa 
valoare, anual sau într-o anumită perioadă a cirlaţiei. 

De aceea, cu toate că rata profitului se deosebeşte din punct 
de veder.e numeri: de rata plusvalorii, în rtimp ce plusvaloarea şi 
profitul sînt de fapt un!l şi acelaşi luoru şi sînt egale şi lin punct 
de vedere numeric, profitul este totuşi o formă modificată a plus
valorii, o formă în car.e sînt mascate şi ascunse originea şi misterul 
existenţei ·ei. De fapt, profitul este forma de manifestare a plus
valorii, şi .aceasta din urmă trebuie dedusă din profit numai cu 
ajutorul 0an1izei. ln plusvaloare se 'dezvăluie Taportul dintr.e capitl 
şi munc ă ; în raportll 'dintre ·capital şi profit, adică dintre capital 
şi iplusviloare, care apare, pe de o parte, ca un excedent peste preţul 
e :ost al mărfii, realizat în procesul de cirrul:ţie, pe de ltă parte 

ca un excedent caracterizat mai exact prin raportul din'e el şi 
capitalul itotal, capitalul apare ca un raport faţă de sine însşi, 

ca un rnport în care l, .ca sumă de valoare iniţială, e deosebeşte 
de valoarea nouă :mată de el însuşi. Faptul că această valoare 
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nouă capitalul o creează în timp ce p arcurge procesul de p roducţie 
şi procesul 'de circulaţie există în conştiinţă, da:r felul n care se 
face acest lucru este învălui1 în mister şi se creează impr,esia c ă  
plusvaloarea î ş i  datorează provenienţa unor însuşiri .ascunse ale 
capita:lului. 

Cu cît p ătrundem mai mult în procesul de valorificare a capi
talului, cu atît mai mult se mistică relaţia 'capital şi cu at'ît mai 
puţin se dezvăluie Secretul alcătuiTii saJle lăuntrice. 

In această s ecţiune irata profitului se deosebeşte, c a  expresie 
numeric ă, ie rata plusvalorii ; dimpotrivă, profitul şi plusvaloarea 
sînt considerate ca aceeaşi mărime numerică, da'' în forme diferite. 
In s ecţiunea următoaT·e vom vedea cum se accentuează delimitarea 
dintre ele şi cum profitul se prezin1ă ca o mărime şi numeric diferită 
de aceea a plusva:lorii. 
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C a p i t o l u l  t r e i  

Raportul dintre rata profitului 
şi rata plusvalorii 

Aşa cum am arătat la sfîrşitu!l capitolului precedent, presupnnem 
aici, ca de ,altfel în cursul întregii secţiuni întîi, că suma profitului 
la un capital dat este egală cu suma totală a plusvalorii produse cu 
ajutonl acestui capital într-o perioadă de circulaţie dată. Deocam
dată focem deci .abstracţie 'de faptul că, pe de o parte, această plus
valoare se 'împarte în diferite forme derivate : dobîndă la capital, 
rentă funciară, impozite etc. şi că, pe 'de altă parte, în majoritatea 
cazurilor ea nu coincide nicidecum cu pofitul, aşa .cum este el 
'Însuşit în virtutea ratei gener,ale mijlocii a profitului, dspre care 
'Vom vorbi în secţiunea a doua. 

In măsura în care profit. este considerat ca fiind egal, cantita
tiv, cu plusvaloarea, mărimea !lui şi mărimea ratei profitului sînt 
determinate de raporturile unor m:rimi numerke simple care sînt 
date sau care pot i determinate în fiecare caz 'În parte. Analiza 
noastră se va desfăşura, .aşadar, la început în domeniul pur ma
tematic. 

Menţinem notările folosite în cărţile întîi şi a 'doua. Capitalul 
total C se împarte în capital constant ·C şi capital variabili v şi pro
duce o plusvaloaTe p. Raportul dintre această plusvaloare ,şi capi-

talul variabil ,avansa:t, deci _ ,  îl numim rata plusvalorii şi-l în-
v 

semnăm prin p'. Prin urmare l= p' 'Şi 'deci p = p'v. Dacă raportăm 
V 

,această plusvaloare la capitalul total C, . loc ,de a o raporta la 
capitalul 'ariabil, 'îi dăm numele de p rofit (pr) , iaT •raportului dintre 

plusvaloarea p şi capitalul total C, adică k, numele de rata profitu-C 
1ui pr'. Avem aşadar : 

' p p pr = - = - •  C c +  V 
iar dacă înlocuim pe p cu mărimea sa, pe care am găsit-o mui sus, 
p'v, atunci avem 
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1 1 V " V 

pr = p - =  p - , 
C c + v  

ecuaţie care ·Se mai poate exprma prin proporţia 

pr' : p' = V : C, 
unde raportl dintre rata µrotitului şi rata plusvalorii este acelaşi 
cu raportul dintre capitalul variabil şi capitalul total. 

Din această proporţie 1rezultă că pr', rata profitului, este întot
deauna mai mkă deit p', rata plusvalorii, deoarece v, capitalul 
Variabll, este întotdeala mai mic decH C, suma lui v + c, a capita
lului variabil şi a clitalului constant ; u excepţia singurului caz, 
practic imosibil, în care v = C, în care deci .capitalistul nu ar 
avansa nici un capital constant, nid un fel de mijloace de producţie, 
'Ci numai salarii. 

n analiza noastră ;trebuie să mai ţinem totuşi seama de o sene 
de alţi factori care exercită o înrîurire determinantă asupra mărimi
1or c, v şi p şi pe care deci trebuie să-i amintim aici pe scurt. 

1n primul rînd, valoarea banilor. Pe aceasta o putem presupune 
ca fiind Pr!tutinden:i constantă. 

In al doilea rî.d, rotaţia. Pe acest ifactor H lăsăm deocamdată 
complet 1a o parte, deoarece înrîu�irea lui asupra ratei profitului 
va fi :tratată separat Într-unul din capitolele următoare. { Aici anti-

cipăm doar faptl că formula pr' = p' _ e riguros exactă numai c 
pentru o singură perioadă die rotaţie a capitalului variabil, dar că 
ea poate i valabilă şi pentru rotaţia anuală dacă în loc de p', rata 
siplă a pliusvalorti, punem p'n, Tata .anuală a pl'l1Svalorii, n repre
zentînd aki numărul .rotaţillor capitalului vaTiabil în decurs de un 
an (vezi ca•rtea a II-a, cap. XVI, 1 ) .  - F. E. } 

In al treilea rî1d să 'Luăm în consideraţie productivitatea muncii, 
a cărei influenţă asupra ratei plusvalorii a ost tratată >e larg în 
€artea I, secţiunea a IV-a. a poate însă influenţa direct şi rata 
p!tului, cel puţin pe aceea a unui capital, dacă, după cum s-a 
arătat în cartea I, cap. X, p. 323/314 22, acest capital lucrează cu o 
produdivitate mai mare idecît produotivitatea 1socială mijlocie, funi
zează produsl la o valoare mai scăzută dett valoarea socială mij
locie a acloraşi măfuri şi realizează asl un profit suplimntar. 
Cz[ acesta însă nu poate i luat n cosiderare aici, deoarece şi 
în această secţiune noi po. lot de a premisa că mărfuri.le s!nt 
produse l condiţii sociale normale şi vîndute la vailorile Hor. Ponm 
deci ln fieciare cz în parte de la presupunerea că productivitatea 
muncii răÎne constantă . Intr-adevăr, c�ziţia valorică a capi
talului .ooat într-o ramură industrială, adică rnportul dintre .capita-
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Iul variabil şi .capitlul .constant, exprimă de fiecare dată un anumit 
grad de productivitate .a muncii. şadar, de 'Îndată ce acest raport 
suferă o altă schmbare dec!t cea provni.tă din schimbarea valorii 
componentelor materiiale ale capitalului constant sau dn schim
barea sar.ariJui, productivitatea muncii :trebuie să fi suferit şi e a  o 
schimbare, şi de aceea vom observa destul le des că SchimbărUe 
suferi1e de factorii c, v şi p implică schimbări şi ln productivitatea 
muncii. 

Aclaşi luru se poate spune şi despre ceillţi -ei iactori : 
durata zilei de muncă, intensUatea muncii şi salariul. Influenţa lor 
asupra masei şi ratei plusvalorii a fost tratată amănunţit în :artea 
întîi 23 • .ste deci :lesne de 1.ţ·eles •că, chiar dacă pen1ru simplificare 
pornim întotdeana de la premisa că aceşti :trei factori răîn con
stanţi, schimb ările care se produc cu v şi p pot implica schmbări 
şi în mărimea acestor mmente determinante ale lor. Ai.ci trebuie 
să .amintim doar pe scu1t. că salariul acţionează asupra mărnii plus
valorii .i ,asupra nivlului r·atei plusvalorii inve.s dedt durata zi lei 
de muncă şi intensitatea mUllcii ; ur:C are a salariuJui micşorează plus
vaJ.oarea, în timp .ce prelungir·ea zilei ;de muncă şi creşterea intnsi
tăţii muncii o măresc. 

Dacă presupunem, de pildă, c ă  un capital de 1 00 .ar produce, 
cu 20 de muncitori care lucrează cite 10  ore pe zi şi primesc un 
silariu săptămînal 1total de 20, o plusvaloar·e de 20, avm : 

80c + 20v + 20p ; p' = 100°/o, pr' = 20°/o. 

Dacă ziua de muncă se prelungeşte la 15 ore, fără nici o urcare 
a salariului ; într.eaga val0are nou .creată ide cei 20 de muilcitori 
creşte .asfl de la 40 aa 60 ( 10  : 15 = 40 : 60) ; em .v, .slariul plătit, 
rămîne acelaşi, plusvafoarea creşte de la 20 la 40, şi avem : 

80c + 20v + 40p ; p' = 200°/o, pr' = 40°/o. 

Dacă, pe de altă parte, ziua de muncă rămîne de 1 0  ore, iar 
salariul 1scade de la 20 la 12,  avem, ca •şi mai înante, întreaga va
loare nou creată de 40, dar care se împarte ,astfel : v scade Ua 12 şi 
deci [ui p îi revine restul de 28. Aşadar avem : 

80c + 1 2v + 28p ; p' = 2331/3°/o, pr' = � = 3010/230/o. 
92 

Vedem, aşadar, că at:ît prelungirea zilei de anuncă 1(sau :espectiv 
creşter•ea illtensităţii muncii) , cît şi scăderea .salariu1lui sporesc 
masa şi prin urmare şi �ata plusvalorii ; dmpotrivă, creşterea sa
lariului, 1celelalte condiţii rămînînd egle, ar face să .scadă rata 
plusvalorii. Dacă, prin urmare, v ,cre.te datorită ·Creşterii salariului, 
aceasta nu exprimă o cantitate mai mare de muncă, i numai faptul 
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c ă  o anumită cantitate d e  muncă este plătită mai scump ; · p' şi pr' 
nu crec, ci scad. 

Chiar de aici V·edem că schimbările inervenite m 'durata zilei 
de m1lcă, în intensitatea mndi i în salariu nu pot să nu deter
mine simultan simbări .Ie lui v şi p şi ale rortului dintre ele, 
şi deci şi ale lui pr', ale raortl.ui dintre p Şi capitalul tot! c + v ;  
tot aşa e lde este Că orice chimbă·ri ie r.aportului dintre p 
şi v plică schimbări n cel puţin una n cle trei ondiţii men
ţi0nate ale mllcii. 

Aici se manifestă tocmai raportll rg.ic deosebit dintre capi
tal!l variabil şi mi.carea capita1lui total şi vllorficarea acestuia, 
precum şi deosebirea dintre capitlul varabll şi capitalul constant. 
Capitalul constant ·are importanţă - in măsura în care ste vorb a 
de formarea valorii - numai prin vlloarea pe Care o are ; de l,tfl, 
pentru foIllarea v.orii ete absolut indiferent dacă ;un capital 
constant de 1 500 U. st. rprezintă 1 500 'de tone de fier a 1 I. st. sau 
500 de tone de fier a 3 1. st. Cantitatea de materie reală 1în care este 
întruchipată vaoarea isa ste absolut indiferentă pentru formarea 
valorii şi pentru rata profitului, care variază 'n direcţie opusă 
ac·estei valori, adcă este absolut indiferent care ste rapotul dint-re 
creşterea sau •scăderea valorii c apitalului constant şi masa valorlor 
materiale de întrebuinţare, 1n caPe este :întruchipat ,acsta. 

Cu totu[ altfel stau lucrurlle cu capitall variabil. ea ce 
interesează aici n priml rînd nu este valoarea aui, adică muca 
materializată în el, i .acestă valoare ca Simlu indicator al mlcii 
totlle pe care o pune l mişcare işi car·e nu es�e exprimată în el ; 
dfrenţa ldintre aceaStă muncă :otală şi munc a exprimată �n capi
tlul v.ria:il însuşi şi, prin urmare, dintre munca plătită sau acea 
parte a acestei munci ;care 1creează lusv.oare ste cu ·a.t mai 
mare cu dt mai mcă este munca cuprinsă in capitalul v:riabil. 
Să presupunem că o zi de muncă de 10 ore este eg.ă cu zece 
şilingi = zece m.ci. Dacă munca necesară pntru înlocuirea sala
riului, deci a ieapitalului variabil = 5 ore = 5 şilingi, .atund supra
munca = 5 o.re şi plSvloarea = 5 şllingi ; da-că 'însă mnca nece
sară = 4 ore = 4 şlingi, atunci suprmunca = 6 ore şi plus
valoarea = 6 şilingi. 

Aşadar, de îndată ce mărimea valorii Capitalului variabil în
cetează de a mai i n indicato r al masei de muncă puse de el în 
mi.care, mai mult, dacă chiar măsu.a acestui indicator se schimbă, 
atunci şi rata p1usva1orii se ·schmbă în ses contrar şi invers 
proporţional. 
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Să trecem acIl ·la aplicarea ecuaţiei de mai sus a ratei profi

tului, pr' = p' � , la diferitele cazur� pstbile. Vom face în acest 

scop ca valoarea tuturor .factorilor lui p' � să-şi schimbe succesiv 

valoarea şi vom stabili influnţa aoe:or schimb ări asupra ratei 
profitului. Vom o'bţ.e astfel d.ferite ·Serii de cazuri pe care rle vom 
putea 1considera fie drept schimbări succesive e .condiţiilor de 
func.ţionare !..e unuia � aceluia1şi capital, fie drept capitlmi dife
rite, lute ca termen de comparaţie, ·existente concomitent în ra
muri indus,tria'le diferite sau în ţări diferite. De aceea, dacă unele 
din exemplele noastre, considerate ia stări succesive ale unuia şi 
acluiaşi capitll, par forţate .sau practic llposibile, iceastă obiec
ţie ·cade de mdată ce comparăm capitaluri independente. 

Descompunem deci produsul p' - în cei doi factori ai săi c 
p' ş1 - ;  considerăm întîi că p' este .constant şi anailizăm efectl c 
variaţiilor posibile ..e lui � ; presupunem .apoi că frncţia ... este c c 
conS:aută, iar p' efectuează toate vardaţiile posibile ; în sîrşit, con
siderăm că toţi factorii variază şi în felul acesta epuizăm toate 
cazurile din care se pot deduce legi .le ratei profitlui. 

I. p' cons.tant, - variabil c 
Pentru cazul aoesta, car.e cprinde mai multe variante, e poate 

stabili o fonulă generală. Dacă av·em idouă capitaluri C şi C1 cu 
părţile variabi.le respectiv·e v şi v1, cu o -rată a Plusvalorii p' comună 
anîndurnra .i ·cu -ratele profitului pr' şi pr' 1, atunci aem : 

Dacă acum .stablim ·raportul dintre C 1şi C1, precum şi dintr·e 

v şi v1, dacă presupunem, de pildă, .că valoarea fraeţ:ei_ = E, iar . c 
aceea a fracţiei � = e, avem C1 = EC şi v1 = ·ev. lnilocuind în 

V 
ecuaţia de mai sus p e  pr'1 , C1 •şi v1 cu valorile lor, avem : 

, , ev 
pr 1 = p - .  E C  
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Putem :îsă deduce şi o a doua formulă din 1cele două ecuaţii 
de mai sus, trasformîndu-le in proporţia : 

, , , V , V1 V V1 pr : pr 1 = p - : p - = - : - . e e1 e e1 
Cm valona ni frncţi.i rămîne aceeaşi atunci c înd numără

torul şi numitorul se înm.ţesc sau se 1mpart cu acelaşi număr, pu-

tem r·eduoe _ i � la un raport p.rocentul, adi'că ·să considerăm e e1 
C şi C1 = 100. Avem atunci ... = ... şi 2 = 2 , şi dacă în pro-

C 100 e1 100 
porţia de mai sus suprimăm numitorii, obţi�m : 

' ' pr : pr 1 = v : v1 ; sau : 

Cînd două capitaluri oarecare funcţionează cu aceeaşi rată a 
plusvalorii, ratele profitului se rapotează una a aHa ca şi p:rţile 
variabile ale ·capitalui.ui, luate proceltual faţă de capita1urile totale 
respective. 

Aceste două formule ·cuprind toate c azurile variaţii.lor lui ... • e 
In:e de a :analiza fiecare caz în pa-rte, vom face încă o ob

servaţie. Deoarece C este suma [ui c şi v, a ca,pitalului constant 
şi a c elui variabil, şi deoarece rata plusvalo rii, ca şi rata profitului 
sînt exprima:e ide obicei în procente, este n genere mai comod să 
considerăm şi pe c + v egal cu o sută, adică să exprimăm pe c şi v 
în procente. Pentru determinarea, c e-i ret, lU a masei, d a ratei 
profitului, este indiferent dacă spunem ,că un 1capital 'de 15 OOO din 
care 12  OOO .constnt şi 3 OOO variabil, produce o plusvailoare de 3 OOO 
sau dac ă reducem acest c apital [a procente : 

15 000 c 
1 00 c 

1 2  OOOc + 3 OOOv (+ 3 OOOp) 
80c + 20v ( +  20p) 

In ambele cazuri rata plusvllorii p' = 1 00°/o, iar rata profitu
lui = 20°/o. 

To;t aşa, dacă comparăm două cpitaluri, de pildă pe cel de mai 
sus cu un altul : 

12 OOO C = 1 0  800c + 1 200v ( + 1 200p) 

1 00 C = 90c + 1 0v ( +  1 0p) ,  

în ambele cazuri p' fiind = 1 00°/o, iar p r' = 1 0°/o, ş i  •comparaţia cu 
capitall de mai sus sub formă procentuală ·este mult mai ·evidentă. 
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.Cnd e vorba îsă de schimbări e cre le sufră unul şi ace
laşi capital, atuci forma procentuală poate fi imi ·rareori folo
sită, pentru că a şterge aproape întotdeauna aceste schimbări. 
Atnci cînd un .apHll trece de la forma prooentuală : 

80c + 20v + 20p 

la forma procentuală : 
90c + 1 0v + 1 0p, 

nu se oate vedea dacă compoziţia procentuală schimbată de 
90c + l Ov provine din micşorarea absolută a li v, din cr�erea 
absolută a lui c sau din am'indouă. .entnu aceasta avem nevoie de 
mărimi nmerice absolte. Cînd se studiază însă fiecare din cazu
r'le ·de variaţie de mai jos, este important ca În primul rînd să e 
stabilească cum s-a produs această schimbare ; dacă 80c + 20v au 

devenit 0c + l Ov datorită faptului că, prin mărirea capitalului con
stant .faţă de capitall variabil rămas neschimb at, cele 12 OOc + 
+ 3 OOOv s-au transformat :în 27 OOOc + 3 OOOv {în procente 90c 
+ 1 v) ; sau !dacă au [u: 1această formă prll micşorarea capitlului 
variabil, cel Stant rămînînd neschimhat, deci prin trecerea fo 
12 OOOc + 1 3331/3v 1(în procente tot 90c + l Ov) ; sau, du sfir?it, 

prin modificarea ambilor factori, de pildă 13 500c + 1 500v (expri
m1t fo >mcente fot 90c + 1 Ov ). Aceste cazuri trebuie să anali
zate succesiv, şi de iceea va trebui să renunţăm 1a metoda comodă 
a formei procentuale sau cl mult să o folosim ca metodă auxiliară. 

1. p' i C onstante, v variabil 

Dacă v Lşi schimbă mărimea, C poate Tmîne neschimbat nu
mai datorită faptului că cealaltă Oomponentă a lui C, adică capita
lu� ,oonstatt c, şi himbă .mărmea cu aeei sumă ca şi v, dar în 
direcţie opusă. Dacă iniţial C = 80c + 20v = 1 00 şi v scade poi la 
10, C pote rine = 1 00 numai dacă c ll['Că la 90 ; c + l v  = 
= 1 00. o general : dacă v se transformă în v ± d, adică în V mărit 
sau micşorat cu d, atunci, pentru a fi respectate condiţiile cazului 
exminat, c trebuie să se .tranurme ia ·îndul lui �n c + d, a'ică 
trebuie să v.ieze cu aceeaşi sumă, dar în direcţie ipusă. 

La .el, a1'unci tind rata plusvalorii p' rmîe aceeaşi, dar mări
mea capitalului variabil v se schimbă, masa plusvalorii p trebuie să 
se 1sch.be, deoarec.e p = p', iar în p' v unul din factori, v, îşi 
.chi.bă valoarea. 
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Ipotezsle cazului nostru, pe lingă prima ecuaţie 

I I V pr = p - ' c 
dau, datorită schimbării Gui v, a doua ecuaţ1e : 

I I V1 
pr 1 = p - ' c 

n care v a ·devnit v1, iar rata profitului pr'1, schimbată ca ;mare 
a acstui fapt, trebuie aflată. 

Ea poate fi .flată .din proporţia coresp;ătoare : 

I I I V I V1 pr : pr 1 = p - : p - = v : v 1• 
c c 

Sau : rata pllusvalorii şi capitall tota1 �înînd neschimb ate, raporl intr·e rata iniţială a prfitului şi rata profitului formată prin 
schmb.area ,capitalului variibJl este aclaşi cu raportul dintre capi
talul varia'bi'l iniţi[ şi :cel neschimbat. 

Dacă capital!l a fost iniţial ca mai sus : 

I. 15 OOO C 12 OOOc + 3 OOOv 1(+ 3 OOOp) şi este acum : 

I. 15 OOO C = 1 3  OOOc + 2 OOOv (+ 2 OOp) , atunci în ambele 
cazuri 

C = 15 OOO şi p' = 1000/o, iar rnportul dintre rata profi.tului 
e 200/o, lin .cazul I, şi cea de 131/sO/o, din .cazul II, este ace

[aşi cu raportl dintl'e capitalul vaTi'abl de 3 OOO n cazul I 
i cel de 2 OOO n cazul II, deci un ·raport de 200/o : 131/aO/o = 

= 3 OOO : 2 OOO. 
Cpitalul variibil poate să .creacă sau să scadă. ă luăm mai 

întîi un e�emplu în care roreşte. Să presupunem un capital care ste 
constituit iniţill şi �are funciionează in modul următor : 

1I. 100c + 20v + 10p ; C = :120, P' = 50°/o, pr' = 81/sO/o. 

Să presup:m acum că capitall variabiQ creşte la 30 ; in acest 
caz, potrivit ipoterei noastre, pentru ca capitalul t:al să rămină 
neschimbat = 1 20, capitalul constant trebuie să sadă de la 100 
la 90. Dacă rata plusvalorii .rămîine neschimbată, 500/o, plusvaloarea 
produsă trebuie isă crească [a 15. Prin umare vom avea : 

JI. 90c + 30v + 15p ; C = 1 20, P' = 500/o, pr' = 1 21/20/o. 

Vom pomi mai intîi de la presupunerea că salariul rămîne ne
schimbat. n cazu1 acesta ceilllţi factori i ratei plusvalorii - ziua 
de muncă şi intensitatea muncii - trebuie să rămînă de asemenea 
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neschimbaţi. Creş.terea lui v (de la 20 la 30) nu poate însemna deci 
decît că nlărul muncitorilor folosiţi s-a mărit cu jumătate. IIl acest 
caz întreaga valoare nou creată creşte .tt cu jumătate, de la 30 
la 45, şi iSe repartizează, ca şi mai înaiute, 2/a pentru salariu şi 1/a 
pentru plusvaloare. Dar o dată cu reşterea numărului muncitori
lor, capitalul constant, adică valoarea mijloacelor de producţie, a 
scăzut de la 1 00 la 90. Avem deci în faţa noastră un c az de scădere 
a productivităţii muncii însoţită de scăderea simultană a capitalu
lui constant ; din punct de vedere economic ·este o are pos1bil 
acest c az ? 

1n agricultură şi n industria extractivă, unde scăderea prod.c
tivităţii muncii şi deci creşterea .Umărului de muncitori ocupaţi este 
un lucru lesne de •înţeles , acest p roces este legat - in limitele şi 
pe baza producţiei capitaliste - nu de scăderea, ci de creşterea ca
pitalului constant. Chiar dacă scăderea menţionată mai sus a lui c 
ar fi determinată numai de o simplă scădere a preţului, un capitl 
izolat .n-ar putea efectua trecerea de la [ la II decît în împrejurări 
cu totul excepţionale. Cînd însă e vorba de două capitaluri inde
pendente unul de altu1l, plasate în ţări .diferLte ·Sau n ramuri diferite 
ale .agriculturii .sau l·e industriei extractive, .n-ar fi de loc surprinză
tor dacă într-un caz 1s-ar folosi un număr mai mare de muncitori 
(deci un c apital variabil mai mare) care ar lucra cu un volum mai 
mic de mij loace de producţie sau de mai mică valoare decît în celă
lalt cz .  

Dacă însă abandonăm ipo teza că salariul rmîne neschimbat şi 
explicăm creşterea capitaIului variabil de la 20 la 30 p rin mărirea 
s alariului cu jumătate, le vom afla 'în faţa unui caz complet nou. 
Acelaşi .număr de muncitori, să zicem 20, luc.rează cu aceeaşi c anti
tate de mijloace de producţie sau aproape •CU :aceeaşi ca şi înainte. 
Dacă ziua de muncă rămîne .neschimbată - de phldă de 10 ore -, 
atunci întreaga valoare nou creată va fa şi ea neschimbată ; acum, 
ca şi mai înainte, ea va fi 30. Aceste 30 vor fi însă întrebuinţate în 
întregime pentru a înlocui capitlul variabil avansat de 30 ; în felul 
acesta plusvaloa1ea ar dispărea. Am presupus însă că rata plus
valorii rămîne constantă, .adică 50°/o, ca şi Îll cazul I. Acest lucru 
este posibil lUmai dacă ziua de mw1că se prelungeşte cu jumătate 
din du.ata ei, .adică ajunge Ua 15 ·ore. Cei 20 de muncitori ar pro
duce în 15 ore o valoare \totlă de 45, şi ast.el ar fi [ndeplinite o ate 
condiţiile : 

II. 90c + 30v + 15p ; C + 1 20, p' = 500/o, pr' = 121126/o. 

tn acest cz ei 20 de muncitori nu au .evoie de mai multe 
mij loace de muncă, unelte, maşii etc. decît în cazu� I ; numai mate-
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rii1e prime .sau materialele auxiliare ar trebui sporite u jumătate. 
Prin urmare, dacă preţurile l.a aceste materiale scad, trecerea de la 
I la II, potrivit pr-esupunerii noastre, ar fi posibilă dill punct .e 
vedere ·economic chiar Pentru un c ipital aparte. Iar capitalistul 
ar compensa printr-un profit mai mwre, cel puţin iparţial, eventuala 
pierdere .suferită datorită deprecierii capitalului său constant. 

Să presupunem acum că, în loc să crească, capitalul variabil 
scade. In acest caz n-avem decît să inversăm ·exemplul nostru de 
mai sus, să considerăm că II este capitalul iniţial şi să trecem de la 
n la I. 

II. 90c + 30v + 1 5p se transfomă în aoest caz în 

1I. 1 00c + 20v + 1 0p, şi ev1dent că această permutare nu 

schimbă cu nimic condiţiile care .reglează cele două rate aÎe proîi
tului şi np01�tul dintre ele. 

Dacă v scade le la 30 la 20 deoarece, crescînd capi·talul con
stant, sînt Ocupaţi cu 1/a mai puţini muncitori, atunci avem în fdţa 
noastră cazul normal al industriei moderne : productivitatea cres
cîndă a muncii, mînuirea llor mase mai mari de mijloace de pro
ducţie de către un număr mai mic de muncitori. Că mişcarea aceasta 
este în mod necesar legată de scăderea concomitentă a ratei profi
tului. vom vedea îin secţiunea a treia a cărţii de faţă. 

Dacă 'însă v scade de la 30 la 20 deoarece se foloseşte acelaşi 
număr de muncitori, dar cu salarii mai mici, atunci ·la o durată 
neschimbată a zilei de muncă, întreaga v.aloar·e nou creată rămîne, 
ca şi mai 1înainte = 30v + 1 5p = 45 ; prin scăder·ea lui v la 20, plus
valoarea se urcă la 25, şi rata plusvalorii de la 50°/o la 1 25°/o, ceea 
ce ar fi contrar ipotezei noastre. Pentru a menţine condiţiile cazu
lui nostru, plusvaloarea, dată fiind r.ata .de 500/o, trebuie, d1mp.otrivă, 
să CJdă a 10 ,  1ieoi întreaga valoue nou creată să icadă de la 
45 la 30, lucrn posibil numai prin reducerea zilei de muncă cu 1/a . 
Atunci vom avea, ca mai sas : 

1 00c + 20v + 1 0p ; p' = 500/o, iPr' = 81/aO/o. 

Nu e, fireşte, nevoie să mai menţionăm că această reducere 
a timpului de muncă atunci cînd salariul scade nu are loc în prac
tică. ·De altfel acest lucru nici nu are importanţă. Rata profitului 
este o funcţie cu mai multe variabile, şi, dacă vrem să ştim cum 
influenţează .aceste variabile rata profitului, trebuie să analizăm 
pe rînd influenţa exercitată de fiecare variabilă în parte, indife
rent dacă o asemenea influenţă izolată exercitată asupra unuia si 
aceluiaşi capitl este sau nu admisibilă din punct le vedere 
economic. 

5 - Marx-Engels - Opere, vol. 5 



66 Secţiunea I. Transformarea plusvalorii n profit 

2. p' constant, v vaiabil, C modificat pin schimbarea lui v 

Intre cazul acesta şi ::el pr.cedent nu ·există decît o diferenţă 
de grad. In oc ca c să creasc ă  sau să scadă în măsura în care v 
scade sau creşte, iici c Tămîne -constant. In condiţile actuale ale 
marii industri•i şi agriculturi, capitalul variabil 1reprezintă însă nu
mai o parte rel:tiv mică a capitalului total şi de ceea scăderea 
sau creşterea acestuia din urmă, în măsura în care el·e sînt deter
minate de schimbarea celui dintîi, sînt relativ .neînsemnate. Dacă 
am .porni .încă o dată de Ia un capital : 

I. 1 00c + 20v + 1 0p ; C = 120, .p' = 500/o, .pr' = 81/3°/o, 
acesta s-ar transfoma, de pildă, în : 

II. 1ooc + 30v + 15p ; C = 1 30, p' = 500/o, pr' = 1 F/isO/o. 

Cazul invers, al scăderii .capitalului va·ria:bil, s-ar putea ilustra ia
răşi prin trecerea din nou de la II la I. 

Condiţille economice ar fi în esenţă aceleaşi ca şi în cazul 
precedent, şi de aceea nu este necesar să fie analizate .din nou. 
Trecerea de Ila I la II presupune : scăderea productivităţii muncii 
la jumătate ; punerea în .funcţiune a lui 1 00c cere în II o dată şi 
jumătate mai multă muncă decît în 11, Un asemenea caz poate avea 
loc în agricultură 9) , 

Dar în timp ce în cazul precedent capitalul total a rmas ne
schimbat, deoarece capitalul constant s-a transformat în capital 
variabil, �sau invers, aici are loc o mobilizare a capitailului adiţio
nH, cînd partea variabi;lă creşte, şi o eiiberare a 1capitalului în
trebuinţat anterior, atunci cînd partea variabilă scade. 

3. p' şi v constante, c şi, prin urmare, şi C variabile 

!n cazul acesta ecuaţia : 

pr' = p' - se modifică în : pr' 1 c 
şi dă, prin ·reducerea factorilo.r comuni, proporţia : 

pr' 1 : pr' = c : e l ; 

' V p -i 

cînd rata plusvalorii şi păr�ile variabile 'e capitalului sînt egale, 
ratele profitului sînt invers proporţionale cu capitalurile totale. 

1) In manuscris : „A se cerceta mai tîrziu care este legătura dintre acest caz 
şi renta funciară", 
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Dacă avem, de pildă, trei eapitaluri 

aceluiaşi capital : 
sau trei stări d:ferite ale 

I. 80c + 20v + 2p ; C 
II. l OOc + 20v + 2p ; C 

III. 60c + 20v + 2p ; C 

atunci proporţiile sînt : 

1 00,  p' 
1 20,  p' 

80, p' 
1000/o, pr' = 20°/o ; 
1000/o, pr' = 1 62/s0/o ; 

100°/o, pr' = 25°/o, 

200/o : 1 62/s0/o = 1 20 : 1 00 şi 200/o : 250/o = 80 : 1 00.  

Formula generală dată mai sus pentru variaţiile lui ... , cînd c 
p' rămînea constant, ,era : 

, , ev . pr 1 = p 
EC 

; ea devine I ' V 
acum : pr 1 = p - , 

EC 

deoarece v nu suferă nici o schimbare şi deci facto.ml e 

devine aici = 1 .  
V 

Deoarece p'v = p, masa p[usvalorii, şi deoarece p' şi v rămîn 
amîndouă eonstante, p nu va fi afectat ·de variaţia lui C ; masa 
plusvalorii rămîne aceeaşi atît după, cit şi .înainte de ace.stă 
schimbare. 

Dacă .c ar cobori 'la zero, atunci am avea pr' = p', adică ·rnla 
profitului ar fi egală cu .rata plusvalorii. 

Schimbarea [ui c ,poate rezulta fie dintr-o simplă schimbare a 
vaiorii ·elementelor materiale ale capitalului constant, fie dintr-o 
schimbare a compoziţiei :tehnice a capitalului total, deci dintr-o 
schmbare a p roductivită�ii muncii în ramura de p roducţie r·espec
tivă. ln ultimul caz ioreşterea productivităţii muncii sociale o dată 
cu dezvoltarea marii industrii şi a agriculturii ar avea ca urma-re 
faptul .că ar determina (în exemplul de mai sus) trecerea de Ja III 
la I şi de la I la II. O cantitate de muncă care este plătită cu 20 şi 
are produc€ o valoare de 40 ar pune la început în funcţiune o masă 
de mijloace de muncă 1n valoJre de 60 ; da::ă productivitatea creşte 
şi valoarea rămîne neschimbată, masa mijloa:elor de muncă puse 
în funcţiun€ ar creşte mai [ntii la 80, apoi la 1 00.  O ordine inv·ersă 
ar determina o scădere a productivităţii ; aceeaşi cantitate de muncă 
ar pune în mişcare mai puţine mijloace de ,producţie, producţia 
s-ar 'reduoe, aşa cum ,se poate întîmpla m agricuJtură, în industria 
extractivă .:. 

Eoonomisirea de capital constant pe de o p arte .sporeşte rata 
profitului, iar .pe de altă part€ eliberează -capital, prin urmare 
are o mare importanţă pentru c apitalist. Ulterior * vom analiza 

' Vezi volumul de faţă, p. --40. - Nota red„ 
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mai îndeapro ape această problemă, precum şi influenţa exercitată 
de modificarea preţuri'1or la elementele cpitalului constant, în
deosebi la materiile prime. 

Aici constatăm din nU 1că variaţia capitlului constanit influen
ţează în egală măsură irata profitului, .indilferent dacă acea,stă va
riaţie este d/terminată de crşberea sau scăderea componentelor ma
teriale ale lui C sau de s·impla schimbare a valorii acestor elemente. 

4. p' constant, v,c, şi C variabile 

ln acest caz Tămîne valabilă formula generală a >ratei profi
tului schimbate : 

, , e v  
pr 1 = p - • 

EC 

Urmează de aici că, atunci cî,nd rata plusvalorii rămîne ne
schimbată : 

a) Rata ,profitului scade cind E este mai mare decît e ,  adică 
atunci dnd c apitalul constant sporeşte atît de mllt, încît capitalul 
tottl sporeşte într�o măsură mai mare .decît cpitalul variabil. Dacă 
un capital de 80c + 20 v + 20p .îşi s chimbă compoziţia în 1 70 c + 
+ 30v + 30p , atunci p' irămîne = 1 00°/o, dar _ scade de la 

20 

c 100 

1 
3 0  

d . t' • . c t . t f' l . d a - , eşi a it v cit  şi 1 au cr·escu , iar ra a pro 1t m sca e 
200 

corespunzător de la 20°/o la 1 5°/o. 
b) Rata profitului rămîne neschimbată numai dacă e = E, 

ad:ică dacă fracţia _ păstrează, cu toată modificarea aparentă, c 
aceeaşi valoare, cu alte cuvinte dacă numărătoru[ şi numitorul se 
înmulţesc s au se împart cu acelaşi număr. 80c + 20v + 20p şi 
1 60c + 40v + 40p au evident aceeaşi .rată a Profitului 20°/o, 

V 20 40 
fiindcă p' rămîne = 1 00°/o, iar - = - - reprezintă în am-

C 100 200 

bele c azuri aceeaşi vfoare. 
c) Rata proiitului cr,eşte cînd ea ·este mai mare decît E, adică 

atund c înd c ap italul variabil creşte într-o măsură mai mare decît 
capitalul total. Dacă 80c + 20v + 2ip devine 1 20c + 40v +40p, 
atunci >rata profitului creşte de 1la 20°/o la 25°/o, fiindcă p', rămî-

• V 20 40 
nînd neschimbat, - = - sporeşte l a  - , deci de 1a 1/s la 1/4. c 100 10 
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Dacă v şi C .se schimb ă 'în aceeaşi direcţie, putem să ne în

chipuim schimbarea ,aeestei mărimi în sensul că pînă la o anumită 

limită amîndouă variază .în acelaşi raport, aşa că pină atunci ... c 
rămîne neschimbat. Dineolo de această limită ar varia numai una 
din cele două mărimi, şi astfel acest caz mai coiJJlicat s-ar reduce 
l a  unul din cazurille precedente, mai simple. 

Dacă, de pildă, 80c + 20v + 2Qp devine 1 00c + 30v + 30p, 
atunci raportul dilltre v şi c,  deci şi C, răm:îne n.schmbat p înă 
ce aj:!ge la : 1 00c + 25v + 25p . Pînă atunci, aşadar, -rata profi
tului rămîne aeeeaşi. Putem deci lua acum 1ca punct de plecare 
1 00c + 25v + 25p ; constatm că v a )orit cu 5,  ajungînd pînă la 
30v şi de 1aeeea şi C a crescut de la 1 25 la 1 30, şi astfel avem în 
faţa noastră al doile a caz, ·acela ,. variaţiei simple a lui v şi, ca o 
consecinţă, al variaţiei lui C, care decurge din ea. Rata profitului, 
care iniţial era 20°/o, creşte datorită acestui adaos de 5v, -rata plus
valorii .rămînînd neschimbată, Ja 231/1a0/o. 

Aceeaşi reduc ere la un caz mai simplu poate avea loc şi a1tunci 
c1nd v şi C îşi schimbă mărimea în sens opus. Dacă, de pildă, por
nim din nou de la forma 80c + 20v + 20p 1şi trecem la forma : 
1 1 0c + 1 0v + 1 0p, atunci cînd devine 40c + 1 0v + 1 0p dă 
aeeeaşi rată a profitului ca la înc,put, adică de 20°/o. Adăugind 
la aoeastă formă irrtemediară 70c, rata profitului scade la 81130/o. 
m redus deci din nou 1acest caz la schimb area uneia din cele două 
variabile, şi anume a [ui c. 

Aşadar, variaţia simultană a .lui v, c şi C nu oferă noi puncte 
de vedere .şi, în ultimă instanţă, ne aduce l a  cazul în care un 
singur fa:otor ,este vari1abi11. 

Chiar şi unicul c az care ne mai ,rămîne este de fapt rezol vat,  
şi anume c azul .în care v şi C runîn din punct de vedere numeric 
neschimbate, dar valoarea 1elementelor lor materJale se s chimbă, 
caz 'În c are de.ci v indică o cantitate schimbată de muacă pusă în 
funcţiune şi c o cantita:te s1chimbată de mijloace de producţie puse 
în ·funcţiune. 

Să presuunem că in 80c + 20v + 2p, 20v repre,intă l a  
început salariUll a 2 0  d e  muncitori c ar·e lucrează zilnic d t e  1 0  ore. 
Sal ar.iul 1fiecăruia din ei se urcă de la 1 ia 1 1/ 4. In acest caz 20v nu 
mai plătesc 20, ci numai 1 6  muncitori. Dacă î nsă cei 20 de munci
tori au produs în 200 :de ore de muncă o valoare de 40, cei 1 6  mun
citori, lucrlnd to.t 10 ore pe zi, deci 1 60 de ore de muncă, vo r pro
duce num ai o valoare de 32. După e din 32 .se scad 20v pentru 
salarii, pentru plus:loare ramme numai 12 ; :în ace:t caz rata 
plusvalorii ·ar scădea de la 1 00°/o qa 60%. !Deoarece însă, po trivi: 
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presupunerii noastre, rata plusvalor.ii trebuie să rămînă neschim
bată, ziua de muncă trebuie prelungită iCU 1/41 de la 1 0  -ore aa 1 21/2 
ore ; dacă 20 de muncitori în 1 0  0re pe zi = 200 de 0 re de muncă 
produc 0 valoare de 80, atunci 16 muncitori .în 1 21/2 ore pe zi = 200 
de 0rn produc aceeruşi valoare, iar capitalul BOc + 20v produce, 
ca şi mai înainte, 0 plusvaloare de 20. 

Invers : dacă salariul scade într-atît ·înoît  20v ryrzintă sa
lariul a 30 de muncitori, ·atunci p' poate rămîne neschimbat numai 
dacă ziua de mllcă .se reduce de la 1 0  la 62/s 0re. 20 X 1 0  = 30 X 
X 62/s = 20 de ore de muncă. 

In ce măsură, în aceste ipoteze contra·re, c poate rămîne ne
schimbat în eiresia bănească a valorii lui, .deşi 1reprezintă o can
tita•te de mijlloace de producţie care se schimbă corespunzător cu 
împrejurărle schimbat•e, am arătat in esenţă mai sus. In formă pură, 
aces t caz este posibil numai în mod cu totul e!cepţional. 

n ceea C·e priveşte schimbarea valorii elementelor lui .c, care 
face ca masa lor să crească sau să scadă, dar care I.asă neschim
bată suma de valoare a lui :, ea nu afectează .cu nimic nici rat·a 
p;ofitului şi nki rnta plusvalorii atîta timp cit nu :trag·e după sine 
nici 0 schimbare a mărimii lui v. 

Am epuizat astfel t0ate c azurile posibile de variaţie a lui v, c 
şi C în •ecuaţia noastră. m văzut că dacă rata plusvalorii rămîne 
neschimbată, rata profitului poate să scadă, să rămînă aceeaşi sau 
să crească, c.ea mai mică schimbare in uapo.tul dintre v şi 1c, -res
pectiv C, f.iind sicientă pentru a s.chimb a .şi rata profitului. 

Am mai văzut că în variaţia lui v se atinge întotdeauna o li
mită dincolo de care pentru p' devine economiceşte imposibil să 
rămînă constant. lntrucît fiecare variaţie unilaterală a lui c trebuie 
să atingă de asemenea o limită dincolo de care v nu mai poate ră
mîne constant, este evident ·că pentru toate variaţiile posibile ale 

lui _ există limite dincolo de care p' trebuie să devină şi el va-C 
riabil. ·ln variaţiile lui p', la .a căror analiză trecem acum, această 
interacţiune a diferitelor elmente variabile din ecuaţia noastră va 
ieşi şi mai mult în evidenţă. 

II. p' variabil 

Formula generală a ratelor profi.ului ,  în condiţiile unor rate 

diferite <le p1usv·alorii, indiferent dacă _ este constant sau ·ste si c 
el variabil, se obţine dacă ecuaţia 

pr' = p' c 
V 
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este transformată în altă ecuatie : 

' V1 pr' 1 =  P i - •  C. 
în c are pr', p'1, v1 şi C1 reprezintă mărimile schimbate ale lu i  
pr', p', v .şi C .  Atunci avem : 

şi de aici : 

pr' : pr' 1 , V , V1 - p - : P 1 - • c c1 

1 p' V C 
pr 1 = -1 X -1 X - X pr'. p' V C� 

1 1 • b 'l V . p varia i , C constant 

ln acest c az avem e cuatiile : 

I I V I 
pr = p C i  pr 1 - p' 1 V = - · 

c 

în c are __ sînt egale. Reiese deci de aici ca : c 
p r' : pr'1 = p' : p'1. 

Ratele profitului a două c apitaluri cu aceeaşi compoziţie s e  
află î n  acelaşi raport c a  şi c ale două rate corespunzătoare ale plus-

valorii. lntrucH n fracţia � importante nu s înt mărimile absolute c 
ale 'lui v şi C, ci numai raportul diJtre ele, acestă regulă ,este va
labilă pntru toate c apLtalur'le cu aceeaşi compoziţie, oricare ar i 
mărimea nor abslută. 

80c + 20v + 20p ; C = 100, ,p' = 1000/o, pr' 200/o 
160c + 40v + 2.p ; C = 200, p' = 500/o, pr' 100/o 

1000/o : 500/o = 200/o : 100/o. 

Dacă mărimile absolute a1e lui v •şi C sînt aceleaşi în ambele 
c azuri, atunci, deosebit de ,aceasta, ratele profitului se află în ace
laşi raport ea şi masele plusvalorii : 

I I I I ' pr : pr 1 = p V : p V : p 1 V = p : pt. 

De pildă : 

80c + 20v + 20p ; p' = 1000/o, pr' = 200/o 
80c + 20v + 1 0p ; p' = 500/o, pr' = 1QO/o 

200/o : 10°/o = 100 X 20 : 50 X 20 = 20p : 10p. 



72 Secţiunea I. Transformarea plusvalorii în profit 

Este deci lar că [a capitaluri care au aceea?i compoziţie - în 
cifre absolute sau în  raport pmc·entual -,  ratele plusvalorii pot  fi 
diferite numai dacă sînt diferite fie s alariul, fie durata zilei de 
muncă, fie intensHatea muncii. ln cele trei cazuri : 

I. 80c + 20v + 1 0p ; P' 
II. 80c + 20v + 2p ; P' 

III. 80c + 20v + 40p ; p' 
500/o, pr' 

1 000/o, pr' 
2000/o, pr' 

1 00/o 
200/o 
400/o 

întreaga valoare nou creată reprezintă în I 30 (20v + 1 0p) , în II 40, 
în HI 60 . Ac·est luc.ru poate avea loc în  trei moduri. 

Jn priml rînd, 'îid s alaniille .sînt dilferite, deci 20v exp11mă 
în fiecare 'caz Un număr diferit de mncitori. Să presupunem că .n 
I sînt ocupaţi 1 5  muncitori d·te 1 0  ore, cu un salariu 'de 1 1/3 •I. st. ,  
şi că aceşitia prduc o va1oare de 3 0  I .  st . ,  din care 2 0  I.  st. înlo
cuiesc salar.iul şi 1 0  1. st. repr·ezintă plusvaloare. Dacă salariul scade 
la 1 l. st., atunci JOt fi ocupaţi 20 de muncitori cite 10 ore ; în aces t 
caz ei produc ·O valoare de 40 l. st . ,  din care 20 1. •St. pentru înlo
cuir·ea salarJului -şi 20 l. s t. p1lusvaloare. Dacă s alariul s.c ade şi mai 
mult, la 2/3 l .  st . ,  atunci sînt ocupaţi 30 de muncitori dte 10 ore, 
care produc o valoare ·de 60 U. st., din care, după scăderea celor 
20 I. st. pntru î.n1ocuirea salariului, mai rămîn 40 I .  st. plusva'1oare. 

Cazul aces;ta : compoziţia pmcentuală constantă a capitalului, 
durata c onstantă a zilei de muncă, intensitatea constantă a muncii 
şi s chimbarea ratei p'lusvalorii determinată de s chimbarea sala
riului este singurul .caz 'în car·e se c onfirmă teza lui Ricardo : 

„Profits wou. be high or low, exactly in prop ortion as w ages 
would be :low or high " „ .  („Principles " ,  eh. I,  sect. III, p. 1 8  din 
„Works of D. Ricard o " ,  ed. MacCulloch, 1 852.) 

Sau, în al doilea rînd, cînd intensitatea muncii este diferi tă. 
Atunci, de Pildă, 20 de muncitori produc în 10 or·e de muncă .pe zi,  
cu aoeleaşi mij loace de muncă, o . I  30, în II 40, în III 60 de bucăţi 
dintr-o anumită ma1fă, fiecare 'bucată reprezentînd în afară de va
loarea mij loaicelor de producţie consumate pentru producerea ei, 
şi o valoare nouă de 1 l. st. Cum de fiecare dată 20 de bucăţi = 
= 20 I. st. 'înlocuiesc salariul, rămîn pentru plusv·aloare în I 10 bu
căţi = 1 0  I. st., în II 20 ide bucăţi = 20 I. st . ,  în III 40 de bu
căţi = 40 l. st. 

Sau, în l treilea rînd, dînd durata zilei de muncă este d1ierită.  
D.că 20 de muncitori muncesc,  cu aceeaşi intensitate, nouă ore 
pe zi în I, douăsprezece • în H, opsprezece în  III, atunci între pro
dusele muncii ,lor de 30 : 40 : 60 există acelaşi raport ca cel dintre 

„ „Proiturile vor fi ridicate sau scăzute exact în proporţia în care salariile 
vor fi scăzute sau ridicate". - Nola lrad. 
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9 : 12 : 1 8  ;şi, cm de lfiec.are dată salariul = 20, rămîn pentru plus
va:loare iar�i 1 0 ,  respectiv 20 şi 40. 

P.rin urmare, creşterea sau scăderea salariului acţionează in 
sens contrar, în timp ce  creşterea sau scăderea intensităţii muncii 
şi pr-elungirea sau reducerea zilei de muncă acţionează în acelaşi 

sens asupra nivelului ratei plusvalorii şi deci, cînd _ este con-C 
stant, şi asupra ratei profitului. 

2. p' şi v variabil, C constant 

In cazul acesta este valabilă proporţia : 

' I I V ' V1 I I 
pr : pr 1 = p - : p 1 - = p v : � 1 v1 = p : p 1 • c c 

Intre ratele profitului ex�stă lcelşi rapo:t ca ·şi înrtre mase�e 
re�peotive ile Plu1sv:lorii. 

Variaţia ratei plusvalorii în condiţiile unui capital variabil 
neschimbat înseamnă o schimbare în mărimea şi împărţirea va
lorii nou creat·e. Variaţia concomitentă a lui v şi p' implică de ase
menea de fiecare dată o altă împărţire a valorii nou .create, însă 
nu întotdeauna şi o schimbare în mărimea ei. Sînt posibi:le trei 
cazuri : 

a) v şi p' variază în sens contrar, dar cu aceeaşi mărime ; de 
pildă : 

BOc + 20v + 1 0p ; 1P'  = 500/o, pr' = 1 0% 
90c + 1 0v + 20p ; p' = 2000/o, pr' = 20%. 

Valoarea nou ore ală  .este în ambele cazuri aceeaşi, deci şi 
cantitatea de muncă efe ctuată este aceeaşi : 20v + 1 0v = 1 0v + 
t 2Qp = 30. Deosebirea este că în primul caz 20 se plătesc pentru 

salariu şi 1 0  re.prezintă .plusvaloare, pe c înd în cel de-al doilea caz 
salariul este numai de 1 0  şi, în consecinţă, plusvaloarea este de 20. 
Acesta este isingmul caz în care, v şi p' vauind concomitent, numă
rul muncitorilor, intensitatea muncii şi durata zilei de mun,că nu 
suferă nici o schimbare. 

b) p' şi v variază tot în sens contrar, dar nu cu oeeaşi mrrime. 
ln acest caz precumpăneşte cînd variaţia lui v, dnd a lui p'. 

I. 80c + 20v + 20p, i' = 1 00°/o, pr' = 200/o 
II. 72c + 28v + 20p, p' = 7l3h0/o, pr' = 20°/l 

III. 84c + 1 6v + 20p, p' = 1 25°/o, ,pr' = 200/o. 

In I valoarea nou creată de 40 se 1ăteşte cu 20v, în II una 
de 48 cu 28v, în III una de 36 cu 1 6v. itît valoarea llOU creată, cit 
şi salariul s-au schimbat ; schimbarea valorii nou oreate înseamnă 
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însă schimbaTea cantittăţii de mCă efectuate, deci fie a numărului 
de muncitori, fie a duratei muncii, fie a intensităţii muncii, fie a 
mai multor factori. 

c) V p' şi v variază în aceIaşi sens ; Jn acest ,caz unul întăreşte 
efeotul celuila1t. 

90c + 1 0v + 10 p ; P' = 1 000/o, pr' = 100/o 
80c + 20v + 30 P ; p' = 1 50/o, pr' = 300/o 
92c + 8v + 6p ; ·p' = 75°/, pr' = 6°/o. 

Şi aici în toate cJ.e ti cazuri valoarea noa creată diferă, şi 
anwne 20, 50 şi 14 ; ş.i 1aoeastă deosebire între cantităţile de muncă 
corespunzătoaire iecărui caz se reduce din nou la deosebirea în 
ceea ce .priveşte numărul de muncitori, durata muncii, jntensitatea 
muncii sau 'în ceea ce priveşte mai mulţi factori, respectiv toţi 
a ceşti factmi. 

3. p', v şi C variabile 

Acest caz nu oferă puncte de vedere noi şi se rezolvă prin for
mula generală indicată la II, .cînd p' este vari abii .  

Aşadar, efectul unei schimbări în mărimea ratei plusvalorii asu
µra Tatei µrofitulli duce 1la următoarele cazuri : 

1 .  pr' .creşte sau scade în aceeaşi proporţie ca p', cînd v răe 
mine constant. 

8C + 20v + 20p ; p' = 1 000/o, pr' = 200/o 
80c + 20v + 1 0p ; p' = 500/o, pr' = 1 00/o 

1 00/o : 5o = 200/o : 100/o. 
2. pr' creş:te sau scalde într-,o prPorţie mai mare deÎ·t p', dnd 

V variază în ac.elaşi sens cu p', adică creşte sau scade o dată cu p'.  lC 
80c + 20v + 1 0p ; p' = 500/o, pr' = 1 00/o 
70c + 30v + 20p ; p' = 662/80/o, pr' = 200/o 

500/o : 2/aO/o < 1 00/o : 200/o. 

3. pr' crşte sau is:ade înk-o proporţie mai milcă decît p' cînd V m 
va:riază în sens contrar faţă de p', dar într-o prop0rţie mai mică. c 

80c + 20v + 1 0p ; p' = 500/o, pr' = 1 00/o 
90c + 1 0v + 1 ip ; p' = 1 500/o, p r' = 1 50/o 

500/o : 1 50°/o > 1 00/o : 1 50/o 
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4 '  t d " '  d d d " '  V . r erş e, ·ş1 p sca e, sau sca e, eş1 p creşte, cînd -c 
variază în sens contrar faţă de p' şi într-o proporţie mai mare decît 
acesta. 

80c + 20v + 2� ; ,p'= 1000/o, pr' = 200/o 
90c + toc + 15p ; p' = 1500/o, pr' = 150/o, 

p' d crescut de la 1000/o la 1500/o, în timp ce pr' a scăzut de la 2O/o 
la 150/o. 

5. In sîrşit pr' rănîne constant, deşi p' creşte sau Scade, cînd 

.. îşi •schimbă mărimea în sens contrar luJi p', dar exat în aceeaşi c 
propo:ţ�e ca acesta. 

Numai acest ultim .caz mai trebuie .analizat. Dacă mai sus la 

variaţile lui __am văzut că una şi aoeeaşi rată a plusvalorii se c 
poate exprima în cele mai d.ferite rate le profitului, aici vedem 
că la baza neia şi acel·eiaşi rate a >rofitului pot sta rnte ale plus
vaJorii fo:te iiiferite. Dar în timp ce p' fiind constant, orke schim
bare în raportul dintre v şi C este suficientă pentru a da rate ale 
profitului diferite, aiCi, dacă se schimbă mărimea tlui p', este necesar 

� • V ca manmea C să se schimhe strkt .cor�spunzător, însă în sens con-

trar pentru ca rata profiituluJi să rămînă aoeeaşi. Pentru unul şi 
acel.aşi capital sau pentru două capitaluri din aceeaşi ţară acest 
lucru .este posibil numai Jn mod exceptionl. Să luăm, de pildă, un 

capital 

80c + 20v + 20p ; C = 100, p' = 1000/o, pr' = 200/o 

şi să presupunem că salariul scade într-atîta incit acelaşi număr de 
muncitori poate ·l Plătit u 16v in loc de 20v. ln cazul acesta, cele
lal te condiţii rmînînd neschimbate, se eliberează 4v şi avem 

80c + 16v + 24,p ; C = 96, p' = 1 500/o, Pr' = 250/o. 

Acum pentru ca pr' să fi.e = 20°/o, ca mai înainte, capitalul 
total ar trebui să r.scă La 120, prin urmare .capitalul constant -
la 104 : 

1 04c + 1 6v + 24p ; C = 120, p' = 1500/o, pr' = 200/o. 

Aoest lucru .r fi posibil numa'i dacă, concomitent cu scăderea 
salariului, în productivitatea muncii ·s-ar produce o schimbare care 
ar cere o asemene.a schimbare D . . compozi•ţia oapita1ului ; sau dacă 
valoarea capitalului constant .e�primată în bani ar creşte de la 80 
la 1 04 ; pe scurt, o coincidenţă care nu are loc lecit în cazuri ex-
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cepţionle. Intr-adevăr, o schimbare a Ji p' care să nu provoace 

concomitent o schimbare a li v, deci şi a lui i , nu se poate 

concepe decît in con!diţii bine determinate, şi anume în acele ramuri 
industriale în care se .foloseşte numai capital fix şJ muncă, iar obiec
tul muncii este furnizat de natură. 

Altfel st.au însă lucrurile .cind comparăm r.at·ele proiitului din 
două ţări. Aici intr�adevăr aceeaşi rată a profitului exprimă de 
obicei rate a.le ,plusvallo.rii diferite. 

Din toate cele cincd .cazuri rezultă deci că .o irată a profitului 
crescută poate corespunde unei rate a .lusva:lo.rii scăzute .sau cres
cute, o r.ată .a prooitului scăzută - unei r.ate a plusvalorii C'escute 
siu scăzute, o rată ne1chiiJlllb:tă a profitului - unei rate a p1us
valorii crescute sau .scăzute. Că o rată a profitulJi 1orescută, scăzută 
sau neschimbată poate corespunde de asemenea şi unei rate ne
schimhate a plusvalorii, acest lucru l-am văzut mai sus în cazul I. 

Aşadar, rata profitului este determinată de doi factori princi
pali : rata plusvalo1ii şi oompoziţia valorică a capitalului. Influenţa 
exercitată de ,aceşti doi acto.ri poat·e fi rezumată în felul următor, 
compoziţia urmînd ·să iie exprimată în Procente, deoarece aid este 
indiferent .din car·e dintr·e cele două părţi ale cpitalului izvorăşte 
schimbaTea : 

Ratele profitului a două capitaluri, s au ale unuia şi aceluiaşi 
capital în două stăTi succesive dife1ite 

sînt  egale : 
1) atunci dnd compoziţia procentuală a capitalurlor şi rata 

plusvalorii ·sînt aceleaşi. 
2) atunci dnd, compoziţia procentuală şi rata plusvalorii fiind 

diferite, produseJe dintre rntele plusvalorii şi părţile variabi.le ale 
c apitalurilor (dintre p' şi v) exprimate în ,procente, adică masele 
plusva.orii cilculate procentual la capitalul total (p = p' v) , sînt 
egale, cu ar.te cuvint•e atunci cînd în amhele cazuri factorii p' şi v 
se .află în raport invers unul faţă de celălalt. 

Ele nu sînt egale : 
1 )  cînd, compoziţia 1procentuală fiind aceeaşi, ratele plusvalorii 

nu sînt egale ; atund ele ·se a.lă în acelaşi raport în care se af�ă 
ratele plusvalorii. 
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2) cînd rata plusvalorii ·este aceeaşi, iar compozirţia procen

tuală difie:ră ; atunci eJe se ·află în acelaşi uaport în cre se află 
părţHe variabile a'Le c.apitalurd.lor. 

3) .cînd atît rata plusllodi, dt şi compoziţia p rocentuală di
feră ; în aoest 1caz ,rate1e profitului .se raportează una Ja alta aşa cum 
se .r.aportează .produsele p' v, adică ca masele de plusvloare calcu
late :procentual la capitalul total 10). 

10) ln manuscris se mai găsesc numeroase calcule foarte amănunţite privind 
diferenţa dintre rata plusvalorii �i rata profitului (p'-pr'}, diferenţă care prezintă 
tot felul de particularităţi mteresmte şi a cărei mişcare arată cazurile Jn care 
cele două rate se depărtează sau se apropie una de alta. Aceste mişcări pot fi 
exprimate şi prin curbe. Nu reproduc acest material, deoarece e�te mai puţin im
portant pentru scopurile imediate ale acestei cărţi i aici este �uficient să a�rag 
atenţia asupra acestui punct acelor cititori care vor să studieze această problemă 
mai în profunzime. F. E. 
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C a p i t o l u l  p a t r u 

Influenţa rotaţiei asupra ratei profitului 

{ Inluenţa .rotaţiei supra producerii de plusvaloare, d.ci ş i  
asupr,a Profitului, a fost anilizată în cartea a doua. Ea poate fi 
rezumată astfel : dat fiind că pelltru rotaţie este llecesară o anu
mită perioadă de ,timp, în p roducţie nu poatie fi folosi·t concomitent 
întregul c apital ; p rin urmar·e, ·O parte .din :capita1 rămîne în p er
manentă neuHlizat, fie sub formă le capital bănes c, de stocuri de 
m:terili prime, de c apital-mrfă finit, dar îcă nevîndut, fie sub 
fonă de creanţe care încă mu au .ajuns la s cadenţă ; capitalul an
gaj at în p roducţia .activă, deci în procesul de creare şi de însuşire 
a plusvailorii, se micşorează .întotdeauna icu această parte, şi în 
aceeaşi proporţi1e se micşorează întotdeauna plwsvaloarea creată şi 
însuşită. Cu dt timpu'1 de rotaţie este mai scurt, cu atît este mai 
mic ă  ·această pirte neutilizată a capitilullui în comparaţie cu c api
talul total ; prin urmar·e cu atît mai mare este, -clelalte împrej u
rări rămînînd neschimbate, şi plusvaloarea ·însuşită. 

ln cartea a doua am arătat amănunţit cum scurtarea timpului 
de rotaţie sau a uneia din c-ele două părţi ale lui, ·a timpului de 
pmducţie şi a trpului de iei;cuLaţie, sporeşte masa plusvalorii 
produse 24• Cum însă ;r:ta pmfrtuiui exprimă numai raportl dintre 
masa plusvalorii Produse .şi •Capitalul total ·angaj at în p roducerea 
ei, este evident ·Că 10.rice .s curtare de acest fe1 sporeşte rata p rofitu
lui. Cele spuse .anterior, în secţiunea a doua a cărţii a doua, cu 
privi1re .Ia plusvaloare sînt valabile in egală măsură .atît .pentru 
profit, cît şi peI11tru rata profitului, aşa 'incî t aici nu este nevoie să 
fie repetate. Vrem să relevăm doar numai cîteva momente prin
cpale. 

Principalul mij1,o c de s:urtare ,a timpu'1ui de p roducţie este spo
riDea productivităţii muncii, ,ceea 1ce se numeşte de obicei pro
gresul industri·ei. Dacă aceasta nu dete.rmină în acelaşi timp o spo
ri.re însemnată a cheltui�lilo.r generale de c apital prin ·introducerea 
de maşini costisitoare etc., prin urmare o .scădere a ratei iprofitului 
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calculată la  capitlul total, atunci rata profitului trebuie să crească. 
Aoest lucru ·e ioc ,  în mod incontestabiil, în condiţiile numeroase
lor pmgrese îruegis·trate .recent în domeniul metailuriei şi al in
dustriei chimice. Procedeele de preparare a fderului şi oţelului 
recent de&oopeirite de Bessemer, Siemens, Gikhi-st Thomas şi alţii 
reduc la minimum, cu ,cheltuie.li relativ mici, procese odinioară 
foarte îndelungate. Preparar-ea alizarinei sau a vpselei de roibă din 
gudron de huii1ă dă î111 cîtev,a săptămîni, cu ajutoru'! instalaţiilor folo
site şi  pînă acum pentru prpararea vipseJelor din gudron de huilă, 
acelaşi irezultat Pentru cre altădată e a  nevoie de ani întregi ; roi
bei î i  trebuia un an .ca să ere.ască, iar apoi timp de dţiva ani rădă
cinile erau lăsate să .se coacă înainte de •a fi folosite în vopsitorie. 

Princ�palul mijloc pentru scurtar·ea timpului de circulaţie îl 
constitui·e îmbunătăţiDea căi1or de ·comunioaţii. In acest domeniu, în 
ultimii ·cincizeci de ,ani s-a produs o ·revoluţie care po.ate fi ·com
parată numai cu revo'luţi•a �ndustriailă din ultima jumătate a secolu
lui trecut. Pe Scat calea �erată a luat focul şoselei pietruite, pe 
mare vapoarele care foc curse rapide şi regulate au luat locul coră
bii1or greoaie .cu pînze, ·care nu puteau face crse regulat·e, iar întreg 
globul este înconjurat de reţel·e telegrafice. Propriu-zis abia Canalul 
Suez a desohJS cu adevărat navigaţia vapoarelor sPre Asia or.ien
tală şi Australia. lncă în 1 847 •timpul ide .circula.ţie a mrfurilor tri
mise în Asa orientlă era cel PUtin de douăsprezece Iuni {vezi car
tea a II-a, p. 235) 25, .cum aoest timp s-a redus la aproximativ tot 
atîtea săptăniîni. Cele două mari focare ·ale orizelor din 1 825 şi 1 857, 
America şi India, s-au apropiat, da.torită acestei revoluţionări a mij
ioaicelor de comuniicaţie, •CU 70-900/o de ţările industriale ale Euro
pei şi au pierdut astfel o mar·e parte din capacitatea lor explozivă. 
Timpul de rotaţie a fotregului comerţ mondial s-a scurt: în aceeaşi 
măsură, iar .capacitatea de aoţiune a capitalului plasat în acest 
comerţ s-a dub1at ·şi chiar s-a triplat. Se înţeiege de la sine că toate 
acestea n-au putut să nu 1influe11ţ·eze rat·a profitu.lui 

Pentru a îfăţ1şa în formă pură :influenţa irot.ţiei capitalului 
asupr.a ,ratei .profitului trebui·e să .admitem că pentru cele două capi
taluri pe care 1e 1comparăm toate celelit•e condiţii sînt egale. Aşa
dar, în ,afară de irata p1usvlorili şi ziua de muncă, trebuie ca ş i  
compoziţia pmcentuală .a  capitalurilor, exprimată în procente, să 
fie aceeaşi. Să luăm acum cipitalul A, avînd compoziţia 80c + 
+ 20v = 100 C, care face două rotaţii pe an .cu o .rată a plusvalorii 
de 1000/o. 1n cazul acesta produsul anual este : 

160c + 40v + 40p. Dar ca să aflăm rata profitului, calculăm 
aceşti 40 p nu la valoarea-capital de 200, care a efectuat rotaţia, ci la 
valoarea-capital avansată, de 100, şi obţinem astfel pr' = 400/o. 
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Să cojparăm capitalul A cu ·capitalul B = 1 60c + 40v = 200 C, 
care are aceeaşi rată a plusvalorii de 1 00°/o, dar efectuează o sin
gură rotaţi·e într-un n. Produsul •anual v.a i ca mai sus : 

1 60c + 40v + 40p. De data aceasta însă cei 40p trebuie calcu
laţi Ja un c.apitil .avansat de 200, ceea ce ne va da o rată ·a p rofitu�ui 
de numai 20°/o, deai numai jumătate din nta obţinută de A. 

De .aici rezultă : d acă două 1c apHaluri au aceeaşi ·compoziţie 
pncentuală, dacă rata plusvilorii şi  ziua de muncă sînt aceleaşi, 
ratele profitului celor două c apitaluri s înt invers p.ropor;ţiIIlale cu 
timpul lor de rotaţie. D.acă însă în cele două c azurd comparate com
poziţia c .pitallui sau rata plisv.a:.orii, sau ziua de muncă, ·sau s a
lariul nu s înt a:oele aşi, aceasta determină, desigur, şi ute deosebiri 
în ceea ce priveşte rata profitului ; ele s înt însă independente de 
ro taţie, şi  de aceea nu inte.resează aici ; de altf.el le-am analizat în 
capitolul III. 

Influenţa directă •a .scurtăirii timpului de rntaţie asupra produ
cerii de plusvalo are, deci şi de profit, co1I1stă în eficienţa sporită pe 
:are o dobîndeşte astfel partea var.iabi'lă a capitailului ; în legătmă 
cu aceasta vezi c ar·t·ea a II-a, cap. XVI : „Rotaţia capitalului V·aria
bil " .  Am arătat acolo că un 1oapit:l variabil de 500 c are se rnteşte 
într-un .an de zece mi îşi însuşeşte în acest Hmp tot atîta plus
valoar·e ca şi un c pital v.a.riabil de 5 OOO care, cu ;:ceeaşi rată a 
plusvalorii şi acelaşi salariu, nu se roteşte dercît  o dată pe an. 

Să 'luăm un ·capHail I ,  compus dintr-un c apital fix de 10 OOO, 
a cărui uzură anuilă de 1 00/o = 1 OOO, un capital constant circulant 
de 500 şi uin c apital va1iabil de 500. Să presupunem că rata plus
valorii este de 1 000/o, i ar capit,alul va1riabil face zece rotaţii pe an. 
Pentru simplili.c are vom .admHe în to at·e ·exemple•le ce vor urma că 
capitalul constant drcularrt se rnteşte în acilaşi timp cu capitalul 
variabil, ceea ce de ltfel .se şi întîmplă de obicei rîn pactică. Pro
dusul unei asemenea perioade de .rotaţie va fi : 

1 OOc (uzură) + 500c + 500v + 500J = 1 600 

şi a:c ela al unui an întreg icu z·ece .asemenea 'rotaţii : 

1 OOOc (uzură) + 5 000.c - 5 OOOv + 5 OOOp = 16 OOO, 

C = 1 1  OOO, p = 5 OOO, pr' = 5 OOO 
= 455/110/o. 

11 OOO 

Să Juăm acum un capital II : capital fix 9 OOO, uzură anuală a 
acestuia 1 OOO, c apital constant circula.t 1 OOO, c apHal variabil 1 OOO, 
rata plusvalorii 1 000/o. Numărul de irotaţii ·efectuate .anual de c api
talu! variabil : 5. Produ.sul fiecărei pe.rio ade de rn t.aţie a capitalului 
variabil va fi deci : 
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200c (uzură) + 1 OOOc + 1 OOOv + 1 OOOp = 3 200, 

iar produsul total anuaJ la 5 ro taţii : 

1 OOOc (uzură) + 5 OOOc + 5 OOOv + 5 OOQp = 1 6  OOO, 

C = 1 1  OOO, p = 5 OOO, pr' = 5 OOO 
= 455/110/o. 

11 OOO 
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Să mai luăm un ca,pital, III, în compoziţi,a căruia nu intră capital 
fix, în s1chimb un capital constant circulant 6 OOO şi un c apital v;aria
bil 5 OOO. Să presupunem că rat.a plusvalorii fiind 1 000/o, el se roteşte 
J dată .pe an. P.rodusul totail anual este în acest caz : 

6 OOOc + 5 OOOv + 5 OOOp = 1 6  OOO, 
, 5 O OO 

C = 1 1  OOO P = 5 OOO pr = -' I 
11 OOO 

455/110/o. 

Avem deci în to a,te cele trei cazuri ,acee.aşi masă anuJă a 
plusvalorii = 5 OOO, şi deoarece şi capitalul total este în toate cele 
trei cazuri acelaşi, a.di.că = 1 1  OOO, avem aceeaşi rată a profitului 
de 455/110/o. 

Dacă, dimpo trivă, la capitalul I de mai sus .avem, în loc de 
1 O rotaţii pe ,an al·e capitalului variabil, numai 5 rotaţii, rezuatatul 
va fi a�tul.  Prdusul unei mrtaţii va i : 

200c (uzură) + 500c + 500v + 500p = 1 700. 

Sau produsul anual : 

1 OOOc (uzură) + 2 500c + 2 500v + 2 500,p = 8 500, 
, 2 500 

C = 1 1  OOO, p = 2 500, pr = - = 228/11°/o . 
11 OOO 

Rata profLtului .a scăzut .la jumătate, deoarece timpul de rotaţie 
s-a dublat. 

Aşadar, mas.a plusvalorii însuşite în cursul anului este egală cu 
masa plusvailorii însşite într-o perioadă de rotaţie a ca,pitalului 
variabil înmulţită .cu numărul rotaţiilor acestuia Îhtr-un an. Dacă 
inse.mnăm cu l plusvaloarea însuşită într-un an sau profitul, cu p 
plusvai.oarea însuşită în timpul unei perioade de rotaţie, cu n numă
·rul rntaţiilor anual.e a'le capHalului variabil, atunci P = pn, iar rata 
anuală a .plusyalorii P' = p' n, aşa cum am arătat în cartea a II-a 
a cap. XVI, 1 26• 

Se înţelege de la ,sine că formula ratei profitului pr' = p' __ -c 
1p' __ e ste exactă numai cu condiţia ica v de la numărător să fie 

c+v 

egal cu v de 11a 1umitor. La numitor v r€prezintă toată acea parte 
a capitalului total ·care e ste întrebuinţată în medie drept capital 
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var1abi'l pentru plata salar.r. La numărătir v este determinat în 
primul rînd numai prin ·aceea că . pndus şi şi-a însuşit o anumită 

cantitate de plusvaloare = p, al cărei raort faţă de aoest v, E este 
V 

rata plusvlorii p'. Numai astfel ecuaţia pr' = -p- 1s�a tmnsf.ormat 
C + V 

în cealltă : pr' = p' _v_ . Acum v de [a număirătr trebuie Să fie 
C + V 

egal cu v de La numitor, adică cu Întreaga pa:te vaTiiabilă a c,pitalu-

lui C. Cu alte cuvintie, ecwaţia pr' = L se poate transforma fără c 
greşeală în ecuaţia pr' = p' _v_ numai dacă p reprezintă plus-c + V 
valoarea produsă într-o singură perioadă de rotaţie a capitalului 
variabil. Dacă ip reP'r·ezintă numai o parte a acestei plusvalori, deşi 
p = p' v este o ecuaţie exactă, v este aici mai mic decît v din C = 
= c + v, deoarece este mai mic decît întregul capita[ variabil chel
tuit pentru salarii. Dacă însă P reprezintă mai mult decît lus
valoarea obţinută .dinbr-o ·rotaţie a lui v, atunci o pante din acest v 
sau ·chiair 'îllltregul v funcţionează de două ori : la început în prim. 
rotaţie şi apoi 'în ,a doua, sau respectiv în a doua şi în rotaţiile 
ulterioare ; v, car.e produce plusvaloarea şi care reprezintă suma 
tuturor sa1ariilnr plătite, ieste .aşada[ mai mare decît v din c + v şi 
astfel cakulul devine nexact. 

Pentru oa fonnui1a ratei anu.ale 1a profitului să fie riguros exactă, 
trebuie ca iîn Jocul rat•ei .simple ·a plusvalori1i să punem rata anuală 
a plusvalorii, adică în locul lui p' să punem P' sau p'n. Cu alte 
cuvinte, p', rata plusia10irii ,  sau, ceea ·ce este acelaşi lucru, v, paTtea 
variabilă a capitalului cu.p[insă în C, trebuie înmulţită cu n, numărul 
rotaţiilor acestui capital variabil în decurs de un an, şi obţinem 

astfel : ir' = p' n � , formula pentru calcula-ea ratei anuale a 

profitului. 
Cit de mare este însă capitalul variabil într-o întreprindere 

acest Iucru nu-l ştie de cele mai multe ori nici capitalistul însuşi. 
m văzut în capit1 opt dim cartea a doua şi vom vedea şi mai 
departe că singura deosebi•re pe care o percepe aapitalistul şi pe 
care el o 1constderă eS'enţi:lă este .aceea dintre capitalul fix şi capi
tilul circulant. Din casa în care îşi .păstrează o par.te d�n capitalul 
circulant aflat în mîinile sale sub formă de bani - dacă nu se află 
la bancă - l a banii pentru plata salariilor, tot de acolo ia şi banii 
pentru materii prime şi materi.ale auxiliare, toate aceste cheltuieli 
fiind tr·ecute în unul şi ,acelaşi cont de casă. Chiar dacă ar ţine un 
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cont separat penu salariile plătite, .a sfîrşitul anlui, cesta ar 
ind;ca suma Plătită pentru salarii, adică vn, dar nu capitalul .ariabil 
a atare, v. Pentu a şti a:cest aucru, capitalistul :r trebui s ă  facă un 
c.lcul special ; vom da aici un exemplu de asemenea calcul. 

Să luăm în ,acest icop fii1atma de bumbac cu 1 0  OOO de fusuri 
me des1crisă în ,carttea I, .p. 209/201 27 şi să preslmnem că daitele 
·referitoare la o săptămînă din luna .aprilie 1871 sînt va1abile pentru 
tot .anul. Capitall! fix invesit în maşini ·a de 1 0  OOO 1. st. Capitalul 
circulant nu era indcat ; să a:dmitem că era de 2 50 I. st. ,  cifră 
d6tul de Iid1cată, dar justificată 1totuşi �rin pr·esupunere.a, pe care 
trebuie să o facem aici, şi anume că n-au loc operaţii de credit, 
prin rmare nu se folose.te pe.rmanent s au temporar capital străin. 
.rodusJl săptăminal consta, în ceea ce .priveşte vioarea, ddn 20 I.  st. 
pentru ·zn maşinilor, 358 J. ist. ·capital constant circulant avansat 
.(chirie 6 I. st. ,  bumbac 32 L st . ,  că:rbuni, gz, uli 1 0  1. st.) , 52 I. st.  
capital variabi'l avansat pentru salarii şi 80 I.  st. plsvaloare, deci  : 

20c ,(uzură) + 38c + 52v + 80p = 5 1 0. 

Avansarea săptămînală de capital circulant era deci 358c + 
+ 52v = 4 1 0, iar compoziiţia sa eprimată în procente = 87,3c + 
+ 1 2,7v. Făcînd acest calcul la întregul capital circulant de 2 500 
I.  st., rezultă un capital constant de 2 1 82 I .  st. şi n capital variabil de 
3 1 8  1. st.  Deoarece cheltuielile pentru s alarii au ost 52 X 52 I. st. 
pe an, prin urmare 2 704 I.  st.,  vedem că capitalul variahil de 
3 1 8  I. st. ·s-a rotit n decurs de un an de aproa:-e 81/2 ori. Rata plus
valorii era de 80/s2 = 15311!ta0/o. Ounoscînd aceste elemente, cal-

culăm rata profitului, introdudnd în formula pr' = p' n __ mări-e 
mile : p' = 15311/u, n = 81/2, v = 318,  C = 12 500 ; aşadar : 

pr' = 15311/ts X 81/2 X � = 33 27o. 
12 500 ' 

Proba acestui calcul o facem folosind formla simplă pr' = k .  c 
fntreaga pJus.aloare sau profitul ,repiezintă în decurs de un an 
80 J. st. X 52 = 4 1 60 I. st. ,  sumă care, împărţită 1a c apitalul total 
de 1 2  50 I. st. ,  dă, aproape c a  mai sus, 33,28°/o, o rată a profitului 
anormal de Tidicată, fpt care se ·explică nai prin împrejurări 
momentane extrem de favoirabile (preţuri foarte scăzute la bumb ac,  
alătur;i de preţmi fioarte ridicate la fire) şi care în realitate, desigur, 
n-a existat în tot cursul anului. 

După cum am mai spus, în formula pr' = p'n __, p'n reprezintă c 
ceea ce am denumit în cartea a doua r.ata anuală a plusvalorii 28, 

In cazul de mai sus ea este de 1 5311/1a0/o X 81/2 , sau, calculat exact, 
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1 3079/tsO/o. Dacă deci un oarecare Biedermann a fost u1uit cînd a 
găsit în cartea .a doua un e'emplu în 1care rata anuală a plusvalorii 
e:a fantastic de mire, 1 0000/o, se v.a Hnişti poate acum în faţa unei 
rae anual.e .a plusval.orii de peste 1 300°/o, exempJu luat din viaţa 
de zi icu ii a Manchesterului. 1n vremuri de mare prosperitate, vre
muri pe .care, ce-i drept, :u 'le-am mai avut 'de mult, o asemenea 
rată nu·'i de 'loc o raritate. 

De aHfel, avm .aik:i şi un exeplu de compoziţie .mală a 1capi
talului in marea industrie modernă. Capitalul total se împ.arte 1n 
1 2  1 82 1. st. capital constint şi 318 1. st. c apital variabl, în total 
deci 1 2  500 I. st. ,  s au, în procente, 971/2c + 2 1/2v = 1 00 C. Numai a 
patruzecea pir.e a capitalului total, .efectUJînd mai mult de opt ro
taţii pe an, serveşte l.a plaita s alariilor. 

Cum însă sînt puţini capitaliştii cănra le vine ideea să facă 
asemenea calcule referitor Ja .propriile lor întreprinderi, s tatistica 
aproape că nid nu consemnează raportul dintr·e .partea 1constantă a 
înbregului cpital soicial şi partea ,lui v.ariabilă. Numai recensămintele 
amerLcane indică ceea ce este posibil în .condiţiile .actuale : suma 
salariilor plăti.te în �ieaare ,rmură de acitivitate şi suma profiturilor 
realizate. Ortcît de .a,proximative ar fi aceste date, bazate numai pe 
deol.ar,aţiile neverificat·e al1e industr1aşi.1o r înşişi, ele sînt totuşi ex
trem de preţioase şi reprezintă ·singur.ul 'lucru ipe care îl avem în 
acest domeniu. In EUiropa ·sîntem mult prea delicaţi pentru a cere 
marilor noştri indus triaşi să facă asemenea dezvăluiri. - F. E. } 
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C a p i t o l u l  c i n c i  
Economii în folosirea capitalului constant 

I. Consideraţii generale 

Sporirea plusva.orii absolute s au pr.e<lungirea timpului de supra
mu-că, prin urmare şi a zilei de muncă, capitalul variabil rămînînd 
neschimbat, adică foJ.o sindu-se acelaşi număr de muncitori .cu ace
laşi s alariu nominal - nu are importanţă dacă ,timpul suplimentar 
este plătit sau nu - face ca va1loar·ea capitaluilui constant să scadă 
relativ în comparaţie cu valoarea capitalului total şi cu valoafea 
capitlului variabil .şi prin aoeast a  1să crească nta profitului, inde
pendent de ·creşterea masei plusvalorii .şi de eventuala sporire a 
ratei plusvalorii. Mărimea părţii fixe a capitalului constant - clă
dirile fabricilor, maşini etc. - rămîne ac eeaşi, ifie că se lucrează 16 ,  
fie că se lucrează 1 2  ore.  Prelungirea zilei de muncă nu cere noi 
cheJtui0eli pentru această parte a capitalului constant, care este cea 
mai costisitoare. Trebuie spus .că valo ar·ea c apitalului fix s e  repro
duce datorită acestui fapt în cursul Ullui număr mai mic de perioade 
de rotaţie, prin urmare is e reduce timpul pentru care tr-ebuie să fie 
avansat spre a se realiza un anumit p rofit. Prelungirea zilei de 
muncă măreşte, aşadar, profitul, chiar dacă 'timpul suplimelltar este 
plătit, şi,  în anumite limite, chiar în c azuil c înd este mai bine plătit 
decît o rele de muncă normale. In sistemul industrial modern, llece
sitatea mereu crescîndă de a spori capitalul fix a ·constituit de aceea 
pentru capitaliştii avizi de .profit principalul imbold de a prelun gi 
ziua de muncă it) . 

Raportul nu este acelaşi atunci cînd ziua de muncă este con
s tantă. In ac est c az, pentru a se exploa,ta o msă mai mare de 
muncă ( aici facem .abstracţie de reţinerile din sa'lariu sau de scă
derea acestuia sub nivelul normal) ·este necesar s ă  se ·sporească 
numărul muncitorilor, şi, totodată, într-o anumită măsură, şi masa 

1 1 )  „Deoarece în toate fabricile o considerabilă sumă de capital fix este pla
sată în clădiri şi maşini, profitul va fi cu atit mai mare, cu cit mai mare va fi 
numărul orelor în cursul cărora funcţionează aceste maşini• .  {„Rep. of. Insp. of 
Fact., October 31 , '1858", p. 8.) 
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capitalului fix, a clădirilor, maşinilor ec. .au, dacă se măreşt.e inten
sitatea mucii, respectiv dacă crşte forţa productivă a muncii şi 
îin genere se produce mai mwltă plusvaloare relativă, in ramm ile 
de producţie care folosesc materii p.rime, masa p ărţii circulante a 
capitalului constant creşte, deoarece într-un interval de timp dat 
se prelucrează o c antitate mai mare de materii prime ·etc. şi, în al 
doilea rînd, creşte numărul maşinHor puse în mişcare de acelaşi 
număr de muncitori, creşte deci şi această parte a capitalului :on
stant. Sporirea p1usvlorii este deci însoţită de o sporire a capitalu
lui CIStant, ·exploatarea crs:îndă a muncii este însoţită de o 
scumpire a condiţiilor de p roducţie .cu ajutorul cărora este exploa
tată munca, deci de o mărire a cheltuielilor de capital. As fe�, c a  

urmare a acestui fapt, rata p rofitului pe d e  o parte scade, i a r  e de 
iltă p arte creşte. 

O s erie întreagă .de che1tuieli cmente rămîn aproape sau in 
într·egime .aceleaşi, indiferent dacă ziua de muncă e mai .lungă s au 
mai s.curtă. CheHuielile de supraveghere isînt mai mici pentru 500 de 
muncitori c are lucrează 18 ore decît p entru 750 c are lucrează 
12 ore. 

„Cheltuielile curelte ale unei fabrici sînt aproape aceleaşi în cazul cind 
ziua de muncă este de 10 ore sau de 12 ore".  („Rep. Fact„ Oct. 1 848", p. 37.) 

Impozitele către stat şi cele comunale, asigurărle împotriva 
incendiilor, SWarizarea diferiţilor funcţionari permanenţi, deprecierea 
maşinilor şi diferite alte cheI�uieli ale unei fabrici rămîn neschim
bate, indiferent dacă timpul de muncă ste iung sau scurt ; pe mă
sură ce producţia se restrînge, ele cresc pe seama profitului .  („Rep. 
Fact. ,  Oct. 1 862 " ,  p. 19.) 

Timpul în .care se ·repro.duce valoarea maşinilor şi a altor părţi 
componente ale capita.lului fix, în practică, este determinat nu de 
timpul cît durează ele, 'Ci de întreaga durată a prnc e.sului de munc ă, 
în timpu1 căruia ele funcţionează şi sînt folosite. Dacă muncitorii 
trebuie să se istovească 'lucrind 18 ore în foc de 12, rezultatul este 
că 1săptămîna .are trei zile :în plus, că o •s ăptămînă devine o săptă
mînă şi jum.:ate, şi din doi ani se fac trei. Dacă timpul suplimentar 

nu este plătit, atunci muncitorii focrnază gratuit, în afară de timpul 
normal de supramuncă, la fiecare două săptămîni o a treia, la fie
care doi ani un 'l treilea. In felul .acesta reproducţia valorii maşini
lor este accelerată cu 500/o, fiind realizată în numai 2/s din tmpul 
..·ecesar condiviilor zilei de muncă de 12 ore. 
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ln această .anlliză, c a  şi î0n analiza o sci1aţiilor preţurilor .Ia ma

teriile prime .(cap. I) , pentru a nu complica in md iinutil ·lucrurile, 
pomim de la presupunerea că masa şi rata plusv:1orii sînt .date. 

Aşa .cum am ară·tat cînd am analizat cooperar.ea, .diviziunea 
muncii şi rolul maşinilor 29, economisirea condiţiilor de producţie 
caracteristică pmducţiei pe iscară mare, rezultă în esenţă din faptul 
că aceste condiţii duncţionează î.n c llitate de condiţii ale muncii 
sociale, socialmente c ombinate, prin urmare în caliotate de condiţii 
sociale ale muncii. In procesul de producţie ele sînt folosite 1n 
cmun de ·Către muncitorul ·Colectiv, şi nu într-o formă fărîmiţată 
de către o masă de muncitori nelegaţi 'între ei sau .c are ·�n cel mai 
bun caz cooperează pe scară redusă. Intr-o fabrică mare, cu unul 
sau două motoare centrale, cheltuiellile pentru aceste motoare nu 
,cresc în rapor.t cu numărul de cai-putere ai moto ar·efo r  şi prin ur
mare cu sfera lor potenţială de acţiune ; ·cheltuielile pentru meca
nismele de transmisie nu cresc în aceeaşi proporţie cu maisa maşini
lor de lu:ru c ărora :ie transmit m1şcarea ; corpul maşinii de lucru 
nu se .scumpeşte în aceeaşi proporţie cu care creşte numărwl mai 
mare de unelte c are acţionează ca ·orgne .ale ei etc. Mai departe, 
datorită concentrării mijloacelor de producţie se economisesc chel
tuielile pentru div•er.se constI11Cţii, nu nmai pentru atelierele pro
priu-zise, ci 1şi pentru dep ozite ·etc. To.t aşa 1se întî·nplă cu .cheltuieiile 
pentru încălzit, iluminat etc. Celelalte condiţii de producţie ramm 
aceleaşi, iindiferent dacă sînt folosite de un număr mare sau de un 
număr mic de oameni. 

To ată această economie, care decurge din concentrarea mijloa
celor de producţie şi 'din utiliza-rea lor în masă, presupune însă ca 
o condiţie ·esenţială existenţa 'laolaltă şi colabo rarea unui mare 
număr de muncitor i, 1deci Clllbinarea ·sodală a muncii. Ea rezultă, 
aşadar, din caracterul social l muncii,  ltot aşa cn plusvaloarea 
rezuHă din supramunca iecărui muocitor considerat în mod izolat. 
Chiar perfecţionările pemanente, care sînt aid po sibile şi  nece
s are, decurg exclusiv numai şi numa·i din experienţele şi obser
vaţiile s ociale .pe care le oferă şi le �ngăduie .producţia înfăptuită 
de muncitoru. colectiv conbinat pe ·Scară mre. 

Acelaişi lucru este va1aibi1 şi pentru o altă mar0e sferă a eco
nomisirii .condiţiilor :de p.roducţi-e. Avem î n  vedere transformarea 
excrementellor producţiei, a .a.şa-ziselor deşeuri ale .ei, în noi  ele
ment•e ale producţiei fie pentru aceeaşi, fie pentru o altă ·ramură a 
industriei ; procese prin care aceste .şa-ziise excremente sînt intro
duse di·n nou în circuitJl producţiei şi prin urmare şi al co1Sumu
lu1 - pmductiv >au individual. Şi iceastă ramură a econom iilor, 
de care ne vom ocupa îndeaproape mai tîrziu, ste rezultatul muncii 
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so ciale pe scară mare. Numai pe o asemenea s cară deşeurile ob
ţimte reprezintă n cantit ate atît de mare îndt devin <lin nou obiecte 
ale comerţului şi  în consecinţă noi elemente ale producţiei. Numai 
ca deşeuri .aile producţiei în reomun, deci ale prod:cţiei pe 'scară 
mtre, ·c apătă ele această 'însemnătate pentru pro cesul de producţie, 
rămîn purtătoare a<le valorii de schimb. Aceste deşeuri - ·în afară 
de rolul pe car·e-1 .îndeplinesc ca noi elemente ale producţiei - ief
tines c,  în măsura în c are pot fi revîndute, costul materiei prime, în 
calcularea 1căruia se ţine .întotdeauna seama de deşeul normal, adică 
acea cantitate care .s-e pierde, în medie, tla prelucrare. La o mărime 
dată a capitalului variabi1l şi la o rată dată a plusvalorii, reducerea 
cheltuielilor pentru ace astă parte a c apitalului nnstant ridică pro 
tln.o * rata .orofitulu i .  

Dacă plusvaloarea este dată, rata profitului po ate f i  ;sporită 
numai prin micşorarea vaforii ·capitalului constant necesar pentru 
producţia de mărfuri. n măsura .în ,care capitalu[ constant intră în 
producţia de mărfuri, c apătă importnţă nu valo area lui de schimb , 
ci numai valo area lui de întrebuinţare. Cantitatea de muncă pe c a re 
o po ate ab sorbi inul într-o fi'latură nu depinde de valo are �,  ci de 
c antitatea lui, cînd gradul de productivitate a muncii, adică nivelul 
dezvoltării tehnioe ·este dat. Tot aşa, ajutorul pe c are-l primesc, de 
p�ldă, trei muncitori de la o maşină nu depi1nde de valoarea ei, ci 
np vtloarea ei de 'înt·rebuiinţare ca maşină. Pe o anumită treaptă a 
dezvoltării tehnice, o ma�ină pro astă po ate fi costisitoare, pe o a l tă 
treaptă o maşină bună PO ate ii ieftină. 

Profitul soorit pe care�1 obţine un capitalist prin faptul că s-au 
ieftinit, de pildă, bmnb acul şi maşinile de tors este rezultat.ul imPi 
productivităţi sporite a munoii, Ce-i drept nu -în filatură, ci  în con
strucţia de maşini şi .în producţia de bumbac. Pentru a materializa 
o c antitate de muncă dată, pentru a se .însuşi deci o c antitate le 
supramuncă dată, s e  cer .acum mai puţine ·cheltuieli pentru con
diţiile de muncă. Cheltuielile nec-esare pentru însuşirea acestei c an
tităţi de supramuncă date se reduc. 

Am mai vorbit ,despre ecOinomiile ·c arie s e  realizează prin folo
sirea în comun a mijfoacetlor de producţie .de 1către muncitorul co
lectiv - muncitorul socianente combinat - în procesul de pro
ducţie. Mai jos vom .analiza economiile .la cheltuielilie de c apital 
constant ,c are decurg din scurtarea timpului de circulaţie (unde de.
voltarea mij loacilor de comunicaţie constituie ll moment materi . 
esenţial) . Aici trebuie menţionate de aisemenea economii]P  care 
rezultă din ·continua perfecţionare a maşinilor, şi  ainume : 1 .  îmbuni
tăţirea materialului din : are 1sînt fab ric ate, de pildă fier în �oe de 

" - în mod corespunzător. - Nota trad. 
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lemn ; 2. ieitinirea maşinilor ca urmare a penfecţionării productiei 
de maşini în general, astfel că, deşi v.aloarea P ărţii fixe a capit·alului 
constant creş·te continuu o dată cu dezvoltarea muncii pe scară 
mare, totuşi ea nu cveşte nici pe departe în aceeaşi măsură 12) ; 
3. perfecţionările speciale,  care ieftines·c şi fac mai eficientă exp1oa
tarea maşinilor existente ca, de pildă, perfecţionarea cazanelor de 
aburi etic. ,  despre reare vom vorbi mănllnţit mai jos  i 4 . .reducerea 
cantităţii de deşeuri dato rită folosirii unor maşini perfecţiona te. 

Tot ceea .ce reduce uzura maşinilor şi în genere a .capitalului 
fix 'în cursul unei perioade ,de ,pro ducţie date nu numai că ieftineste 
fie care marfă în p arte, pentru că fiecare marfă 1n p arte reproduce 
în preţJl ei partea alicotă din uzură, dar reduce şi cheltuielile d e  
capital corespunzătoare p e  această perioadă. Lucrările d e  rep a
raţii etic . ,  �n mă,sura în c are 1iiÎ1nt neces are, se includ în costul initill 
al maşinilor. Reduc erea for, ca urmare a unei mai m ari durabilităţi 
a maş1nilor, reduce pro tanto p reţul ac estora. 

Economiile de acest fel se ·c arac terizează prin ac€ea că în mct
joritatea cazurilo r 0ele sînt posibille numai în condiţiHe existenţei 
muncitorului combinat şi că adesea ele se pot realiza abia în con
diţiile muncii orgnizate pe scară şi mai mare ; prin urmare ele cer 
o combinare şi mai mare a muncitorilor, nemijlocit 1n procesul de 
producţie. 

Pe de altă p ar.te 'însă, dezvoltarea forţei productive a muncii 
într-o ramură de piroducţie, de pildă în producţia de fier, cărbune, 
maşini, în constmeţii 0etc. ,  c.are la rînlul ei, în  parte, po ate depinde 
de progresile în domeniul p roducţLei intelectuale, şi anume de suc
cesele 1ştiiinţelor n:turii şi ale .aplicării lor, apare aici drept condiţia 
scăderii valorii şi, prin urmare, şi  a costului mij loacelor de pro
ducţie în alte r amuri ale industriei, de pildă în industria textilă 
s au în agricultură. Acest lucru este de la sine înţeles, deoarece 
n:rfa, c.are 'iese ca produs dintr-o ramură a industriei, intră din 
nou ca mij loc de prodlJcţie în altă ramură a industr.iei.  Faptul c ă  
este mai ieftină !sau mai puţin ieftină depinde de productivitatea 
muncii în ramura de producţie din c.are ea iese ca produs ; totodatâ 
productivitatea mncii est·e o 1condiţie inu numai pentru ·ieftinirea 
mărifurilor, 'în producerea c ă.rara manfa .respectivă intră ca mijloc 
de producţie, ci  şi pentru micşorarea valorii capitalului constant, al 

cărui element devine acum această marfă, deci şi o condiţie pent1 u 
creşterea ratei p.rofi tului. 

Trsătura caracteristkă a ooestui mod de economisir·e a c api
talului ·constant, determinată de dezvo ltarea progresivă a industriei, 

") Vezi Ure despre progresul realizat în construcţia fabricilor "· 
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este că aici 1cveş.erea ratei profitului intr-o ramură industrială se 
datoreşte dezvoltării forţei productive a muncii în altă ramură. 
Ceea ce nv1ne 'în acest c az capitalistului •este iarăşi un cîştig, care 
est.e produs al muncii soci!le, :chiar dac ă nu e un produs al munci
torilor exploataţi ·direct de către acest capit;list. O asemenea dez
voltare a forţei productive se reduoe în ultimă instanţă, întotdeauna, 
la caracterul social al muncii puse -în acţiune, .Ia diviziunea muncii 
în cadml societăţii, la dezvoltarea muncii .intelectuale, îndeosebi a 
ştiinţelor 1naturii. Capitalistul folorSeşte .aici avantaj.ele întregului 
sistem de diviziune socillă a muncii. Dezvoltarea forţei productive 
a muncii nu în ramura de producţie respectivă, iei în ramura care-i 
furnizează mij loacle de producţie, Jace să scadă aici relativ va
loarea capitaJu1ui cons tant folosit de capitaliost şi deci sporeşte rata 
profitului. 

ntr-un alt caz creşterea ratei profitului se realizează nu ca 
urmare a economLsirH muncii, ·care produce ·capitalul constant. ci 
ca urmare a economiilo.r făcute la utilizarea capitalului constant. 
Dato.rilă ·coowentrării muncitorilor şi cooperării lor pe scară largă 
se economiseşte capital oon:stant. Aceleaşi clădiri, 1instalaţii de în
călzit şi iluminat c. costă relativ mai puţin pentru producţia e 
scară mare decît pentru cea pe scară mică. Acelaşi lucru este 
valabl pentru motoare şi maşini ,de •lucru. Cu toate că, în mod ab
solut, valoarea lor creşte, totuşi, n mod relativ, ea scade, în raport 
cu lărgirea Clltinuă a producţiei şi cu mărimea ·Capitalului variab�l 
sau a m asei forţei de muncă pusă în mi;care . Economia pe •Care o 
face un .capital tn prop1ia 'Sa ramură de producţie constă în primul 
rînd şi n mod nemijlocit în economisirea muncii, adică în redu
cerea muncii plă:tite a propriilor Jui muncitori ; economia menţionată 
mai ss constă, dimpotrivă, Îl a insuşi cît  mai multă muncă străină 
nplătită, în modul ciel mai ec1omk cu putinţă, adică cu cît  mai 
puţine cheiltuieli în cldiţiile p.roporţiilor date ale producţiei. In 
măsur.a n cae această economie se bazează nu pe exploatarea 
manţionată mai ss a productivităţii muncii sociale folosite în pro
ducerea .capitalului constant, i pe economia în utilizarea capitalu
lui constant însuşi, ea .rezultă fie nemijlcit dn cooperare şi lin 
forma socială a muncii în 'amura .de producţie dată, fie dn p.ro
docţia maşinilor etc. în p.ropo.rţia în c ae valoarea lor nu creşte 
în aceeaşi măsură ca valoarea lor de .întrebuinţare. 

Aici trebuie să a·v·em în veder1e două momente. Dacă valoarea 
lui c = O, atund pr' = p', şi rata profitului ar atinge maxJmul. 
In al doilea ,rînd însă : pentru exploa•tarea nemijlocit ă  a muncii nu 
e nicidecm importantă valoarea mijloacelor de exploatare utili
zate, fie acestea cpital fix, s au materii prime şi m ateriale auxi-
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liare. In măsura în care ele absorb muncă şi servec drept mijloace 
în care sau cu ajutorul căro.ra se materializează muCa şi deci şi 
supramunca, valoanea de Schimb a maşini!lor, clădirfor, materiilor 
prime etc . .nu prezintă llici o importanţă. Singurul lucru :eare are 
i;portanţă aici este, pe de o paite, masa lor, necesară din punct 
de vedere tehniC pentru .combinarea cu o anumită cantitate de 
muncă vie, şi, pe de altă parte, armonizarea lor cu scopul propus, 
aşadar să fie nu numai maşini bune, i şi maerii prime şi materiale 
auxiare bune. De calitatea materiei prime depinde în parte rata 
profitului. Ull material bun dă mai puţille deşeuri ; prin urmare 
pentru absoDbirea aceleiaşi cantităţi de muncă este 1ecesară o mai 
mică masă de materii prme. Rezistenţa pe care o întîmpină mşina 
de lucru e mai mică. Aceasta influenţează parţial chiar plusvaloarea 
şi rata plusvalorii. înd materile prime sînt de proastă ,calitate, 
muncitorul are nevoie de mai mult timp pentru a prelucra aceeaşi 
cantitate ; ln icondiţii in care salariul rămîne lleschimbat, .aoeasta 
determină o reducere a suprmunciii. Faptul acesta inluenţează 
foarte mult reproducţia şi acmularea capitalului, :care, aşa c. 
am arătat în cartea I ,  p. 627/61931 şi următoarele, depinde mai mult 
de productivi.tate decît :de masa muncii î.tr·ebuinţate. 

Inţelegm acum de oe capitaliştii ·economisesc cu fanatism mij
loacele ;de producţie. Ca nimic să nu •se piardă sau să se irosească, 
ca mij.loic!le de producţie .să fie utilizate numai aşa „cum o cere 
producţia Îllsăşi, aceasta depinde ion parte de felul cum isînt dre
saţi şi educaţi muncitorii, în parte .de disciplina pe care capita
liStul o impune muncitorilor combinaţi, disciplină c are devine 
inutilă �ntr-o orinduire Socială Il care muncitorii ·lucrează pentru 
ei îşişi, aşa cum de pe acum devine aproape total inutilă n con
diţiile ,.ariului cu bucata. Fanatismul acesta se manifestă, pe de 
altă parte, în falsificarea elementelor producţiei, ceea ·ce reprezintă 
unul din principalele m�jloace de reducer·e a valorii capitalului 
constant în raport cu cel variabil şi deci de sporire în felul acesta 
a ratei prnfit!lui ; la aceaJta s-e mai adaugă ca un mijloc important 
de înşelător.ie .înzarea acestor elment.e ale pwducţiei peste va
loar,ea lor, în măsura in car·e această valoare apare din nou în 
produs. Momentul acesta j oacă un rol hotărîtor mai a1es în in
dustria germană, al cărei prindpiu este : oel mai bun mijloc de a 
fi pe plac oamenilor este de a le trimite mostre bune, iar apoi 
măr.furi Proaste. Dar asemenea ,fenomene care sînt de domeniul 

concurenţei nu ne interesează aici. 
Trebuie remarcat că această creştere a ratei profitului deter

minată de micşorarea valorii, ded •şi a costului capitalului constant, 
este eu totul independentă de aptul dacă ·ramura indusrială în care 
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ea are foc produce obiecte ie [ux sau mijlo ace de subzistenţă desti
nate c o11sumului muncitorilor, sau mijloace de pwducţie în genere. 
Această ultimă 'împ1ejurare po ate să aibă .importanţă numai î11 icazul 
dnd este vorb a de rata plJsvalodi, care 'depinde a esenţă de va
loarea forţ.ei  de muncă, adică de valoarea mijloacelor de subzistenţă 
obişnuHe ale muncit·orilor. Aici .se presupune însă că plusvalo area 
şi rata plusv.lorii s 1nt date. In aceste condiţii raportul dilltre plus
valoare şi capitalul total - care determină rata profitului - de
pinde exclusiv de valoarea .capitalului nnstant şi  nicidecum de 
valoarea de întrebuinţar·e a elementelor din c are •este 1compus capi
talul constant. 

Ieftinirea relativă a mijloaceiloir de p roducţie nu ·exclude, fireşte, 
creşterea sumei ,abso1ute a valorH .or, deo arece c antitatea absolută 
a mij loacelor de producţie într·ebuinţate creşte considerabi1 o dată 
cu creşterea forţei productive a mundi �i cu creşterea propor
ţiilw producţi<ei 1care o înso�eşte. Economisirea în i ntrebui1ţarea 
c api talului constant, indifer.ent sub ce aspect o privim, este în parte 
rezultatul exclusiv .al faptului ·că mijloacel•e de producţie funcţio
nează şi s înt consumate :ea mijiloace de producţie 1comun·e ale mun
citorului combinat, .aşa :incit  această economisire .apare ca un pro
dus al c aracterului social ll mlIlcii memij'1ocit productive ; în parte 
însă, ea este rezultatul dezvoltării productivităţii muncii în sferele 
care funiiează 1capitalului mij loacel·e .lui de producţie ; astfel, dacă 
privim munc a  •totală 'În Iap o r t  cu 1capitalul totail, şi  nu numai pe mun
cito rii utilizaţi de capita:listl X .n raport cu capitalistul X, .această 
economisire apare c a  un produs al dezvoltării forţei productive a 
muncii soci ale, ·cu .singur.a deos ebir·e ·că ·capitalis tul X trage foloase 
nu numai din produotivitatea muncii din î11treprinderea proprie, 
ci şi din aceea a întrepri.nderilor altora. Cu to ate acestea, •economi
sirea capitalului constant apare capitalistJlui ca o condiţie .absolut 
s trăină de muncitor �i care nu-l priveşte pe muncit.or, neavînd mei 
o legătură :cu aosta ; 'îin ·S·chimb, capitalistul îşi 'dă îintotdeauna 
foar�e bine seama .că pe muncitor Îîl interesează, fir·eşte, dacă capi.a
listul 1cumpiră, cu aceiaşi b .i, mai multă muncă ·sau m l'i puţină 
muncă (deoar.ece astfel apare în conştiinţa sa tranzacţia dintre 
c apitalist :şi muncitor) . Această ·economie în utilizarea mij lo acelor 
de producţie, aceas tă metodă de a obţine un anumit rezultat cu 
cheltuieli minime .apare :î11tr-un grad şi mai înarlt decît l a  celelalte 

forţe interio a1e ale muncii ·C a o forţă iner·entă 1capitalului şi ca o 
metodă specifică, caracteri'Stică modului ·de producţie capi·talist. 

Acest m'od de .reprezentare este cu .atît anai puţin straniu cu cH 
ap arenţa exterioară a faptelor îi corespunde şi cu cit relaţia-capital 

ascunde de tfapt legătura lăuntrică a lucrurilor sub indiferenţa şi 
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înstrăinarea totală pe care le impune muncitorului faţă de condi
ţiile de realizare ail'e propriiei Sale mIIlci. 

1n primuJ rînd : Mij loaicele de 1produoţie din care constă capi
talul constant reprezintă numai banii capitalistului '(aşa cum, după 
părerea 1lui Linguet, trupul 'datonicului roman ·reprezenta b anii cre
ditorului său) 32 şi Se .află într-un anumit raport numa:i cu acesta, 
în ,timp ::e muncf torul, iin măsur.a în care vine în c1tact cu ele în 
cursul pro.cesului real de p.r·oducţie, are de-a face cu eile numai în 
calit·atea lor de valori de întrebuinţare ale producţiei, de mijloace 
de muncă işi material de muncă. De ·aceea creşterea sau s::ăderea 
acestei valori afec tează relaţiile dintre muncitor şi capitaHst la fel 
de puţin ca ·şi ifaptul 1că muncitorul prelucrează aramă sau fier. De 
altfl, cap italistul prlferă, a;şa cum vom vedea mai tîrziu, să pri
vească altfel lucrurile de :mdată ce are loc o cr1eştere a valorii mij
l oacelor de iroducţie şi pr.in aceasta o scădere a ratei profitului. 

n al doilea rînd : Intrucî t in procesul de producţie capitalist 
aceste mijloace .de producţie sînt în acelaşi .timp mij loace de exploa
tare a muncii, pe muncitor îl interesează tot atît de puţin dacă 
.ceste mijiloa:ce de exploatare sînt relativ ieftine sau relativ scumpe, 
cit l inter·ese ază pe illn c a. dacă zăbalele .şi frîul cu care e strunit 
sînt ieftine sau ,scumpe. 

ln siîrşit, lin ·realitate, aşa .cum am văzut mai înainte 33, munci
torul priveşte caracterul .social al muncii lui, combinare a ei cu munca 
altora .în vederea unui scop comun ca pe o 'f.rţă străină lui ; con
diţiile de realizare 'ale acestei combinări reprezintă pentru el o pro
prietate strtină a cărei irosire .i-ar fi complet indiferentă dacă n-ar 
fi constrîns să o economi-sească. Cu to tul altfel stau lucrurile în 
fabriCile care ,aparţin mIIlcitollo� înşişi, de pildă în Rochdale M, 

Este, aşadar, inutil să amintim că, întrudt productivitatea mun
cii dintr-o ramură de .producţie p are ca un mij loc de ieftinire şi de 
îmbunătăţire a mijloacelor de producţie din altă ramură, şi sporeşte 
astfel rata profitului, această conexiune generală a muncii sociale 
nu-i interesează cîtuşi de puţin pe muncitori, e a  interesează de 
fapt numai pe capitalist, întrucît numai el cumpără şi-şi însuşeşte 
aceste mijloace de producţie. Faptul că e'l cumpără cu produsul 
muncitorilor :din propria sa ramură de producţie produsul munci
torilor dintr-o aMă ramură de producţie şi că, prin urmare, di-spune 
de produsu1l altor muncito·ri numai pentru ·că şi-a .însuşit fără 
plată produsul propriilor săi muncitori constituie o conexiune foarte 
bine mscată de ,procesul de circulaţie etc. 

Aici se adaugă următorul fapt. Intrucît producţia pe scară mare 
se dezvoHă mai ::ntîi sub formă capitalistă, goaina după profit, pe 
de o parte, ·concurenţa care impune o producţie cit mai ieftină a 
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mărfurilor, pe de altă parte, fac ca aceste economii [n utilizarea 
capitalu1ui constant să apară ca cev.a caira:teristic modului de pro
ductie ca·pitalist şi, prin urmare, ca o funcţie a capitalistului .  

Modul de producţie capitalist stimulează, pe de o parte, dezvol
tar·ea !forţei productive a muscii sodale, iar pe de altă parte eco
nomiile 1n utlizarea capitalului constant. 

Dar Jucrurille nu se limitează Ia această relaţie de înstrăinare şi 
indifernţă :care se stabileşte înl!re muncitor, purtătoru1 muncii vii, 
şi utilizarea economică, adică raţională şi chibzuită a condiţiil or 
muncii lui.  n virtutea naturii sIe c ontradictorii şi antagoniste, 
modul de producţie capitald.st merge pînă la a considera irosirea 
vieţii şi sănătăţii muncitorului, înrăută.ţirea condiţiilor de existenţă 
ale acestuia dr,e,pt economii în 1Utiliz area capitalului constant şi, 
prin urmare, dr·ept mijloace de creştere a ratei profitului. 

Dat fiind că muncitorul consaoră procesUJ.ui de producţie cea 
mai mare parte a v·ieţii lui, co.ndiţii"le procesului de producţie sînt 
în mare măsură şi c oodiţii ale procesului vieţii lui active, !le con
diţiilor lui de viaţă, ,ar economiile .făcute la aceste condiţii de 
viaţă consNtuie o metodă de creştere a raei profitului, tot aşa 
cm - am văzut mai înainlte 35 - munca excesivă, transformarea 
muncito·rului 'Într-o vită de muncă .constituie metoda de accelerare 
a autova1orificării capHalului, a producţiei de plusvaloare. Aceste 
economii duc [a înghesufrea muncitorilor in încăperi mici şi insa
lubre, ceea ce în 'limbaj capitalist [nseamnă economisirea c�ădirilor,  
la 1ngrămădirea în aceeaşi încăpere a unor maşini periculo ase ne
pievăzute :cu dispozitiv·e de protecţie împo.triva accidentelor, Ia lipsa 
unor măsuPi de securitate în pro cesele de producţie care p riin na
tura lor s'înt dăunăto are sănătăţii sau primej dioase, ca, de pildă, 
în mine ·etc. Nu mai vorbim de lipsa oricăror instalaţii pentru ca 
procesul de producţie să decurgă in condiţii mai umane, mai plă
cute sau cel puţin suportabile pentru muncitori. Din punct de vedere 
capitalist aceasta ar însemna iisipă inuU!ă şi absurdă. Cu toată 
zgîrcnia ei, produ:cţia capitalistă este :în genere foarte risipitoare 
cînd e vo;ba de mat.erualul 1uman, tot aşa cm, e de altă parte, 
datorită metodei de repar.tiţie a produselor ei pe calea comerţului 
şi datorită concUJrenţei pe care o pract<ică, face o mare risipă de 
mijloace ma.teriale şi astfel societatea pierde c eea ce cîştigă capitR
liştii individuali. 

Aşa cum, ,atunci dnd întrebuinţ·ează Îl mod direct muncă vie, 
capitalul are tendinţa de a ·O reduce la muncă necesară şi, prin ex
ploatarea forţei productive socialie a muncii, de a reduce în perma
nenţă mllc a  necesară pentru fabricarea unui produs, deci să eco
nomisească n .e1 şi chip munca vie folo si.tă nemijdocit, tot aşa el 
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are tendinţa de a folosi în condiţii cît mai economicoase iceastă 
muncă credusă 1a măisura ei necesară, adică de a reduce la minimum 
posibi1 valoarea capitalului constant folosit. Dacă v.aloarea mărfu ri
lor •este determinată de :timpul de muncă necesar pe c are. conţin, 
.i nu de timpul de muncă cupriins în genere în ele, c apitalul este 
acela e are realizează .această determinare şi •scur.tează totodată ne
încetat timpwl ide muncă socialmente necesar .pentru producerea 
unei mărfi. reţu1 măfii se reduce astfel la m1nmum prin reducerea 
la mnimum a fiecărei părţi din munca neeesară pentru produ
cerea ei. 

Analizînd economiile 1n utilizarea capitalului c onstant, trebuie 
să facem următo area distincţie. Dacă creşte masa şi o dată cu ea 
suma valorii capitlului utilizat, aceis.ta :înseamnă în primul rînd 
numai o conoentrare de mai mult ·capital într-o singură mînă. Da1 
tocmai această creştere a masei de capital .aparţinî.d unui singur 
posesor - c ăreia în majoritatea c azuiilor îi .corespunde şi o c an
titate în mod absolut mai mare, dar relativ mai mkă de muncă 
folosită - permite economisirea capitalului constant. Pentru capita
listl individual, volumul cheltuirilor de capital lle c esare ·creşte, 
îndeosebi în ceea ce priveşte capi·talul ifix ; dar în raport cu masa 
materialului prelucrat ş.i a muncii exploatate, valoarea acestor ch el
tuiri scade relativ. 

Vom ilustra pe sut prin cîteva exemple cele afirmate. lncepem 
cu 1sfîrşit1l, adică cu eco1omiile la condiţiile de producţie, întrudt 
acestea repreintă tn acelaşi timp c ondiţiile de existenţă şi de viaţă 
ale muncitorlui. 

I. Economisirea condiţiilor de muncă pe seama 
muncitorilor 

Mine de cărbune. Neglijarea cheltuielilor strict necesare 

„Din cauza concurenţei care există intre proprietarii de mine„. nu se fac 
decît cheltuielile strict necesare pentru înlăturarea greutăţilor fizice deosebit de 
evidente ; iar din cauza concurentei dintre muncitorii mineri, al căror număr de 
obicei este mai mare decit necesarul, aceştia se expun bucuros unor mari pericole 
şi  unor nfluente dintre cele mai vătămătoare pentru un salariu care este numai 
cu puţin mai mare decit acela al muncitorilor agricoli zileri din împrejurimi, de
oarece munca în mine le permite să-şi plaseze ,în mod avantajos copiii. Această 
dublă concurentă este mai mult deoît suficientă„. pentru ca în majoritatea minelor 
să se lucreze în condiţii n care drenajul şi aerisirea lasă de dorit, II puţuri defec
tuos construite, cu armătura slabă, cu maşinişti de o calificare necorespunzătoare, 
cu galeriile şi liniile de transport prost construite şi prost întreţinute ; distrugerea 
vieţii şi sănătăţii, mutilarea muncitorilor - iată care sint rzultatele a căror sta-
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tistică ar oferi un tablou 1m.păimintător" .  („First Report on Children's Employment 
in Mines and Collieries etc. , 21 . April 1189" ,  p . .  1 02.) 

Prin 1 860, 'În minele de cărbune din Anglia piereau săptămîn al. 
în medie, 1 5  o ameni. Potrivit raportului privitor la „Coal Mines 
Accidents " {6. Febr. 1 862) , în decurs de zece ani ( 1 852-1861)  au 
pierit 1n total 8 )6 de oameni. Cifra aceasta este însă mult prea 
mică, după cum mărturiseşte însuşi raportul, deoarece în primii 
ani, c înd �nspectorii abia fuseseră numiţi, iar circumscripţiile de 
care s e  o cupau erau prea mari, numero ase accidente şi cazuri mor
tale nici nu erau declarate. Tendinţa naturală a explo atării c apita
liste se mani.esta în faptul că, deşi inispectori ·de fabrici erau puţini, 
iar .autoiitatea Jar limitată, numărul accidentelor s-a redus foarte 
mult o dată cu instituirea acestei funcţii, :u •toate că şi în prezent 
asistăm la exterminarea unui mare număr de mnn.dtori. Aceste 
j erte omeneşti sînt în cea mai mare parte rezultatul avariţiei josnice 
a propri etarilor de mine, care, de pildă, .adesea deschideau un singur 
puţ, astfel în.cît nu numai aerisirea era insuficientă, dar şi  ieş=a 
din .el devenea impo sibilă î n  .cazul dnd s-ar fi .astupat. 

Producţia c apitalistă, con.siderată s epar.al şi făcî.du-se abstrac
ţie de procesul de oiriculaţie şi de .cheltuielile legate de concurentă, 
este foarte econoamă cu munca ·realizată, maberializată 'În mărfuri. 
în •schimb, într-o măsură mult mai maDe decît oric are !lt mod de 
producţie, ea ace risipă de vieţi omeneşti, de muncă vie ,  faoe risipă 
nu numai de came şi de sînge, ci  •şi de .nervi şi de creier. într-ade
văr, numai cu preţul un.ei colosale risipe de for.ţe ale individului s e  
asigură şi s e  î făptuieşte dezvoltarea omenirii în această ·epocă 
tstorLcă :are precede nemijlocit .transformarea conştientă a so cie
tăţii omeneşti. lntruc'ît toate >economiiJe l a  ::are ne referim aici 
provin din caracterul social al muI!cii, :tocmai acest caracter ne
mijlocit social al muncii determililă iro sirea vieţii şi sănătăţii munci
torilor. Caraot·eristică .în această privinţă est·e problema pusă încă 
de tnspectorul de fabrică R. 1B.aker : 

„The whole question is one for serious consideration, in what way this sa
crifice oi iniant liie occasioned by congregational labour can be best averted ?• * 
(„Rep. Fact., Oct. 13" ,  p. 1157.) 

Fbrici. Aici trebuie să menţionăm li�sa orkăror măsuri me

nite să asigure s·ecuritatea, :ondiţii s atisfăcătoare şi sănătabea munci
tor�lor ::hiar şi în fabrieile propriu-zi.s e. Iată de .ce o mare parte din 

comunicatele de luptă enumeră răniţi şi morţi din armata indStială 

' - „Problema lu care trebuie să medităm este : cum poate fi mai bine lrP
intimpinată sacrificarea vie/ii copiilor provocată de munca în comun ?" - Nota trad. 
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(vezi rapoartele anuale 'U privire la munca în fabrici) . De asemenea 
se constată lipsa de spaţiu, de aerisire etc. 

l:ă în octombrie 1855 Leonard Homer se plîngea că numeroşi 
fabricanţi se împotrivesc prevederilor legii pivind dispozitivele de 
protecţie Ua arborii orizontali, deşi numeroasele accidente, adesea 
mortale, erau o dovadă a pericolului, iar di0spozitivele de protecţie 
nu erau scumpe şi nici nu împiedicau producţia. („Rep. Fact., 
Oct. 1855" ,  p. 6.) In rezistenţa pe care o opuneau acestei prevederi, 
precum şi altor prevederi ale 1legii, ,fabricanţii erau ·Sprijiniţi de 
judecăitorii de pace neretribuiţi, ·care, fiind de cele mii multe ori ei 
înşişi fabricanţi sau prieteni cu aceştia, trebuiau să rezolve aceste 
litigii. Car.acte.ml ntinţelor 'date de aceşti domni reise din cele 
spuse de judec ătorul suprem Campbell despre o asemenea sntinţă 
c are i-a venit spre examinare în instanţa de aI : „Aceasta nu este 
o interpretare a .legii , .ci pur şi simplu o desfiinţare a ei" n. c., p.  1 1 ) .  
I n  acelaşi raport Homer arată 1că î n  multe fabrici maşinile sînt puse 
în funcţiune fără ca muncitorii să fie avertizaţi. Cum întotdeauna la 
maşini e cite ceva de făcut, •Chiar cînd nu sînt în funcţiune, iar 
degete şi mLiini meşteresc mereu cîte ceva, sîut frevente acciden
tiI.e .provocate de !faptul .că nu se dă un Semnal {l. c., p.  44) . Pe vre
mea aceea, fab ric anţii din ManchiSter înfiinţaseră un trade-union 
pentru a lupta împotriva legislaţiei cu ,privire la reglementarea 
muncii lin fabrici, aşa-numita „National Associatfon for the Amend
nt of 'the Factory Laws " ,  care în martie 1855 realizase din coti
zaţii de Cite 2 şilingi de fiecare cal-putere o sumă de peste 50 OOO I.st.,  
destinată să .acopere cheHuielile de judecată ale membrilor ei în 
procesle intentate de că.tre inspectorii de fabrici şi cheltuielile de 
judecată în procesele intentate de ea. i urmăreau să demonstreze 
că khlling no mu:der 36 atunci cînd •este vorba de profit. Sir John 
Kincaid, inspector de fabrici pentru Scoţia, relatează că o firmă 
din Glasgow, folosind fierul vechi din fabrica ei, a înzestrat cu dis
pozHive de ,protecţie toate maşinile, ceea ce a costat-o numai 9 1. st. 
şi 1 şiling. Dacă ar 1fi aderat la asociaţia amintită, ar fi trebuit să 
plătească pentru •Cei 1 1 0  cai-putere pe c are-i avea o cotizaţie de 
1 1  1. st., 'deci mai muit deciît o cos-taseră toate di.pozitiv ele de Pro
teoţie. National AssoCiation îsă fusese creată în 1854 cu scpul 
precis de a se opune iI•egii care prevedea aisemoea ditpozitive de 
protecţie. In toartă perioada 1844-1854 fahr�canţii au ignorat t1tail 
această 1lege. La recoonandarea �ui P.almer,ston, ilspeotorhl de fabrici 
au dS •la ·cunoş1tinţa fabrhcanţilor că pe viiitI' legea va fi ailkată 
cu toată sever.iitatea. Fabricanţii au creat imedi1at isociiţia lor, în 

care mu1ţi membri de vază erau juldecători de pace, cărora le reve

nea în această calitate şi sarcina de a aplica ei înşişi legea. Cînd, 
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în aprilie 1855, 1noul ministru de interne, sir George Grey, a propus 
fabrinnţilo r  un compromis potrivit ::ărui a guvernul aocepta chiar 
şi o aplioare apro ape ,exclusiv formală a legii cu pivire la dispo
zittvele de Pro teaţie, asociaţia a respins ,cu indignare şi această 
propunere. [n idiJerite procese renumitul ingfaer William Fafrbaim 
şi-a pus în joc reputaţia, intervenim in cali ta!te de ,expert-aprător 
al e conomiilor şi al 'liibertăţii lezate a cpitalului. ,Şeful inpecţiei 
faibrictlor, Leonard Homer, a 1fost persecutat şi  calomniat de către 
fabricanţi ,în fel şi chip. 

Fabri.canţii 'însă nu s-au potolit p[nă cil nu au obţinut o hotă
rîre a Court of Queen's Bench 37, hotărîre care interHeta legea din 
1844 o sensul că la :avborii orizo!tali aşezaţi fa mai mult 'de 7 pi
cioare deasupra solului, instalarea de dispozitive de p rotecţie nu 
este obligatorie. ln sfirşit, in 1 856, cu ·ajutorul ipocritului Wilson
Patten - unul din acei ·oameni evlavioşi a c ăror religiozitate fişată 
este .întotdeauna gata să aducă servicii murdare cavalerilor sacului 
de bani, - ei rnuşiră să ·fie adiptată Ide parlament o 'lege de care 
puteau lfi ,satisfăcuţi. .ceastă lege îi  psea de fapt pe mu:citori de 
orice ,p rotecţie specială ; în cazurile de accidente .cauzate de ma
şini, muncitorii trebuiau să se adreseze pentru .despăgubiri tribu
nalllor 1iiinare •tadevămtă băJtaie de joc,  alî!d în vedere chel
tuielne de jude cată din Anglia) ; pe de altă parte, o dispoziţie abil 
ticluită privito are la efectuarea expertizei excludea aproape cu 
desăvîrşi.re posibilitated ca fabrkanţii să piardă pro cesul. Ca ur
mare, numărul ,aociden.teJor a cr.escut rapid. Lnspectorul Baker re
levă 1că în •semestrul mai-oc tombrie 1858 numărul ,accidentelor a 
crescut cu 2 J O/o faţă 'de semestrul anterior. După părerea aui, 35,70/0 
din accideTJte ar i putut ,fi evitate. In 1 858 .şi 1859 numărul act
dente>lor ,s-a micşorat simţitor faţă e 1 845 şi 1846, şi anme cu 
29°/o, în timp ce nmărul munci-tarilor o cupaţi în ramurile indus
triale supuse �nspecţiei de fabrică a sporit cu 20°/o. Cum se explică 
acest lucru ? Spre 1865 conf1lictul s-a atenuat datorit� mai cu seamă 
introducerii noilor maşini, prevăzute dintru început ,cu dispozitive 
de protecţie, l ucru care îi  convenea fabric antului ,fondcă nu cerea 
cheltuieli suplmentare. ln afară de aceasta, unii muncitori au reu
şit .să obţină p rin justiţie însemnate despăgubiri ,pentru braţele pe 
care le pierduseră, aceste hotărîri iid confirmate şi  de instanţa 
supremă. •(,,Rep. "act. ,  30 April 18&1 " , p.  3 1 ,  ditto Apir�l 1862, p. 1 7.) 

Ne limitm .Ia 0ceile spu·se p înă acum Î·n ceea c e  priveşte econo
misirea mijloacelor de protecţie a vieţii ,şi validităţii muncitorilor 
(în rîndurile cărora ,există mulţi copii) .împ o triva primejdiilor ge
nerate de munca la maşini. 
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Munca în încăperi închise în general. - Se .ştie că din cauza 
economiei de spaţiu şi de clădi1ri, mundtnrii sînt înghesuiţi în în
căperi mici. .a aceasta se mai adaugă şi econom1a la mijloacele 
de aerisire. preună cu timpul de muncă prelungit, ele generează 
o mare răsp'îndire a bolilor organelor respiratorii şi prin urmare 
o creştere a mortalităţii. Datele de mai j os sh1t .luate din 1rapoar
tele „Public Health, 6-th Rep. 1863 " ; raportul a fost întoomit de 
dr. John Simon, clo·scut cititorilor din cartea I a !lucrării noatre. 

Aşa cum comb1narea 1şi cooperarea muncito.rilor face cu pu
tinţă folosirea maşinilor ·pe scară mare, concentrarea mijlo acelor 
de producţie şi utilizarea lor 1au economie, tot aşa .şi munca în 
comun ·a unui număr mare de oameni ingrămădiţi in încăperi în
chise şi în .condiţii ,în car·e ,factorul hotărîtor nu ieste sănătatea 
muncitorilor, ci fabricarea cu mai multă uşurinţă a prndusului, 
ace:stă concentrare masivă de oameni j.n acelaşi atelier este, pe de 
o parte, o sursă de .proituri crescînde pentru capitalişti, :ar pe de 
altă parte, dacă nu este 1compensată prin scurtar.ea timpului de 
muncă şi prin măsuri �pecile de secunitate, est·e o cauză a irosirii 
sănătăţii şi vieţii muncitorilor. 

Dr. Simon istabileşte urmărtoarea reguilă, pe care o demonstrează 
pe baza unei bogate stattstici : 

„Direct proporţional cu populaţia unui district care este silită să muncească 
!n comun în încăperi închise creşte în acest district - celelalte condiţii răm!n!nd 
egale - mortalitatea provocată de bolile pulmonare• (p. J) , Cauza este proasta 
aerisire. „Şi, după toate probabilităţile, în întreaga Anglie nu există nici o 
excepţie de la regula generală potrivit căreia în orice district cu industrie dezvol· 
tată, concentrată in focăperi •închise, mortalitatea ridicată în rîndurile muncitori
lor reprzintă o cifră suficientă pentru ca în statistica mortalităţii districtului res· 
pectiv să predomine în mod absolut decesele cauzate de bolile pulmonare• (p. 23). 

Din !statistica mortaUtiţli în ramurile industriale în care munca 
se desfăşoară :în încăperi închise .şi care ·au fost inspectate în 1860 şi 
1861 de servicil sanitar 1se constată : l a  ·acelaşi număr de bărbaţi 
într.e 1 5  işi 55 .de ani Ja ,care in distrktel·e agricole .din Anglia sint 
1 00 de cazuri ortale provocate de tuberculoză ş.i •alte boli pulmo
nare revin : n Coventry - 163 cazuri mortale provocate 'de tuber
culoză, în Blackburn şi Sk�tn - 167, 'În CongJeton şi Bradfod 
- 18, în Lei.cest·er - 1 1 1 ,  .în Leek - 182, în Macdesfield - 184,  în 
Bolton - 1 90, în Nottingham - 1 92, în Rochdale - 193, în Derby 
- 1 98, în Salford şi Ashton-under-Lyne - 203, în Leeds - 218, tn 
Preston - 220 şi Jn Manchester - 263 (p. 24) . Tabelul de mai j os 
oferă un exemplu şi mai frapa:nt. .El ilustrează mortalit:bea cauzată 

de tbolile pulmonare, pe iexe, la persoanele în vfrstă ide 15-25 

ani la fiecare 1 00 OOO de omeni. Au fost alese d�striotele 'în care 
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numai feme;le sînt o cupate în industrii 'in c are •se lucrează n încă
peri închise, în timp ce bărbafii sînt ocupaţi în .diverse alte ramuri 
de activitate. 

D istricte 

Berkhampstead 
Leighton Buzzard 
Newport Pagnell 
Towcester 
Yeovil 

Leek 
Congleton 
Macclesfield 
Districte agricole 

Principalele ramuri 
de producţie 

lmpletituri de paie, lucrează femei 
Impletituri de paie, lucrează femei 
Fabricarea de dantele de către femei 
Fabricarea de dantele de către femei 

Cazuri mo,'tale provocate de bol i pulmonare Intre 15 şi 25 
de an i la 100 OOO de locu i tori 

Bă rbaţ i  Feme i  
219 573 
309 554 
301 61' 
39 577 

Producţia de mănuşi, lucrează cu precă-
dere femei 280 4! 
Industria mătăsii, predomină femeile 437 856 

Industria mătăsii, predomină femeile 566 '911 

Industria mătăsii, predomină femeile 593 890 

Agricultură 331 33 
In distric tele iindustri·ei mătăsii unde numărul bărbaţilor care 

lucrează în ifabri:i este mai mare , şi mortalitatea în rîndurile lor este 
mai mare. Cazurile mortale provocate ·de tuber.cuJoză etc. în rîndu
rile muncitorilor de ambele sexe arată, ·aşa cum ne spune raportul, 

„îngrozitoarele (atrocious) condiţii sanitare din majoritatea întreprinderilor in
dustriei mătăsii de la noi•. 

Este vorba de aceeaşi industrie a mătăsii pentru care fabri
c anţii, invocîud rcondiţiile .sanitare excepţional de bune din între
prinderile ,1or, au cerut, şi în parte au obţinut, o prelungire excep
ţională a mpului de muncă pentru copiii sub 13 ani i(reartea I, cap. 
VIII, 6, p. 296/286) as. 

„Nici una din ramurile industriale inspectate pînă acum nu oferă un tab:ou 
.tît de sumbru ca cel dezvăluit de dr. Smith în industria de confecţii. Atelierele 
- spune el - diferă foarte mult în ceea ce priveşte starea sanitară ; aproape 
toate însă sînt supraaglomerate, prost aerisite şi insalubre„. In aceste încăperi 
este întotdeauna cald ; Oind însă ziua pe vreme de ceaţă sau seara în timpul 
iernii se aprinde gazul, căldura ajunge la 80 şi chiar 90 de grade" (Fahren
heit, = 27-33°C), „muncitorii sînt leoarcă de sudoare, geamurile se aburesc,  
apa se prelinge neîntrerupt sau picură de pe tavan ; muncitorii s înt siliţi să ţină 
deschise cîteva ferestre, cu toate că în felul acesta răcesc inevitabil. - lată ce 
se spune despre 16 dintre cele mai de seamă ateliere din Westend-ul Londrei : 
cubajul maxim care revine de fiecare muncitor în aceste încăperi prost aerisite 
este de maximum 270 de picioare' şi de minimum 1 05, în medie numai 156 de 
picioare• de om. Intr-o încăpere înconjurată din toate părţile de coridoare şi în 
care lumina pătrunde doar prin tavan lucrează 92,1 00 de oameni ; ard nenumă
rate becuri de gaz ; latrinele se află alături de atelier ; de fiecare muncitor nu 
revine un spaţiu mai mare de 1 50 de picioare 3• In alt atelier, care, asemenea 
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unui coteţ, se lă în fundul unei curţi şi în care lumina şi aerul pătrund numai 
Printr-o deschizătură în acoperiş, lucrează 5 sau 6 oameni, fiecare din ei avlnd 
Un spaţiu de ,1112 picioare 3 " .  Şi „în aceste ateliere îngrozitoare (atrocious) descrise 
.de dr. Smith croitorii muncesc de obicei •l-,13 ore pe zi, iar în anumite perioade 
munca se prelungeşte chiar pînă la 11-i16 ore" (p. 25, 26, 8) . 

Numărul persoanelor 
ocupate 

�58 265 22 301 bărbaţi şi .2 377 de femei 
J3 803 

Ramurile industriale 

şi localitatea 

Agricultură, Anglia şi Wales 

::roitori, Londra 
.eţari şi tipografi, Londra 

Mortalitatea 

la 10 OO de persoane in 
virstă de 

25-35 35-45 4&-55 
743 805 1 145 

958 1 262 2 093 
894 1 747 2 367 

(P. 30.) Trebuie menţionat, iar John Simon, şeful secţiei medi
c ale, care a întocmit acest raport, a şi menţionat, că în ceea ce pri
weşte mortlitatea în 1rîndurile croitorilor, zeţarilor şi ipografilor n 
vîrs t ă  de 25-35 de ani J.a Londra, cifrele sînt micşorate, deoarece, în 
ambee rmuri industriale, maiştrii londonezi Primesc un mare nu
măr de ti�ri probabil pînă În 30 de ani) veniţi de ta ţară ca uce
nici şi „improvers" *, adică .cei 1care vor să se pefecţioneze. Ei spo
resc număriul mundtoriJor ocupaţi 'în industrie la care trebuie cal
culat procentul mortalităţii 'în rîndurile populaţiei industrile din 
Londra ; .ar la 'Londra în °r.mdurile lor decesele sînt mai pe de
c ît în rîndurile .celorlilţi muncitori, deoarece ei rămîn Ja oraş nu
mai :tmporar ; dacă :în tmpul acesta se ·îmbolnăvesc, ·ei se întorc 
acasă 1a ţară, unde înregistrează decesul în -cazul dnd are loc. 
Aceasta ·se  ·refer ă  mai ales la grpurile mai 'tiJere, şi de aceea 
mo1talitatea :declarată :la .onlra pentru această categorie nu a re 
nici o valoare ca 'indi1ciu al carnaterului dăunător s ănătăţii a.l in
oustriei p. 30). 

Apoximativ la fel .ca şi cu croitorii se  prezintă lucrurile cu 
zeţa:rii, 1care, în afară de faptul că .stau 'într-o atmosferă pestilenţială, 
fără aer1sire, mai iluorează şi :noaptea. De obicei timpul lor de 
muncă ·es te de 12-<1 3  ore, i aT uneori de 1 5-16 ore. 

„Căldura şi duhoarea sînt îngrozitoare de îndată ce se aprinde gazul... 
Adesea emanaţiile unei turnătorii sau duhoarea de la maşini sau haznale se ri
dică de la etajul de jos şi infestează aerul, şi aşa insuficient, din încăperile de 
sus. Aerul supraîncălzit din încăperile de jos ridică temperatura din încăperile 
de sus numai prin simpla încălzire a podelei, şi, dacă .încăperile în care se folo
seşte mult gaz mai sînt şi joase, este de-a dreptul o calamitate. Şi mai rău este 

" - „voluntari " .  -- Nota Td. 
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acolo unde cazanele cu aburi se află în încăperea de jos şi supraîncălzesc în
treaga clădire„. In genere se poate spune că aerisirea lasă întotdeauna de dorit 
şi este cu totul insuficientă pntru a putea risipi, după apusul soarelui, căldura 
şi emanaţiile produse de arderea gazului şi că în multe ateliere, mai ale; ln 
acelea care inainte vreme au servit drept locuinţe, situaţia este de-a dreptul 
lamentabilă". „ln unele ateliere, îndeosebi n cele în care se tipăresc săptămina
lele şi unde lucrează de asemenea tineri <intre 12 şi 16 ani, se mu.ceşte aproape 
fără întrerupere timp de două zile şi o noapte ; în alte zeţării, care execută lu
crări «Urgente», muncitorii n-au repaus nici măcar duminica, ei lucrează 7 zile 
pe săptămină ân loc de 6" (p. 26, 28) . 

Depre modiste (milliners and dressmakers) am vorbit în car
tea I, cap. iII, 3, p. 249-241 39 'în Jegătură cu munca exoesivă. Ate
lierele în caire lucrează ele sînt descrise, în raportul citat de noi, 
de către dr. Ord. Chiar .dacă în ti.mpll zilei aoeste ateliere 5Înt ceva 
mai bune, 'î.n orele c'înd ·arde gazul ele se suprîncălzesc, aerl este 
vkiat (foul) şi nesnătos. ln 4 de atelier1e mai bine întreţinute 
dr. Ord a găsit că în medie cubajul de aer Pentru fiecare munc.i
toare era ; 

„In 4 cazuri peste 500 ; in alte 4 de 40--500 ; ,în 5 de 30-400 ; în alte 
5 de 25--30 ; în 7 de 20--50 ; în 4 de 15--20 ; şi, in sfirşit, în 9 numai de 
1 -11 50. Chiar în cel mai favorabil dintre aceste cazuri, atunci cind munca e 
de mai lungă durată, spaţiul este abia sufic-ient dacă încăperile nu sint bine ae
risite. Chiar atunci cind sint bine aerisite, după ce se lasă seara în ateliere se 
face foarte cald, este zăpuşeală din pricina numeroaselor becuri de gaz" .  

Iată acum ce .spune doctorul Ord despre un atelier de cate
goria a doua pe care 1-a vizitat ,şi în care se lucrează pentru un in
termediar 1 (middleman) 

„0 încăpere de d 200 de piciore 3,  aici lucrează ·14 persoane, fiecăreia re
venindu-i 119,5 picioare 3• Muncitoarele arătau aici istovite şi suferinde. Ele ciş
tigă 7,15 şilingi pe săptămină, avind ca supliment ceaiul„. Lucrează de la 8 di
mineaţa pină la 8 seara. Mica încăpere în care erau ,îngrămădite aceste 14 per
soane este prost aerisită. Există două ferestre care se deschid şi un horn, care 
!nsă este astupat ; nu există nici un fel de dispozitiv de aerisire special" (p. 7) . 

In acelaşi ·raport consacrat muncii excesive a modLstelor se 
spune : 

„Munca excesivă a Hnerelor femei din atelierele de mode fashionable du
rează numai circa 4 luni pe an, dar este atit de monstruoasă, focit a stimit uneori 
surprinderea şi chiar indignarea publicului ; în cursul acestor luni în atelier se 
munceşte de regulă cite 14 ore pe zi, iar atunci cind se aglomerează comenzile ur
gente, chiar cite ·17<18 ore. In restul nului în atelier se lucrează probabil 1 0.4 
ore ; persoanele care lucrează la domiciliu muncesc de regulă 12-13 ore. In 
confecţia paltoanelor de damă, gulerelor, cămăşilor etc. unde se folosesc maşini 
de cusut, de obicei nu se lucrează mai mult de 10<12 ore în atelierul comun ; 
dar, spune dr. Ord, „în unele ateliere şi în unele perioade timpul de muncă 
normal este mult prelungit prin lucrări suplimentare, plătite separat, iar în altele 
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se ia lucrul acasă pentru a-I termina după orele obişnuite de muncă. Menţionăm 
că şi într-un caz şi în altul munca suplimentară este adesea obligatorie" <(p. 281 . 

John Simon 1emarcă Î!t"-o însemnare făcută la a.ceastă pagină : 

„Domnul Radcliffe, secretar al Epidemiologica! Society, care a avut adesea 
prilejul să examineze sănătatea modistelor din casele de mode de prim rang, a 
constatat că, din 20 de fete care susţineau că sint «perfect sănătoase» , numai una 
era sănătoasă, restul prezentau diferite grade de surmenaj fizic, de epuizare ner
voasă şi o serie de tulburări funcţionale cauzate de această stare. El indică drept 
cauze : în primul rind, durata zilei de m1D.că, pe care o apreciază Ia minimum 
12 ore chiar 1in sezonul mort ; şi, în al doilea rind, supraaglomerarea şi aerisirea 
defectuoasă a atelierelor, aerul viciat din cauza iluminatului cu gaz, hrana insu
ficientă sau de proastă calitate, lipsa de confort. 

In C'ile din urmă, ş eful serviciului sanitar englez ajunge la c on
cluzia ,că, 

„practic, muncitorii nu pot să obţină să se aplice ceea ce teoretic este dreptul 
lor elementar la sănătate, şi anume : oricare ar fi natura muncii lor comune, 
pen1ru îndeplinirea căreia patronul i-a strîns laolaltă, acesta să facă atît cit de
pinde de el şi pe cheltuiala lui, pentru a înlătura tot ceea ce în mod inutil dău
nează sănătăţii ; şi că muncitorii, care în realitate nu sint în stare săşi cucerească 
prin propriile lor forţe aceste drepturi sanitare, se pot aştepta şi mai puţin, cu 
toată presupusa intenţie a legiuitorului, Ia un sprijin cit de oit eficient din partea 
funcţionarilor chemaţi să aplice acele Nuisances Removal Acts• * (p. 9). „Fără 
îndoială că <int de învins citeva mici dificultăţi tehnice pentru a stabili limitele 
în care patronii trebuie să se călăuzească după lege. Dar ... , ll principiu, pretenţia 
de a proteja sînătatea are un caracter general. Şi, în interesul milioanelor de 
muncitori şi muncitoare, a căror viaţă este actualmente distrusă şi scurtată inutil 
datorită nesfîrşitelor suferinţe fizice care decurg din însăşi munca lor, îndrăznesc 
să-mi exprim speranţa că şi Cldi ţiile sanitare ale muncii în general vor fi pusa 
sub protecţia unor legi corespunzătoare, cel puţin într-o măsură care să asigure 
aerisirea satisfăcătoare a tuturor încăperilor închise, şi că în fiecare din ramurile 
industriale care prin natura lor sînt dăunătoare sănătăţii influenţele care primej
duiesc în mod special sănătatea vor fi reduse cit mai mult posibil" (p. 31). 

III. Economii la producerea şi tramiterea 
forţei motrice şi economii la clădiri 

In raportul său pe luna oc tombrie 1852, L. Home r  ,citeaz ă  o 
scrisoare a renumitului ,inginer J ames Nasmyth din Patricroft, in
ventatorul ciocanu�ui cu abur, în .care între altele se spune : 

„Publicul cunoaşte foarte puţin uriaşa creştere a forţei motrice ca urmare a 

unor modificări de sistem şi a perfecţionărilor• (maşinilor cu abur) „despre care 
voi vorbi. Timp de aproape 40 de ani, în districtul nostru (Lancashire) dezvoltarea 
maşinilor a fost frinată de rutină, de prejudecăţi, de care acum, din fericire. ne· am 

* - Legi pentru protecţia sanitară a muncii. - Nota trad. 
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elibrat. In ultimii 15 ani, dar mai ales în ultimii 4 ani" (deci începînd din 1 848) , 
„au avut loc schimbări foarte importoote în funcţionarea maşinilor cu abur cu con
densaţie„. Ca urmare„. aceleaşi maşini dau acum un randament mult mai mare, cu 
un consum mult mai mic de cărbune ... Ani de-a 'îndul de la introducerea forţei 
aburului n fabricile din aceste districte s-a crezut că viteza de funcţionare a pis
tonului la maşinile cu abur cu condensaţie nu trebuie să depăşească circa 220 de 
picioare pe mimul, adică o maşină cu o cursă a pistonului de 5 picioare era hml
tată, conform normelor prescrise, la 2 de rotaţii ale arborelui manivelei. Se cre
dea că nu este indicat să se mărească viteza maşinii : cum întreaga instalaţie era 
adaptată la Viteza de 20 de picioare pe minut, această viteză redusă şi limitată 
în mod absurd a dominat în intreaga industrie ani de-a rîndul. In cele din urmă 
lnsă, fie datorită unei fericite inorări a normelor stabilite, fie din iniţiativa unui 
inovator indrăzneţ, s-a încercat o viteză mai mare şi, cum rezultatul s-a dovedit 
a fi foarte bn, exemplul a fost urmat şi de alţii ; s-a dat, după cum se spunea 
pe atunci, «frîu liber» maşinii, iar roţile principale ale instalaţiei de transmisie au 
fost modLficate în aşa fel, incit maşina cu abur a putut să dezvolte o viteză de 
300 de picioare şi chiar mai mult pe minut, în timp ce maşinile continuau să 
meargă cu aceeaşi viteză ca şi mai înainte ... Această sporire a vitezei maşinii cu 
abur a devenit acum aproape generală, deoarece experienţa a arătat nu numai că 
maşina are un randament mai mare, dar şi că mişcarea a devenit mult mai regulată 
datorită momentului de inerţie mai ridicat al volanului. La aceeaşi presiune a 
aburului şi la acelaşi vid din condensator se obţine o forţă mai mare prin simpla 
accelerare a cursei pistonului. Dacă am reuşi, de pildă, să modificăm în aşa fel o 
maşină cu abur care la 200 de picioare pe minut furnizează 40 de cai-putere, incit, 
cu aceeaşi presiune a aburului şi cu acelaşi v.jd, ea să facă 40 de picioare pe mi
nut, atunci vom obţine o forţă de două ori mai mare, şi întrucît în ambele CdZUri 
presinea aburului şi vidul rămîn neschimbate, prin mărirea vitezei efortul diver
selor piese ale maşinii, deci şi pericolul accidentelor nu vor creşte prea mult. 
Singura deosebire este că se va consuma mai mult abur, aproximativ în acelaşi 
raport cu accelerarea mişcării pistonului, şi că se va produce o uzare mai rapidă 
a lagărelor sau a pieselor supuse frecării, dar despre aceasta nu merită să vor
bim prea mult . . .  Pentru a obţine însă de la aceeaşi maşină o forţă mai mare prin 
accelerarea mişcării pistonului, trebuie să se consume mai mult cărbune .la acelaşi 
cazan cu abur sau trebuie să se folosească un cazan cu o capacitate mai mare de 
vaporizare, trebuie prin urmare să se producă mai mult abur. Lucrul acesta s-a şi 
făcut instalîndu-se cazane cu o capacitate mai mare de vaporizare la vechile ma
şini « accelerate„ : ca urmare ele au efectuat în multe cazuri cu 1 06/o mai multă 
muncă. ln '12 a atras atenţia producerea extrem de ieftină a forţei aburului în 
minele din Cornwall ; concurenţa dintre filaturile de bumbac i-a silit e fabricanţi 
să caute 'în •economii» izvorul principal al profitului lor ; marea diferenţă în ceea 
ce priveşte consumul de cărbllle pe oră şi pe cal-putere între maşinile din Cor
wall şi celelalte maşini, precum şi economiile mari realizate prin folosirea maşinilor 
Woolf cu doi cilindri au făcut ca şi prin părţile noastre să se pună pe primul plan 
economisirea combustibilului. Maşinile din Cornwall şi maşinile Woolf cu doi ci
lindri furnizau un cal-putere pe oră pentru fiecare 31/z-4 pfunzi de cărbune, în 
timp ce maşinile din districtele cu filaturi de bumbac consumau de obicei 8-12 
pfunzi pe oră şi cal-putere. Această diferenţă atît de mare i-a determinat pe f
bricanţi şi pe constructorii de maşini din districtul nostru să obţină şi ei, folosind 
mijloace asemănătoare, rezultatele extrem de economice care devniseră deja cu
rente în Comwall şi în Franţa, unde preţul ridicat al cărbunelui îi silise pe fabri
canţi să reducă pe cit posibil aceste cheltuieli costisitoare. S-au obţinut astfel re
zultate foarte importante. ln .primul rînd : multe cazane care în vremurile bune de 
altădată, cînd profiturile erau mari, aveau jumătate din suprafaţa lor expusă aeru
lui rece au fost acum acoperite cu straturi groase de pîslă sau cu n rînd 'e că-
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rămidă şi tencuială sau alte materiale, pentru a împiedica pierderea căldurii pro
duse cu atîta cheltuială. Ţevile de abur au fost izolate în acelaşi mod, cilindrul 
de asemenea a fost învelit în pîslă şi lemn. !n al doilea rind : a început să se folo
sească presiuni 1înalte. lnainte supapa de siguranţă era în aşa fel construită, încît 
se deschidea cînd presiunea aburului ajungea la 4, 6 sau 8 pfunzi pe ţol • ; acum 
s-a văzut că prin ridicarea presiunii la 14 sau 20 de pfunzi... se realizează o foarte 
mare economie de cărbune ; cu alte cuvinte, în fabrică s-a micşorat consumul de 
cărbune ... Cei dotaţi cu mijloacele necesare şi cu spirit întreprinzător au început 
să aplice din plin sistemul presiunii mărite şi al expansiunii trecînd la folosirea 
unor cazane cu abur care dezvoltă o presiune de 30, 40, 0 şi 70 de pfunzi pe ţol • ; 
o presiune în faţa căreia un inginer de şcoală veche ar fi leşinat de spaimă. Cum 
însă rezultatele economice ale acestei presiuni mărite a aburului.„ s-au concreti
zat curînd în lire sterline, ·şilingi şi pence, cazanele cu înaltă presiune la maşinile 
cu condensare au fost introduse aproape pretutindeni. Cei care au aplicat reforma 
radical au trecut la folosirea maşinilor Woolf ; majoritatea fabricilor noastre recent 

-construite au folosit maşinile Woolf, mai ales pe cele cu doi cilindri ; în unul din 
cilindri aburii din cazan furnizează forţă datorită excedentului presiunii asupra pre
siunii atmosferice, iar apoi, în loc să se piardă după fiecare mişcare a pistonului, 
aşa cum se întîmpla înainte, intră în cilindrul de joasă presiune cu o capacitate 
aproape de patru ori mai mare decît a celui dintîi şi, după ce mai efectuează o 
expansiune, trece în condensator. Economiile realizate prin folosirea acestor maşini 
constau în aceea că lucrul mecanic al unui cal-putere în decurs de o oră se efec
tuează cu 31/2-4 pfunzi de cărbune, pe cînd la maşinile de tip vechi era nevoie de 
12-114  pfunzi. Cu ajutorul unui dispozitiv ingenios s-a reuşit adaptarea sistemului 
Woolf cu doi cilindri, adică al maşinii combinate, cu presiune înaltă şi joasă, l a  
maşinile d e  tip vechi, sporindu-li-se randamentul ş i  reducindu-se totodată consumul 
de cărbune. Acelaşi rezultat a fost obţinut în ultimii -il O  ani prin combinarea în 
aşa fel a maşinii de Înaltă presiune cu maşina condensatoare, incit aburii utilizaţi 
de către cea dintii treceau în a doua şi o puneau în mişcare. Sistemul acesta este 
folositor în multe cazuri" .  

„Cu greu s-ar putea stabili exact creşterea lucrului mecanic efectuat de ve• 
chile maşini cu abur cărora li s-au adus unele sau toate aceste perfecţionări. Sînt 
Insă convins că în prezent obţinem pe unitate de greutate a maşinii cu abur un 
lucru mecanic în medie cu 50'/o mai mare şi că în multe cazuri aceeaşi maşină cu 
abur care pe vremea vitezei reduse de 220 de picioare pe minut avea 50 de cai
putere are astăzi peste �0. 1mportantele rezultate economice ale folosirii aburului 
de înaltă presiune la maşinile cu condensare, precum şi cerinţele sporite faţă de 
vechile maşini cu abur în scopul extinderii �ntreprinderilor au dus în ultimii trei ani 
la introducerea cazanelor tubulare şi implicit la micşorarea costului de producţie 
al aburului" .  („Rep. Fact„ Oct. t852" ,  p. 2--27 .) 

Cele spuse mai sus desp.re motoare sînt valabile şi pentru me
canilllele :de transmisie, precum şi pentru maşiniJe de lucru. 

„Progresul rapid în perfecţionarea maşinilor în ultimii arii a dat fabricanţilor 
posibilitatea s1 extindă producţia fără a spori forţa motrice. Folosirea cu economie 
a muncii a devenit necesară în urma scurtării zilei de muncă şi în majoritatea 
fabricilor bine conduse se caută în permanenţă mijloace de a extinde producţia 
micşorîndu-se u acelaşi timp cheltuielile. Prin amabilitatea unui inteligent domn 

din districtul meu sînt în posesia unor date privind numărul şi vîrsta muncitorilor 
care lucrează ·în fabrica sa, maşinile folosite şi salariile plătite începînd din 1840 
pînă astăzi. In octombrie 140 firma lui avea 60 de muncitori, dintre care 200 
sub 13  ani. ln octombrie 1852 ea avea numai 350 de muncitori, dintre care numai 
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60 sub 13 ani. Jn ambii ani numărul maşinilor folosite a fost acelaşi, cu foarte 
rare excepţii, la fel suma salariilor plătite" .  (Raportul lui Redgrave în „Rep. Fact., 
Oct. •152", p. 58, 59.) 

Efectul perfecţionări:lor aduse maşinllor devine vizibil ab ia 
după .ce ace.te ma:şini sînt instalate 'în clădiri noi de fabrică, ame
najate r aţionl. 

„In ceea ce priveşte perfecţionarea maşinilor trebuie să relev că s-a făcut 
un mare progres în primul rînd în construcţia fabricilor, corespunzătoare instalării 
noilor maşini ... La parter îmi torc tot ibumbacul şi numai aici am instalat 29 OOO 
de fusuri. Numai �n această sală şi în anexa ei realizez o economie de munc\ de 
cel puţin 1 0°/o nu atît datorită perfecţionării sistemului de tors, cit mai ales în 
urma concentrării maşinilor sub o singură conducere ; acelaşi număr de fusuri îl 
pot pune QU mişcare cu ajutorul unui singur arbore motor, realizînd astfel în 
raport cu alte firme o economie de 0 p!nă la 80°/o la arborele de transmisie. In 
plus se face şi o mare economie de ulei, grăsimi etc . . . .  pe scurt, cu o fabrică mai 
bine instalată şi cu maşini perfecţionate am economisit cel puţin 10o muncă şi 
fn afară de aceasta am făcut şi o mare economie de forţă, cărbune, grăsimi, arbon 
de transmisie şi curele etc.• .  �Relatările unui filator de bumbac, „Rep. Fact., Oct. 1 863" ,  p. 109, 1 1 0.) 

IV. Utilizarea reziduurilor producţiei 

O dată cu dezv.1tarea modului de producţie c apitalist 1se extLnde 
şi folosirea reziiduurilor producţiei şi 0aI.e oonsumuilui. Prin cele 
dilntîi î.n�legem deşieurile industriei şi agr.iculturii, prin celelalte 
- ifi·e excr·ementele rewltate din schimbul natural de substanţe al 
omului, fie forma pe car.e o iau obie,ctele de ·consum după ce pro
cesul de ·consum s�a [ncheiat. Reziduurile producţiei s'înt, aşadar, 
în industria ·Chimică produsele secundar0e care nu se folosesc în 
producţia pe scară mică ; deşeurile de fier ·.c are r ămin î.n urma fa
b ric:ri.i maşiniLor şi 0care intră din nou ca ma,teri·e primă în indus tria 
fierului etc Reziduuri ale ·consumului sînt dejoecţiile oamenilor, 
zdrenţele etc. RezilduuriJe consumului s'înt deosebit de importante 
pentru agricultură. Economia ·capitalistă face o risipă cllosală în 
ceea e priveşte utllizarea lor ; la .ondra, de pildă, ea nu ştie să 
dea ·O întrebuinţare mai utilă 'dejecţiiJor a 4 500 OOO de omeni de
cît tnfeotînd ou �}e apee Tamisei, şi aceasta îocă cu cheltuieli 
enorme. 

Scumpirea materiilor pr.ime ·constituie, !bineînţeles, un stimulent 
pentru fo1osilrea deşeurilor. 

1n general c ondiţiile pentru fllosir.ea reziduurilor sînt urmă
toarele : produoerea lor [n cantităţi mari, c·eea ce este posibil nu
mai 'in ·condiţiile producţiei pe scară mare ; o perfecţionare a maşi
nilor datorită căreia substanţele ce inainte nu puteau fi folosite în 
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forma dată să capete o formă utiJizabilă în noua producţie ; pro
gresul ştiinţei, îndeosebi al 1chimiei, care descoperă proprietăţile 
utile ale acestor deşeuri. E drept că în mica agricultură, practicată 
după metode grădinăreşti, ca, 1de pldă, 'î. Lombardia, sudl Chinei 
şi Japonia, se fac miri ·economii de ace:t 11. In general însă, în 
acest sistm productivitatea agrkulturii se realizează printr-o mare 
risipă de forţă de muncă .omenească, 1SU1trasă altor sfere ale pro
ducţiei. 

Aşa-zisele deşeuri j oacă un rol Î.semnat în mai toate ramurile 
industria11e. Astfel, raport.I cu privi1e la munca în fabrki din oc
tombrie 1 863 r·elevă ,următoar.ea 1mprejwar·e ca una dtn cauzele 
principale ale faptului .că 'în nglia şi dn multe regini ale Iuadei 
fermi·erii cultivă inul numai rar şi fără tragere de inimă. 

„Cantitatea mare de deşeuri... care rezultă din prelucrarea i·nului în micile 
fabrici de dărăcit (scutch mills) acţionate de forţa hidraulică... La prelucrarea 
bumbacului deşeurile sînt relativ puţine, !n timp ce Ia prelucrarea inului sînt 
foarte multe. inconvenientul acesta ar putea fi considerabil redus dacă inul ar fi mai bine tratat atunci cind se topeşte în apă şi dacă ar fi dărăcit mecanic. 
ln Irlanda inul este adesea atît de prost dărăcit, incit se pierde 2-30"/o" ,  

ceea ce s-ir putea evita p rin întrebuinţarea unr maşi perfecţio
nate. Cîlţii rămaşi erau în cantitate atî,t de mare, încît inspectorul 

e fabrici spune : 

„In c!teva fabrici de dărăcit din Irlanda ml s-a spus că muncitorii întrebuin
ţează adesea acasă deşeurile drept combustibil pentru sobele lor, deşi ele au o 
valoare foarte mare• (I. c., p. HOi. 

Despre deşeurile de bumbac vom vorbi mai jos,  cînd vom tmta 

despre oscilaţiile pr.eţurilor [a materiile prime. 
In industria [înii s-a procedat mai inteligent 1decît în industria 

inului. 

„Inainte se considera că e ruşinos să aduni deşeurile de lină şi zdrenţele de 
I!nă pentru a Ie prelucra din nou, dar această prejudecată a dispărut complet de 
c!nd shoddy trade (industrid linii artificiale) a devenit o importantă ramură a 
industriei Unii din districtul Yorkshire ; nu incape îndoială că fo curind prelu
crarea deşeurilor de bumbac va deveni o ramură industrială, deoarece aceasta 
corespunde necesităţii îndeobşte recunoscute. Acum 30 de ani, zdrenţele de lină, 
adică bucăţi de ţesături de lină pură etc., valorau 1n medie 4 I. st. şi 4 şilingi 
tona ; în ultimii ani ele au ajuns să valoreze 44 I. st. tona. Cererea a crescut atît 
de mult, incit sint folosite pînă şi ţesăturile melanj de lină şi bumbac, căci s-au 
găsit mijloace de a se îndepărta bumbacul fără a se distruge lna ; ln prezent 
mii de muncitori lucrează la fabricarea shoddy-ului foarte avantajos pentru cn
sumator, fiindcă acum el poate să cumpere un postav mijlociu de bună calitate 
la un preţ foarte moderat• .  („Rep. Fact., Oct. 13" , p. 107.) 
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Lina artificiilă tratată astfel ieprezenta î.ncă la sfîrşi,tul anului 
1 B62 o treime din consumul de :înă în industria engleză. („Rep. Fact.. 
Oct. 1862 " ,  p. 8 1 .) Pentru „consumator"  însă „marele avantaj " constă 
în !faptul că hainele de lină se uzează de trei ori mai :epede şi se 
zdrenţuiesc de şase ori mai repede decît îna,inte. 

Industria engleză a mătăsii ·a ilwnecat şi ea pe aceeaşi pantă 
perkuloasă. Jn 1839-..1862 .consumul de mătuse naturală b:rută s-a 
micşorat întrucîtva, în timp ce consumul deş.eurllor de mătuse s-i 
dublat. Datorită perfecţionării maşinilor s-a putut fabrica din acest 
material, în alte :condiţii aproape lipsit de vailoare, o mătase utili
zabiJă în 'diverse scopuri. 

Un exemplu remarcabil de folosire a deşeu:rilor îl oferă indus tria 
chimică. 1Ea consumă nu numai propriiJe ei deşeuri, dindu-le o nouă 
întrebuinţare, .ci .şi pe acelea ale a.tor industrii, transformî:d, de 
pildă, gudronwl, altădată aprnape nefolositor, în culori de anilină, 
în alizarilă, iar în uHimu1 timp şi în mdicamente. 

Trebuie făcută o deisebire între economia de reziduuri ale 
producţiei realizată prin pn1ucrana ilar .dn nou şi economia la 
priducer.ea de reziduuri, idică reducerea la minlnm a reziduuri
lor Producţiei şi ?rin utilizarea nemijlocită la maximum a tutur nr 
materiilor prime ·şi materialelor auxi1liare care intră în producţie. 

Economisirea deşeuri'lor este deteminată în parte de calit.atea 
maşinilor folosite . EconomHJe la ulei, Săpun etc. sînt cu atît mai 
mari cu cit piese.e maşiinilor sît mai 1exact lucrate şi mai bine 
şlefuite. Acest lucm este valabiJ pentru materialele auiliare. In 
pirte însă, şi aceasta este foarte important, de calitatea maşinilor 
şi uneltelor utlizat·e 1depinde ca în prooesul de producţie o c.anti
tate mai mare ·sau mai mică de materie primă să Jie transfomnată 
în deşeuri. fo sf:îrşit, cantitatea de deşeuri depinde .şi de calitatea 
materiei pri:me însăşi. La r'îndul ei, calitatea acesteia este condi
ţionată în parte de dezvoltarea oindustr.iei extractive şi  a agricul
turii, care o produc·e 1(deci de progresuil culturii în înţelesul propriu 
l cuvîntului) , iar în parte de dezvoltarea proce.selor pe care le 
parcurg·e materia primă înainte de a fi pnlucrată. 

„Parmentier a arătat că dintr-o epocă destul de recentă, de pildă din timpul 
lui Ludovic al XIV-iea, arta măcinatului s-a perfecţionat foarte mult în Franţa, 
astfel că în comparaţie cu morile vechi morile de astăzi pot să dea din aceeaşi 
cantitate de cereale o cantitate de pÎlle .o  dată şi jumătate mai mare. Intr-adevăr, 
înainte se calcula pentru consumul anual al unui locuitor din Paris Ia Început 4 setiers de girîu, apoi 3, în sfîrşit 2, iar acum numai 1 1/2 setier, sau circa 2 de 
livre pe cap de locuitor. In 'erche, unde am locuit multă vreme, mori rudimenla1e 
cu pietre de granit şi bazalt au fost reconstruite după regulile mecanicii, care a 
făcut mari progrese în ultimii 30 de ani. Ele au fost prevăzute cu pietre bun� de 
moară de la La Ferte, griul se macină de două ori, sitei i s-a imprimat o mişcare 
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circulară şi cantitatea de făină produsă s-a mărit cu 1/e pentru aceeaşi cantitate 
de griu, Astfel îmi explic uşor enorma disproporţie dintre consumul zilnic de griu 
Ia  romani şi cel de Ia noi ; cauza constă exclusiv în imperfecţillilea metodelor de 
măcinare şi de panificaţie. Astfel îmi explic şi faptul curios amintit de Plinius, XVUI, c. 20, 2.„ Făina se vindea .Ja Roma cu 40, 48 sau 6 de aşi un modius, după 
calitate. Aceste preţuri atit de ridicate faţă de preţurile la grine în acea vreme 
se explică prin faptul că morile, care se aflau pe atunci încă în faza copilăriei, 
erau rudimentare şi că din această cauză măcÎlllatul era aici foarte scump". Du
reau de la Malle, „Econ, Pol. des Romains" , Paris, 1840, I, p. 280, 211 .) 

V. Economii realizate datorită invenţiilor 

Aceste ·economii realizate ia capitalil fix rezultă, aşa cum 
am spus, din faptul că condiţiiJe de muncă se aplkă pe scară mare, 
într-un cuvînt .că sluj esc drept condiţii ale muncii nemijlocit so
ciale, sod:liz:te, sau ·ale .cooperrii nemijlocite în procesul de 
producţie. Pe de o .parte, aceasta e condiţia datorită •căr·eia inven
ţiile în mec ainică şi chimie pot fi apJica:te .fără a se ,spori preţul 
măirfii, iar aceasta es.te întotdeauna condiţia sine qua non. Pe de 
altă p arte, numai fa producţia pe scară mare sînt posibile econo
miile care decurg din consumui productiv 'în ·comun. In sfîrşit, 
numai experi•enţa munci.tului ·Combinat dezvăluie şi arată unde 
şi cum trebuie ,să .se facă economii, cum se pot folosi mai simplu 
J�scoperirile făcute, ce greutăţi practice hebuie înlăturate în pu
nerea în practică a teoriei, În aplic area ei la procesul de produc
ţie etc. 

Remarcăm în treacăt că trebuie să facem o deosebire între 
munca generală şi munca în comun. Ambele joacă un rol în p ro
c esul de producţie, fiecare din le trece în oealalltă, dar ele se şi 
deosebesc una de a'lta. Muncă generală .este orice muncă ştiinţi
fică, orice descoperire, o rice invenţie. Ea este condiţionată în parte 
de oooperarea dintre .cei în viaţă, :în parte .de folosirea muncii ·Îna
intaşilor. Munca în comun presupulle ·cooperarea nemijlocită a in
divizilor. 

Cele de mai sus s înt confirmate de fapte care se observă 
adeseori : 

1 .  Ma>ea diferenţă dintre cheltuielile necesare pentru con
struirea unui nou tip de maşină şi cele necesare pentru reprodu
cerea lui. n •legătură .cu aceasta vezi Ure şi Babbage 40• 

2. Cheltuielille mult mai mari prilejuite în genere de o intre
prilldere bazată pe inv·enţii noi, în comparaţie cu cele ale întreprin
derii ridicate mai ·tîrziu pe minele celei dintîi, ex suiis ossibus *. 

• - pe scheletul e1 .  - Nota trad. 
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Acest moment este atît de important, incit îutreprinzătorii-pionieri 
dau de obicei faliment şi prosperă numai sccesorii lor, care obţin 
clădirile, maşinile 1etc. la preţuri ieftine. Tocmai de a,ceea, cele 
mai mairi foloase de pe urma oricărui progres !l muncii generale 
a minţii omeneşti şi de pe Urma alicării pe scară socială a acestui 
progr.es, cu ajutorl111 muncii combinate, le trag dn majoritatea ca
zurilor repreuentanţii cei mai insignifianţi ·şi mai j alnici ai cpi
talului bănesc. 
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C a p i t o l u l  ş a s e  
Influenţa exercitată de schimbarea preţurilor 

1 .  Oscilaţii ale preţului materiei prime, influenţa lor directă 
asupra ratei profitului 

Aici presupunem, ca şi pină acum, că rata P'lusvalorii nu su
feră nici o schimbare. Această preisjpunere este necesară pentru 
a analiza cazul în forma sa pură. ste însă posibil ca, rata plus
valorii rămînînd neschimb ată, un capital să ocupe un număr mai 
mrue sau mai mic de muncitori, ca urmare a irestrîng·erii sau a 
extinderii sale determinate de osciilaţiile preţurilor la maberii1e 
prime, oscllaţii pe care le vom analiza aici. ln .acest caz masa .plus
vaiorii ar putea să varieze, 1n °tip •ce rata plSvaforii rămîne con
stantă. Aici însă nu luăm în consideraţie acest caz. Cînd p erfec
ţionarea maşinilor şi sohi1barea Preţului �a materi.iLe Prille 
inluenţe ază concomitent .ie masa mu!citorifor oc>ţi de către 
un capital dat, fie mărimea s alariului, t:r·ebuie pur şi simplu să icom
parăm 1) mfluenţa variaţiilor capitalului constant asupra ratei pro
fitu�ui, 2) infl1uenţa var-iaţiilor salariului asupra ratei profitului ; 
rezultatul reioese ·atunci de la sine. 

Aici însă, ca şi în cazul pre.c€dent, trebuie, în general vorbind, 
să avem [n vedere următoire�e : dacă intervin variaţii, fie ca ur
mare a economisirii de capi.tal costant, fie ca urmare ·a ·oscilaţiilor 
preţului materiilor prime, ele afectează 'întotdeauna rnta profitului, 
chiar .dacă nu schimbă cu nimic salariile, prin urmare şi rata, ş i  

masa plusvalo rii. ln formu�a p' __ le modifică mărimea lui C şi,  c 
totodată, valoarea 'întregii fracţii. Este, aşadar, şi aici cu totul 
indiferent - spre deosebire de ceJe observate atunci cînd am ana
lizat Plusvaoarea - lin ce .sfere ale iwducţili au [oe aceste va
riaţii ·şi dacă ramurile industriale pe care ·ele le afectează produc 
mijloace de subii.stenţă p entru muncitori •sau capitalul constant ne
cesr pentru pmduceiea ·a1cestor mij,loac·e de subzistenţă. Toate 
consideraţiile expuse aici sînt vilabi'le şi în caiurile cînd se pro
duc variaţii în p roducţia obiectelor de lux, iar prin producţia obiec-



112 Secţiunea I. Transformarea plusvalorii în  profit 

telor de Jux •trebuie să înţeJegem orice producţie care nu este ne
'cesară p entru reproducer·ea forţ·ei de muncă. 

Materii Prime sînt .socotite aici şi materi!lele .auxiliare, c a  
indigoul, c ăuunele, gazul etc. Apoi,  î n  măsura fn care maşinile 
fac p arte din această rubrică, materiile prime pentru producerea 
lor constau din fier, lemn, piele etc. Preţuil maşinilor este de aceea 
influenţat de ;oscllaţiile preţului la materme prime :care intră în 
producerea lor şi, 'în mă:sura [n car·e acest preţ creşte ca urmare a 
oscilaţiei preţurilor la materii1e prime din ·care c o;•tau sau la 
materiale1e amoiliare folosite ·în eploatarea lor,  .scade pro tanto rata 
profitului. Şi i·nvers. 

1n analiza .care urmează ne vom limita la osdlaţiHe preţului 
materiilor prrne icire intră 'direct în p roceswl .de producţie al m ăr
fii ; lăsăm asbfel de o p arte materia primă, în măsura în c are ea 
·este materi<e primă pentru producerea maşinJlor .care .tuncţionează 
Ca mijloc de muncă .sau material amoiliar consumat la utilizarea lor. 
Aici trebuie .totuşi Să menţionm un singur lucru : bogăţiile natu
rale ca ifierul, .cărbunele, lemnul ltc. ,  el·emenJtele prindpale .care 
'intră în .construc ţia şi folosirea .aşinillar, apar aici ca o producti
vitate naturală a ·capitalului şi cons.tui·e unul 'din elementele care 
'determină rata profatului, i ndependent de nivelul ridicat 1sau •scă
zut al salariului. 

Intrucît irata profitului este l sau _P_ , este clar că tot ceea C c+v 
·ce determină •O schilmbare :î;n mărimea lui c, prin urmare şi a .lui C, 
detemină o schim'bare şi n rata pofitului, ·ch1ar dacă p şi v şi 
raportul Jor reciprQc rămîn neschimbate. Materia primă însă este 
o componentă principală a .capirtalului constant. Chiar în ramurile 
'industria!le în care nu ·intră materii prime în sensul propriu al cu
�întului intră laterii prime •ca materiale auxiliare sau .ca părţi 
·componente ale maşinii etc., şi astfel oscilaţiile p reţului lor in
tfluenţează pro tanto rat·a profitului. Dacă preţul materiei p1rime 

rscade cu o sumă = d, atunciR sau _P_ devine _P_ sau 
p 

C c+v C-v (c-d) +v 
Prin urmare rata profitului c1eşte. Invers, da:ă preţul materiei 

prime creşte, atunci . sau _P_ devine _P_ sau p ; prin C c+v C+d ( c +d) +v 
urmare rata lrofitu1ui scade. Celilllte imprejură'i fiind neschim
ibate, rata pmfitului scade sau ·Creşt·e, Prin urmare, in sens invers 
faţă de p r-eţ. materiei prime. De aici rezlltă, intre altele, cit de 
important este pentru ţările i.dustriale preţul scăzut l materiei 
prime, chiar dacă oscilaţiile p1eţului materiei p rime nu .sînt ne
apărat însoţite de schimbări în sfera vînzării produsului, adică chiar 
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dacă se face total abstracţie de raportul dintre cerere şi ofertă. De 
aici rezultă de asemenea .că rata profitului este influenţată de c o
merţul exterior, chiar independent de influenţa exercitată de acesta 
asupra salariului prin ieftinirea mij loacelor de subzistenţă ne
cesare. Şi anume, el in.luenţează p reţurile la  materiile prime şi ma
terialele auxiliare folosite în industrie şi agricultură. Necu noaşterea 
aproape totală pînă în prezent a naturii ratei pmfitului şi a deose
birii specifke dintre ea şi rata plusvalorii se datorează, pe de o 
parte, fa,ptului că economiştii care 1subliniază .influenţa importantă, 
stabilită prin expertenţa Practică, Pe .care p·reţul materiei prime o 
exercită asupra ratei pmfitului o explică complet greşit din punct 
de vedere teoretic ·(Torrens 41) , în timp ce, pe de altă Parte, econo
miştii fideli principiilor general.e, ca Ricardo 42, nu recunosc, de 
pildă, influenţa c omerţului mondial asupra ntei profitului. 

Se Înţelege astf.el ce mare importanţă a1e pentru industrie des
fiinţau-ea s au micşorarea taxelor vama1e la materiille prime ; im
portul cît mai liber ·al acestora a fost de aceea principiul de bază 
al sistemului protecţionist rnţional organizat. Alături de desfiin
ţarea taxelor vamale la  cereale 43, aceasta a fost pr·eocuparea cen
:trală a adepţilor liberului •schimb din Anglia, care &e străduiau să 
obţină şi desfiinţare a taxeloir vamale la bumbac. 

Un ·exemplu care ilustrează 'însemnătatea scăderii preţului nu 
la materia primă propriu-zisă, ci Ja un material auxiliar, care este 
totodată şi n aliment de bază îl  constituie întrebuinţarea făinii 
în industr•ia bumbcului. Incă în 1 837 R. H. Greg 13) .a .calculat că 
cele 100 OOO de războaie e ţesut mecanice şi ce'le 250 OOO de răz
boaie de ţesut manuale folosibe în acea vreme în ţesătoiriile de 
bumbac din Marea Sritani·e consumau anuil 41 OOO OOO de pfunzi 
de 1făină pentru apr·etarea urzelii. La ·aceasta se mai adăuga o itreime 
din această .cantitate pentru albit şi pentru alte procese. Valoarea 
totală a fllii astfel ·consumate ste apreciată de el la 342 OOO 1. st. 
anual pentru ultimii 10  ani. Compararea Preţurilor la făină pe con
tinent -cu cele din Ang.Iia a aTătat ,că prin taxele vamale la cereaie, 
numai pentru făină fabriic anţii trebuiau să plătească Suplimentar 
,fo OOO 1 .  st. Pentru 1 837, Greg apreciază aceste plăţi su>limentare 
la cel puţin 200 OOO 1. st. şi menţionează o firmă p entru care dife
renţa de pr.eţ plătită în plus la făină reprezenta anual 1 OOO l. st. Ca 
urmare, 

.,mari fabricanţi, oameni de afaceri scrupuloşi şi  calculaţi, declară că ' 10 ore de muncă pe zi ar fi cu totul suficiente dacă s-ar desfiinţa taxele vamale Ia cerealeN. 
(„Rep. Fact„ Oct. 1 848" , p. 8.) 

" j,The Factory. Question and the Ten Hours Bill", by R. H. Greg, London 1837 , p. 1 15 .  
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Taxele vamale la .cereale, precum şi la bumba·c şi a alte ma
teirii prime au fost desfiinţate ; dar de îndată ce s-a obţinut desfiin
ţarea taxelor, fabricanţii au înoeput să se opună cu şi mai m.re 
'inverşunar·e decît 'înainte [eii cu privire l a  ziua de muncă d e  
1 0  ore 44. Iar tnd ziua de muncă d e  1 0  ore în fabrici a fost con
sfinţită Vrin iliege, prima •COII'Secinţă a fost Încercana de reducere 
generală a salariilor * .  

Valoarea maJteriilor p.rime ş i  a materialelor auxiliare intră î n  
întregime şi dintr-o dată î n  valoaDea produsului pentru c are sînt 
folosite, în timp ·Ce ;alo a:r.ea e•lementeJor capitalului fix intră în 
produs numai pe măswră ce acesta se uzează, deci tr·eptat. De aici 
rezultă ·Că preţul produsului este inlluenţat in:tr-o măsură mult 
mai mare de preţul materiei prime decît de acela al •Capitalului 
fix, cu ·toate că rata profitului ·este deteminată de suma totală a 
valorii capitalului întrebuinţat, independent de partea care se 
consumă sau nu din acest c apital. Este 'în.să clar că extinderea sau 
restrîngerea pieţ•ei depinde de Preţul fiecărei mărfi dn parte şi este 
invers proporţională cu cmşterea sau scăderea acestui preţ - lu
cru de c are vorbm .de aHfll numai în treacăt -, deoarece aici pre
supunem în continuare c ă  mărfur.i[e se vînd la valoar·ea lor şi prin 
urmare fa.cem .cu itotul abstracţie de oscilaţiile preţurilor determi
nate de concurenţă. De aceea, în realitate, preţul unei mărfi finite 
nu 1creşte propor�ional .cu •creşterea preţului m at•eriei prime şi nu 
scade Proporţional cu scăderea preţului materiei prime. In felul 
acesta, într-un c az irata profitului scade mai mult, în celăilalt c az 
CDeşte mai mlt decît atunci cînd m.rf.rile s-ar vinde la va
Ioarea lor. 

Mai dep arte ma·s a  şi valo ar·ea maşinilor folosite c resc o dată 
cu dezvoltarea forţei Productive a muncii, ·dar nu proporţional cu 
cr·eşterea forţei productive, adică nu proporţional ·Cu creşterea c an
tităţii produsului furnizat de aceste maşlli.  Prin umare, în .ramu
.rile industriale c are folosesc în general materii prime, cu alte cu
vinte acoilo unde obiectul muncii este el însuşi produsul unei munci 
anterioale, CDeşterea fţ.ei productive a muncii se exprimă tocmai n .raportul în care o .cantitate mai mare de materie primă ab so arbe 
o anumită c antitate de muncă, deci dn masa cres.cîndă de materie 
primă care este transformată în produs, prelucr ată în marfă, în 
decurs, de pildă, de o ·oră de muncă. Aşadar, pe măsură ce se 
dezvoltă forţa productivă a muncii, valoarea materiei prime con
stituie o parte componentă tot mai mare a valorii produsului
ma1fă nu numai P'entU că intră în întregime an acesta, ,ci şi pentru 

„ Comp. K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura polittcă, 1966, p. 29�295. - Nota trad. 
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ca :m fieca:r,e p.ar.te •alicotă a prldusului total ambele pănţi atît 
cea c are corespunde uzurii mişinilor, dt şi cea creată de munca 
nou adăugată - se miqorează. Ca urmare a acestei Scăderi creşte 
relativ cealaltă parte a valorii, pe care o constituie materia primă, 
cu condiţia ca aoeastă .oreştere să nu fie aniiilată de o scă:der.e 
corespunzătoare a valorii materiei prime, cape rezuUă dintr-o pro
ductivitate crescîndă a muncii folosite pentm producerea ei. 

Mai departe : î1ntrueît materti1le p.rime şi mateialele auxiliare, 
ca şi sa1airiul, sînt părţi componente ale .capitalului •circulant, ele 
tPebuie să fie mereu înlocui<te lin întregime prin fiecare vînzare a 
produsului, în timp oe .la maşini nu trebuie înlo.cuită decît uzura, 
şi aceasta la început sub forma unui fond de rezervă - de altfel 
nu are importanţă d:că fiecare vinzare în parte colitribuie fa acest 
fonl de .rezervă, se pr•esupune numai că din vîzarea totală din 
timpul anului se scade o .sumă corespunzătoare în acest ·scop. Aioi 
se vede din nou că o cre.tere a p'eţului mteriei prime educe sau 
fr�nează întregul prooes de r,eproduc:ţie în cazul C'Înd preţul obţinrut 
di·n vînzarea mărfii este insuficient pentru 'înlocuirea tuturor ele
mentelor mărfii, sau în cazul cînd acest preţ face im.o.sibilă con
tinuarea procesllui de p:roduc.ţie pe o scară corespunzătoare bazei 
lui tehnice, aşa incit sau nmai o parte din maş�ni lucrează, sau 
toate maşinHe lucr,ează mi puţin decît itimpul ·lor de muncă 
oiinuit. 

n ·sfîrşit, cheltuielile prioinuite de dşeuri variază direct pro
porţjonal .ou oscilaţHle preţului materiilor prime : crsc cînd 
acesta crşte şi scad dnd acesta scade. Dar şi aici ,există o Hmită. 
Incă :în 1850 Se mai spunea : 

„Cine nu are practica filaturii scapă din vedere o cauză care provoacă pier
deri Însemnate ca urmare a creşterii preţului materiei prime, şi anume pierderile 
cauzate de deşeuri. Mi se spune că atunci cînd creşte preţul bumbacului, chel
tuielile filatorului, mai ales ale aceluia care fabrică calităţi inferioare, cresc într-o 
proporţie mai mare decît o arată diferenţa de preţ plătită în plus. Deşeurile rezul
tate din toarcerea firelor groase reprezintă mai mult de 150/o ; dacă deci acest 
procent cauzează o pierdere de 'I• pence la fiecare .pfund atunci oind preţul bum
bacului este de 3 '/• pence, pierderea pentru fiecare pfund se urcă la l pence de 
îndată ce preţul unui pfund de bumbac creşte la 7 pence•. {„Rep. Pact., April rno· , p. 1 1.) 

Cînd însă, n urma războiului civil din America, bumbaoul a 
atins preţuri fără precedent în decurs de un secol, rapo.tul suna 
cu totll altfel : 

„Preţul care se plăteşte acum pentru deşeurile de bumbac şi prelucrarea lor 
din nou În fabrică ca materie primă compensează Intr•o oarecare măsură diferenţa 
dintre pierderile provocate de deşeurile rezultate din folosirea bumbacului indian în Jocul celui american. Diferenţa aceasta reprezintă circa 12 1/,•/o. Pierderile la 
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prelucrarea bumbacului indian reprezintă 25°/o, astfel că în realitate pe filator 
bumbacul îl costă cu 'I• mai scump decît I-a plătit. Pierderile cauzate de deşeuri 
nu au jucat un rol prea mare atîta timp cit bumbacul american costa 5 sau 6 pence 
pfundul, căci nu depăşea 3/• de pence la pfund ; acum însă, cînd pfundul de 
bumbac cost1 2 şilingi şi deci pierderile la deşeuri reprezintă 6 pence, ele au mare 
impo�tanţă" 14). („Rep. Fact„ Oct. t863 " ,  p.  1 06.) 

II. Creşterea şi scăderea valorii capitalului, 
eliberarea şi mobilizarea lui 

Fenomenele pe c ar-e le analizăm 1în c apitolul de faţă p resupun, 
pentru depHna lor dezvoltare, exist·enţa creditului şi a concurenţei 
pe piaţa mondială, c are constituie de altel baza şi atmosn vitală 
a modului de pmdu.cţie capitalist. Aceste forme mai concrete ale 
producţiei capitaliste nu pot fi :însă expuse pe larg decît după ce 
se cunoaşte natura generală a c apitalu[ui ; în plus,  expunere a  lor 
nu intră n planul Ju,c rării noastre, ci ap.arţin unei teme care ar 
putea 'fi o continuare a ei. Totuşi, fonomenele 1in.icate în tiilu pot 
fi tratate aici în linii generale. Ele sînt legate, pe de o p arte, intre 
ele, iar pe de altă parte sînt legate atît de rata, cit şi de masa pro
fitului. Este neeesar c a  ele .să fie analizate pe scurt aici şi  pentru 
că dau impresia că nu numai rata, ci şi masa profitului - care de 
fapt este identică cu masa plusvalorii - poate să c rească şi să 
scadă independent de mişcărle mas-ei sau ratei plusvalorii. 

Eliberarea şi mobil.izrea c apitalui, pe de o p arte, creşterea 
şi s c ăderea valorii lui, pe de altă parte, pot fi privite o are ca fe
n omene diferite ? 

Se naşte în pr·imul rînd întrebarea : ce Înţelegem prin elibe
rare şi  mobilizare de c apital ? Căci creşterea şi scăderea valorii 
se înţeleg de la sine. Ele nu înseamnă decît c ă  în mma unor cauze 
economice generale - căci aici nu e Vorba de so arta .specială a 
fiecărui capital p a:tioular - vIoarea c apitailului existent c reşte 
sau sc ade, prin urmare .că valoarea c a:pitalului avansat îin producţie 
creşte ,sau .scade, În pofida !faptului că ea oreşte datorită s upra
muncii folosite de acest cpita!. 

Prin mobilizare de -cpita. înţelegem .transformarea din nou a 
unor anumite Părţi date din valoarea to1tală a produsului în ele
mente al e ·c apitalului constant sau ale c apit:1ului variabil, pentru 

") In ultima frază din raport este o greşeală. Pierderile cauzate de deşeur� 
nu reprezintă 6 pence, ci 3 pence. Această pierdere este, ce-1 drept, de 25"/o la 
bumbacu! indian, dar numai de '121'2-15°/o .Ja cel american, despre care este 
vorba aici, şi al cărui preţ a fost, aşa cum se spune în raport, de 56 pence. 
De altfel şi Ia bumbacul american adus în Europa in ultimii ani ai războiului civil 
procentul de deşeuri era adesea mult mai mâre decit înainte. - F. E. 
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ca producţia să poată continua pe aoeeaşi scară. Prin eliberare de 
capital îinţelegem faptul .că o parte din valoarea totală a produsului, 
c aire pînă acum trebuia translformată din nou fie în capital :On
stant, fie în c apital variabil, devine disponibilă şi 'de pirisos, deşi 
producţia continuă pe aceeaşi scară. Această eliberare sau imobili
zare e capital e deosebeşte de eliberarea sau mobi.izarea de ve

nit. Dacă, de pi1ldă, plusval'Oarea anuală la n ,capital C = x, atunci 
se poate 1ca, în czul dnd mănfuri1e icare inltră în consumul irdivi
dull al capital,iJşitilor se 1ieftinesc, x - a să aijungă Pentru satis
faoer·ea acela.raşi nevoi etc. ca .şi mai înainte. Prin urmare o parte 
a v;enitului = a ete eliberată şi poate servi fie a mărirea consu
mului, e la transformarea ei din nou în capital (pentru acumu
lare) . Jnvers : dacă ·e nevoie de x + a pe:tru a continua acelşi fel 
de trai, atunci sau acesta d1n urmă trebuie restrîns, sau o parte 
din venit = a, ,care mai înainte era acumulată, tPebuie acum chel
tuită ca >enit. 

Creşterea .şi scăderea valorii pot afecta fie capitalul constant, 
fie pe .cel variabil, fie pe amîndouă, iar 'în ce priveşte capitalul 
constant, ele pot afecta ;ie parit·ea lui fixă, ie pe cea circulantă. 
fie pe amîndouă. 

Vo1bind despre capital� constant avem în vedere : materiile 
prime şi materialele auxiliare, -care includ şi semifabri-catele 
- oate acestea le numim maiteril prime -, precum .şi maşinile şi 
restul eapitalllui fix. 

Mai sus m analizat mai ales variaţiile ireţului, ,respectiv ale 
valorii materiilor prJme legat de mtluenţa '.or asupra ratei profi
tului, şi m stabilit legea generală potrivit căreia, celelalte con
diţii .fiind egale, rata profitUJlui este invers proporţională cu mări
mea valorii materiei ,prme. .ceasta .est·e întru totul exact în ceea 
ce prineşte capitalul nou investit înitr-o 'întreprindere, adică atunci 
cînd investiţia de capital, transformarea banilor în capital pro
ductiv are loc pentru prima dată. 

Dar 1n afară de acest capital abia investit, o mare parte a ca
pitalului aflat dej a în funcţiune .e află în sfera drrlaţiei, în timp 
ce o altă par,te 1se află în st.era p.oducţiei. O parte există pe piaţă 
ca mată şi .trebuie transfomată n bani ; o altă parte . există ca 
bani sub diverse forme şi :trebuie transformată din nou în condiţii 
.e producţiei ; în sfîrşit o a treia parte se află în sfera producţiei 
fie sub forma iniţială de mijloace de producţie, materii Prime, ma
teriale auxilia'e, semifabricate cumpărate pe piaţă, maşini şi alt 
capi.tal .ix, fie sub forma de produs aflat încă :în curs de fabricare. 
Felul în care exerdtă aici influenţă reşterea sau scăderea valorii 
capitalului depinde foarte mult de raportul dintre aceste părţi con-
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ponente. Pentru a simplifica lucrurile facem deocamdată abstrac
ţi'e de tot capitalul fix 1şi luăm în considerare numai acea parte a 
capita1UJlui constant car'e constă din materii prime, materiale auxi
liare, semifabricate şi din mJrfuri fie î.n :urs de fabricare, fie fi
nite, fie a:flate dej a pe piaţă. 

Dacă cre.te preţul materiei >rime, de pildă preţul bumbacuiui, 
atunci creşte şi preţul mărfurilor de bumbac - al semifabricate
lor, 1cum sînt fiDele, şi :l mărfurilor finite, cum sînt ţesăturile etc. 
- care au fost fabricate dintr-un lbrnbac mai ieftin ; la fel creşie 
valoarea bumbacu1ui încă leprelucrat aflat în depozite, precm şi 
. celui care se află în cu.s de µrelucrare. �cesta din urmă, da
torită influenţei :contrar·e a condfţiHor schimbate, devine expresia 
unui timp de muncă mai mare, adaugă produsului în ,care intră ca 
pa:rte componentă o v:loare superroară aceleia pe c are o avea 
iniţial şi .pe care a plătit-o capitaJistul pentru el. 

Prin urmar·e, dacă creşterea preţului materiei prime are loc 
într-un moment cînd ipe piaţă există o cantitate considerabilă de 
mărfuri finite - indiferent pe ce treaptă de pr,elucrare -, vilo11rea 
acestor mărfuri creşte şi totodată creşte valoarea capita1ului exis
tent. Acelaşi .lucru Se întîmplă şi ,cu stocurile de materii prime etc. 
aflate 1n posesia producătorilor. Aoeastă meştere a valor.ii poate 
despăgubi, şi chiar mai mult decît despăgubi, pe capitaliştii :indi
iiduali sau chiar 'Pe capitaliştii dintr-o întreagă rmură indus
trială pentru 1scăderea ratei profitului determinată de oreterea 
preţului materiei .prime. Fără a intra aici în amănunte privind 
efectele concurenţei, putem totuşi, pentru :a ·expuner·ea să fie com
pletă, să menţi·onăm că : 1) dacă .stocuri1Le de materie p.rimă aflate 
în deozite sî.nt mari, ele 1contracarează urcarea preţurilor apăută 

în centrul producţiei materiilor prime ; 2) dacă semifabricatele sau 

mărfurile finite flate p.e piaţă ·exercită o puternică presiune asu

pra pieţei, ele împi·edică creş.terea preţu1ui mărfurilor finite şi al 

semifabricatelor proporţional cu preţul materiei .lor prime. 

Dimpotrivă, dacă :preţul materllei prime scade, celelalte con

diţii irămînînd neschimbate, rata profitului creşte. MărfurHe aflate 

pe piaţă, articolele 'în cu.s de fabricare, sto.curile de materii prime 

se depreciază, contracarînd a·sel creşterea simultană a ratei pro

fitu1ui. 

Cu cît sînt mai reduse stocurile aflate în sfera producţiei .i 

pe piaţă, de pHdă 1la sfî,r,şitul anului de producţie, cînd materia 

primă este livrntă din 11ou în cantităţi mari - în oeea ce rivşte 

produsele agricole, după recoltare -, :u atît apare mai ilară in

fluenţa e�ercitată de schimbarea preţului la materiile prime. 
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In analiza noastră ponim de .Ia presupunerea că creşterea sau 
scăderea preţurilor S:înt expresia unor oscilaţii reale ale valorii. 
Cum însă aici esbe :orba de repercus iunile pe �are aceste osclaţii 
ale pr.eţ.ui .e au asupra ratei profitului, cauza acestor oscilaţii, 
în realitate, nu prez·intă importanţă ; concluzioe expuse aici sînt 
valabile şi în cazul cînd preţurile cresc şi .sc ad 11u ca uoare a 
oscilaţiilor valorii, i ca urmire a influentei ·sist.emului de credit, 
a concurenţei etc. 

Intrucît rata profitului este ·egală cu iraportuJ dintre exceden
tul va.orii lrodusului şi va'loarea întiegului capital avansat, o creş
tere a rat·ei profitului, determinată de depr·ecierea valorii capita
lului avansat, est>e îrrsoţ�tă de o pierder·e în valoarea-capital, după 
cum o ·scădere a ratei prfitului determinată de creşterea valorii 
capitalului avansat poate fi însoţită de un 'îştig. 

In ceea ce priveşte cealaltă parte a capitlului constant, ma
şinile şi capitahrl fix în geneie, creşterea valorii care se produce 
aici şi car·e se referă mai ales Qa clădiri, :erenuri etc. nu poate fi 
cercetată separat e ,teoria rentei funciare, prin urmare nu-şi are 
locul aici. Totuşi printre factorii deprecierii acestei părţi a capii a
l ului o importanţă de ordin general au : 

1. PefecţionăriJ·e continue, care fac ca maşinile, clădirile ta
br.icilor etc. existente .să-şi piardă îltr-o anumită măsură valoarea 
de întrebuinţar·e şi deci valoarea. Acest proces acţionează cu de
osebită forţă mai ales :în pi ima perioadă a introdu cerii noilor ma
şini, înai-nt.e ca ele să fi ati.ns un anumit grad de maturitate , cînd 
deci ele de regulă se 'înv.echesc 'încă înainte de a fi avut timpul 
să-1i reproducă valoarea. Acea'Sta este una diintre cauzele prelun
girii excesive, practicaite în mod obişnuit, a trnpului de muncă în 
aceste epoci, una dintre cauzele muncii în schimburi de zi şi de 
noapte, introduse cu sc opul de a reproduoe într,un timp mai scurt 
valoarea maşinilor, fără a se calcula sume .prea mart pe1tru amorii
z area lor. Dacă, dimp otrivă, durata scurtă de funeiţionare a maşinilor 
(existenţa lor scurtă 1în veder·e a unor eventuale perfecţionări) nu este 
compensată [n felul acesta, a:tunci, ca urmare a uzurii morale, ele 
ar transfera asupra lmdusului o Parte Prea mare d in valoarea lor, 
astfel incit nu ar mai putea concura i.i •cu munca manua1ă 15) . 

Cînd maşinile, clădir]le, capitalul .fix în genere au atins un 
anit gnid de matur�ta>te, ·astfel că pentru un timp mai îndelun
gat ele rrnîn meschimbate cel puţin în ce priveş.te construcţia lor 

") Exemple In această privinţă, Intre alţii, Ia Babbage „. Mijlocul obişnuit 
reducerea salariului - este folosit şi aici, astfel că această continuă depre

ciere are un cu totul alt efect decît îşi închipuie „mintea armonioasă• a domnu
lui Carey. 



120 Sectiunea I. Transformarea plusvalorii în profit 

de b ază, atunci intervine o depreciere asemănătoar·e ·ca urmare a 
perfecţionării metodelor de r·eproducere a acestui capital fix. Va
loarea maşinilor etc. scad� acum nu pentru că sînt rapid înlătu
rate sau pentru că într-o anumită măsură se depreciază din cauza 
altor maş1ni mai noi, mai productiv·e etc., :ci pentru că acum ele 
pat Li repmduse mai i·eftin. Acesta este unul d�n motivele p entru 
care adeseori o întreprindere mare prosperă abia c înd trece în a 
doua mină, abia .după ce primul proprioetar a dat faliment, astfel 
că cel de-il doilea, cire a cumpărat-o ieftin, începe să producă de 
la bun început cu o investiţie de cpital mai mică. 

lndoosebi în agricultură este •evident faptul c ă  ·aoeleaşi cauze 
care determină creşterea sau scăderea pr.eţJlui produsului deter
mină cr·şterea 1sau .scăderea valorii •capitalului , deoarece însuşi 
acesta diln urmă c onstă în cea mai mare parte din acelaşi produs, 
griu, vite ·etc. (Ricardo 41) . 

Mai trebuie să spunem c îteva cuvinte despre cpitalul variabi:l. 
Din moment ce valoarea !forţei de muncă cre:şte fiindc ă creşte 

valoarea mij.loacelor ide .subzistenţă necesar·e pentru .reprodu
cer·ea ei, sau, dimpotrivă, scade fiindcă scade valoaDea acestor 
mijiloace de subzistenţă - iar creşterea şi ·scăderea valorii capi
talllui variabil nu e.primă altoev.a decit aceste două cazuri - la 
o durată neschimbată a zilei de muncă, acestei creşteri a vaorii 
c apitalului var.iabil îi c orespunde o scăder·e a plusvalorii, iar scâ
derii va1mii 1oapit.lului variabil o ·creştere a plusvallrii. Dair o dată 
cu aceasta pot interveni şi alte •împrejurări - eliberare şi mobi
lizare de •capHal - -, car·e nu au fost înc ă analizate şi e care tre
buie să ne ocupăm pe scurt. 

Dacă salarill scade în una unei .sc ăderi a valorii rţei de 
muncă (deşi în aoese condiţ1i poate avea loc chiar o creştere a 
p reţului re:! l muncii) , itun,ci o parite din ·capitalul •care pînă acum 
era cheltuită pentru salarii se eliberează. Are :loc deci o ·eliberare 
de capital variabil. Penbru un 1capital nou investit, aoeasta inseamnă 
pur şi simplu că •el va funcţiona cu o irată a >'lusvfiorii mai mare. 
Cu Ilai puţini b ani decît înainte se pune în mişcare aceeaşi canti
tate de muncă şi .în felul acesta pa.tea neplătită a muncii creşte 
e seama celei plitite. Dar la .cpitalul c are a ·funcţionat pînă acm, 
pe lingă faptul că creşte rata plusvalorii, se eliberează o parte din 
capitalul cheltuiit pentru salarii. Pînă acum ea era mobilizată şi 
:osUtuia o parte care se Scădea ob1igatoriu din suma provenită 
din inzarna produs.ului, er.a .ch�uilă rpentr.u sllarii şi trebuia să 
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funcţioneze în calitate de capital variabil, pentru ca întreprin
derea .să po ată continua aotivittea ,e vechea scară. Acea·stă parte 
devine acum disponibilă, şi prin urmare p o ate fi întrebuinţată ca 
o nouă 1niestiţie de c apital fie pentru extinderea aceleiaşi între
prinderi, fie pentrn a funcţiona în altă sferă a producţiei. 

Să .presupunem, de pildă, că la început a fost nevoie de 
500 1. st. pntru a folosi săptăminal munca a 500 de munci.tari şi că 
acum ar fi nevoie pentru a:elaşi scop numai de 400 1. st. Dacă 
în ambele c azuri masa valorii produse = 1 OOO J. st„ atuţci masa 
plusvalorii săptămînal•e va fi în primul .caz = 500 1. st„ iar !fata 

p1usva1orit � = 1000/o ; după reducerea salariului însă, masa 
500 

plusvalorii va fi 1 OOO 1. t. - 400 1. st. = 600 1. st„ iar rata acesteia 
SOO = 150°/o. Această cre:tePe a ratei plusvalorii este singurul 
400 

rezultat obţinut de acela ,care cu un •Capital variabil de 400 1. st. şi 
cu un capital constant corespunzător .deschide o întreprindere nouă 
în aceeaşi rsieră ·a producţiei. Dimpotrivă, într-o întreprindere 
afltă deJa în .funcţiwne, ca urmare a scăderii valorii :apitalului 
variabil, nu numai masa plusvalorii c reşte de la 500 la 600 1. st„ 
iar nita ei de la 100 la 1 50°/o, .ci în afară de a.ceasta se eliberează 
1 00 t st. capital variabil, .care pot fi folosirte din nou pentru exploa
tarea muncii. Prin mare, inu nlfiai 1că •aceeaşi cantitate de muncă 
este exploatată mai avantaj os,  dar datorită eliberării acestor 
1 00 1. ·t. a·celaşi cpiota·l variabil de 500 . st.  dă p osibilitatea să se 
eploateJe la o rată mai mare mai mulţi muncitori decît înainte. 

Să Juăm acum caJul contrar. Să presupunem :ă proporţia ini
ţială în repartiz·area produsului, număirul muncitorilor ocupaţi 

fiind de 500, ·este = 4v + 600p = 1 OOO, deci că rata plusvalorii 
este = 1500/o. Aşadar, muncitorul primeşte săptămînal 4/s �. st. = 
= 16 şilingi. Dacă 'în urma creterii valorii capitalului variabil 500 

de muncitori co stă acum săptă:înal 500 1. st., salariul săptămînal 
al fiecăruia este = 1 a. st., iar 400 J. st. pot pune în mişcare numai 
400 de muncitori. Dacă deci e folosit acelaşi număr de muncitori 
ca şi mai înainte, atunci a;em 500v + 500p = 1 OOO, iar rata plus
valorii ,scade de la 150 la 1 00°/o, deci cu 113. Pentru un ,capital nou 
investit, singurul rezult11t ar fi această scădere a ratei plusvalorii. 
Celelalte 1mprejură·ri răminînd neschimbate, rata profitului ar scă
dea şi  ea în mod coir·espunzător, deşi nu în aceeaşi proporţie. Da'ă, 
de pildă, c = 2 OOO, atunci avem rîn primul caz 2 OOOc + 400v + 

+ 600p = 3 OOO ; p' = 1500/o, pr' = � = 250/o. In al doilea 
2 400 
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caz 2 OOOc + 500v + 500p = 3 OOO ; ,p' = 1 000/o, pr' = � = 200/o.  
2 50 

Dimpotrivă, pentru capitalul dej a inlestit ef•eotul ar fi dublu. Cu 
400 1. st. capi·tal variabil pot fi acum angaj aţi inumai 400 de munci
tori, rata plusva1orii fiind 100°/o. In felul acesta plusvafoarea totală 
produsă de ei va reprezenta 400 1. st. Cill un capital constant în 
valoare de 2 OOO 1. st. oere, pentru a fo pus în funcţiune, 500 de mun
citori, 400 1de ununcitori vor pune ill ifunoţiune un ·Capital constant 
în .aJoan :de nmai 1 600 l. ·st. Prin umarn, Pentru ica producţia să 
poată continua Pe aiceeaşi scară ş:i 1/s din maşini să nu fie oprite din 
.lucru, •capitalul V·ariabil triebuie sporit .cu 1 00 1. t. şi ·să lucreze, ca 
·Şi mai ·îninte, 500 de muncitori ; ·acest lucru 1este posibiJ numai pri:n 
mobilizaiea unui capital pînă acum .liber, dar partea de capital acu
mulată ue trebuia să serve ască extinderii întreprinderii serveşte 
acum doar 1c a să umple golul produs, sau partea destinată a fi chel
tuită ca venH .se adaugă a viechi:l .capital. Cu o investiţie de capital 
variabiJ ,sporită cu 1 00 1. .st. se va produce astfel cu 100 11. st.  mai pu
ţină p lusvaloar·e. Pentru a folosi acelaşi număr de muncitori este 
nevoie de nai m!Lt capitl .şi în acelaşi tip se micşorează plus
valoJriea furnizată de fiecare muncitor 'Îll parte. 

Avantaj•ele car·e decurg din eliberarea şi dezavantaj ele care 
decurg .din mobilizar.ea capitilJlui variabil există numai pentru 
capitalul deja investit şi car.e deci se .reproduce în condiţii date. 
ientiru .un capital care urmează a fi illvestit, atît avantaj ele cit şi  
dezavantajele se reduc la creşterea, .respectiv scăderea ratei plus
valorii ş i  la modificarea cor·espunzătoare, dşi nu propor,ţională, a 
ratei prnfitului. 

Eliberarea şi mobilizarea capita.lului variabil pe care le-am 
analizat pîllă acum sînt .DezJltatull .scăderii ·sau oreşterii va1orii ele
mentelor •capitalului variabil, adică a cheltuieli1or de reproducţie 
a forţei de muncă. Capitalul variabil ar putea fi însă eliberat şi în 
cazul ,'înd, ca urmam a creşterii forţei productive a muncii, nivelul 
salariului rămînînd neschimbat, e nevoie de mai .puţli muncitori 
pentru a pune :în funoţiune aceeaşi masă de cipit•al constant. Ş i, 
invers, o mobilizare a capitalului variabil adiţional poate avea loc 
în cazul .cînd, ca urmar·e a scăderii forţei productive a muncii, e 
nevoie de nai mulţi muncitori ientru aoeeaşi masă de capital 
constant. Dacă, dimpotrivă, o parte a ·Capitalului întrebuinţat ante
rior drept capital variabil se întrebuinţează sub forma de Lapital 
constant, dacă prin urmare are loc numai o altă 'epartizare a p ăr
ţilor componente ale aceluiaşi •Capital, deşi acesta influenţează atît 
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rata plusvalorii it şi rata proiitului, ea nu aparţine însă categori ei 
fenomenelor analizate a1ci - mobilizarea şi eliberarea capitalului. 

Aşa cum am mai văzut, şi capitalul constant poate fi mobilizat 
sau eliberat ca urmar,e a creşterii sau ,scăderii valorii •e1ementeor 
dll ·ca1re este alcătuit. Abstracţie fădnd de acest caz, mobilizarea 
capitalului constant i(se presupune că o parte din capitalul variabil 
nu .se trasformă Îll .ca;p:tal 1constant) este Posibilă numai n cazul 
cînd forţa productivă a muncii cr,eşte, adică .în cazul cînd aaeeaşi 
masă de muncă produce mai mult produs şi prin urmare pune în 
funcţiune mai mult capitl constant. Acelaşi lucru se poate în'îm
pla, n anumite codiţii, dacă forţa Produc tivă a muncii scade, de 
pildă în agrku1tură, astfel că aiceeaşi cantitate 1de muncă, pentru 
a produce celaşi p rodus, are ll'evoie de mai mu1te mijloace de 
producţie, de pi1dă mai m.te sem1nţe, îng.răşăminte, drenări etc. 
Fără să scadă valoarea elellentelor sale, capitalul c onstant poate 
fi eerat în cazul cînd Perfecţionările, foJosirea forţelor n aturii 
etc. fc ca u: !Capital constant de valoare mai mkă :să p oală înde
plini .celaşi rol tehnic pe care mai iînainte il îndeplinea un capital 
de viloare mai mare. 

Am vzut în c artea a II-a 47 că după .ce mărfurile sînt tras
formite în hani, adică 'SÎlt vindute, o anumită parte din aceşti b ani 
trebuie transformată din nou în elementele material·e ale capita
lului constant, şi nume în pnopor.ţiile 1cute de caracterul tehnic 
deteminat al fae.căriei sfere e pr.oducţie date. Din acest punct de 
vedere, în toate ramurile elementul ,cel mai important - facem 
abstracţie de .salarii, deci de 1capttalul variabil - sînt llateriile 
p rime, mlusiv materialele amd1iar1e care au o deo,sebită îSemnă
tate în r.amurtle de producţie în care nu sînt folosite materii prime 
în sensul propriu al cuvîntului, de pildă în industria minieră şi în 
general în industria ·extr.activă. 1Pantea din preţ c are ;trebuie să în
locuiască uzuira maşinilor intră mai mult în mod ideal în c alcu� atîta 
timp cit m aş1nile mai pot funcţiona ; puţin ,portă dacă această 
p arte va fi plătită şi 'înlocuită cu bani azi sau mîine, sau în oricare 
at mnent al timpu1ui de rntaţi,e a capiitalului. A:ltfel stau ,lucru
rile cu materiile )rIIle. Dacă preţul materior prime creşte, este 
imposibi'l ca după ce se scade salariul, el să fie c omplet înlocuit din 
valoarea mărfii. De aceea marile isclaţii de preţuri provoacă în
treruperi, .coliziuni şi chiar c atastrofe în procesl de reproducţie. 
Mai ailes produsele agriculturii, materiile rrme de natură orga
nică, sîrt supuse - ifacem aici complet abstracţie de sistemul de 

credit - unor ,asmenea oscilaţii ale valorii din cauza instabilităţii 
recoUelor etc. Una şi aceeaşi cantitate ide muncă Poate a1ci, în 
funcţie de ·Condiţiile naturale necontrolate, de vremea favorabilă 
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sau nefavor.abiJă i.te. să se exprime în ,cantităţi de valori de între
buinţare foar.e diferite şi în consecinţă o anumită cantitate din 
aceste valori de înbrebuinţa1e să aibă preţuri foarte diferite. Da::ă 
vloanea x se întrCh>ează 'în 1 00 de pfunzi dintr-o marJă a, PreţuJ 

unui pfund din maroa a = _
x
_ ; dacă aceeaşi valoare este re-

100 

prezentată n 1 OOO de pfunzi .1n marfa a, preţul unui pfund din 

marfa a = _
x
_ ·etc. Acesta este deci unul din elementele aces-

1 000 

tor oscilaţii ale preţului materiilor prIle. Un 1al doilea element pe 
care îl  menţionăm aici numai pentru ·ca expunerea să fie com
pletă - deoarece concurenţa, ca şi sistemul :de credit irămîn de
ocamdtă în afa.a analizei noastre - este următorul : cantitatea 
de subta.nţe vege:t1e şi animale, a căror er.eştere şi producere sînt 
supuse unor .anumite leii organice şi s'înt legate de anumite pe
rioJde naturale, nu pot fi, Prin ·1nsişi natura lor, spor.i,te dintr-o dtă 
în aceeaşi măsură ca, de pildă, maşinile şi aJt 1capital fix, cărbune, 
minereuri etc., a căror cantitate poate .fi .sporită rapid, dacă există 
condiţiile naturale corespu.nzitoare, într-o ţară 'industrială dezvol
tată. De aceea este posibil, iar în condiiile producţiei capitaliste 
dezvoltate este chiar inevitabil ca producţia ·şi oreşte1ea părţii ca
pitalului constant care 1constă din capital fix, maşini ek. să depă
şească ·considerab11 pa�ea acestuia care constă din mterii prime 
organioe ; ca urmare, oererea [a asmenea materii prime creşte mai 
repede detît oferta, deci or0eşte şi preţul lor. Această creştere . pre
ţului are de fapt drept 1consec1uţe : 1) că aceste materii prme în
cep să fie aduse de ·la mari depărtări, preţul ridicat puî.nd aooperi 
cheltuielile mai mari de :ransport ; 2) că producţia lor ereşte, îm
prejurare care 1poate, realmente, prin .atura lucrurilor, să spo
rească masa produsului, 'însă abia peste un an ; 3) sînt utilizate 
tot felul de surogate 'înainte nefolosite şi se face mai puţină isipă 
de deşeuri. Cîntl creşterea preţurilor începe să ilnfluenţeze simţitor 
extinderea prod�cţiei şi oieta, aceasta î·nseamnă, în majoritatea 
cazuriJlr, că s-a ajuns 1a un punot ,de 1cotitură, după ·care, ca urmare 
a scumpirii continue a ma;teriilor prime şi a tuturor mărourilor în 
care ·ele .intră ca element, .cererea scade şi, în consecinţă, apare o 
reacţie .şi în mi;oirea preţurilor la lateriile prime. !n afară d e  
.convulsiile cauzate de această reacţie, c a  umare a scăderii valorii 

capitalului sub diferitele lui forme, 1nteriin şi alte împrejurări p e  
care .1e vom lenţiona acum. 

In primul rînd, din cele spuse pînă acum reies olar următoarele : 
cu cit producţia capitalistă este mai dezvoltată, cu ieît ·există deci 
mai multe mijloace pentru sporirea rap1dă şi ·continuă a acelei părţi 
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a capitalului constant care e compusă din maşini etc . ,  cu cit este 
mai rapidă acumularea ·(mai ales în perioadele de Prosperitate) , cu 
atît este mai mai e suprap.noducţia r·elitivă de maşini ,şi de alt ca
pital fix, cu atît este mai frecventă sUipraproducţia r·elativă de ma
terii prime vegetale şi animale, cu atî t se manifestă mai concret 
crşterea preţului lor despre ·cam am vorbit mai sus şi reacţia co
respunzătoare, cu atit sînt deci mai frecvente zguduirile care de
curg din aceste puternice oscilaţii ale preţului unuia din elementele 
pnindpae le ·proces.ui .de pepro'duoţie. 

Dacă însă smvine o scădere bruscă ia acestor preţuri ridicate 
ca urmare a faptului că creşterea lor a provocat pe de o parte 
scăderea cererii, iar pe de alta eltinderea producţiei în locul res
pe ctiv i oferta unor regiuni productive îndepărtate, pînă acum 
puţin sau de lc utilizate, ceea ce are ::a rezultat o ofertă de ma
terii Prime mai mare decit  ·cererea - mai mare atîta timp cit  e 
menţin veohile preţuri ridicate - consecinţele acestui lucru trebuie 
analizate din mai multe puncte de veder·e. Sc ăderea bruscă a pre
tului la materiile prime frînează reproducţia lor şi astfel se resta
bileşte monopolul acelor ţări exportatoare de materii prime care 
12 produc în condiţiile ·cele mai favorabile ; acest monPol este res
tabilit, .poate, în ·anumite limite, dar ·este totuşi restabilit. Ce-i 
drept, în tuna impuisullui primit reproducţia materiilor prime con
tinuă pe .sc ară Jirgttă mai ales În ţările c are deţin, mai mult sau 
mai puţin, monopo.lul asupra acestei producţii. Dar baza pe care se 
desfăşoară acum ,producţia .oa urmare a sporirii numărului de ma
şini •etc. şi ·care, după cîteva oscilaţii, .se impune ca •O nouă bază 
nomală, ca iun lOU punct .de plecare .s-a 1exU11s considerabil daio-
1rită pro,ceselor care au avut lo,c 'în Cumsul ultimului ddu de rotaţie. 
In acelaşi tip, în unele pănţi a1e surselor iecundare de materii 
prime .reproducţia abia extinsă întîmpină din nou piedici conside
rab.e. A·stfeJ, de pildă, date'le cu privir·e la export arată .cum a 
crescut în ultimii 30 de •ani (pînă în 1865) pmducţia de bumbac în 
India, in timp .ce ln America ea a scăzut, şi cum apoi a llrmat din 
nou b rusc o restrînger·e mai muU sau mai .puţin îndelungată a 
producţiei. Cînd se scumpesc .materiile prime, capHaliştii industriali 
se unesc ş i  1creează asociaţii pentru .regl•ementarea producţiei. Aşa 
s-a întîmpiat, de .pHdă, în 1848, la Manchester, după .creşterea preţu
rilor la bumb ac şi tot aşa s-a întîmplat în llanda .cu producţia inu
lui. De îndată •oe mo tivul imediat dispire ·-i domneşte din ·nou prin
cijpiul general al concurenţei, „de a ·cumpăra Pe Piaţa cea mai ief

tină" (în Joc de a aspira, aşa cum fac asociaţiile de mai sus, Ja spo
rirea capacttăţH de producţie a �ărifor respective ifurnizoare de ma

terii prime, independent de preţul la •Care aceste ţări pot furniza 
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produsul în momentul dat) -, aşadar, de fodată ,ce  principiul ,concu
renţei este din nou atotputenk, se lasă dtn 10U pe seama „preţu
lui" sarcina de a reglementa oferta. Ideea •unui contrll colectiv, 
ferm ,şi de perspectivă, al poducţi,ei de materii p.rime - c1trol care, 
în general, este abslut mcompltibil icu legile :producţiei capitaliste 
şi de aoeea rămîne întotdeauna un .deziderat pios sau se limitează 
la acţiuni colective excepţionale în momente cIld peri.colul şi de
ruta sînt mari şi imediate - oedează locul convingerii că cererea 
şi .oferta se vor regleme11ta reciproc 16) . ln această privinţă super
stiţiHe :apitiliştilor sînt a<tît .de grosolane, lncî1t, în .rapoartele lor, 
pînă şi inspectorii de fabrkă sînt uluiţi. Alternarea anilor buni cu 
cei proşti detenină, fi.reş'be, de •a.semenea ieftinirea materiilor prime. 
Pe Lingă influelţa nemijlocită pe care această i,eftinire o are asupra 
extinderii cererii, aici se adaugă, ca stimulent, influenţa asupra ra
tei profitului, despre care am vo1bit mai înainte. Şi atunci, procesul 
de mai sus, prin care producţia e mater.i prime este treptat depă
şită de producţia .de maşini ·etc. ,  se rnpetă pe scară şi mai mare. 
lmbunătăţirea mală a materiior prime, aşa ;încîrt ele să fie livrate 
nu nmai în cantitatea, i şi de calitat,ea cerută, de pildă bumbac 
de India, de aceea,şi calitate ,cu cel merican, ar ,presumne o :erere 
constantă, mereu orescîndă şi de lungă durată din paitea Eurpei 
(facem total abstracţie de condiţiile econmi>ce n care este pus în 
ţara sa producătorul indian) . Dar s;era de producţie a marteciilor 
pr,ime e schimbă numai în slturi : sau se extinde pe neaşteptate, 
sau e restî'llge brusc. Toate acest,ea, precum .şi spiritul produ:ţiei 
capitalist,e n .general POt fi foa.rte b.ine s:udiate pre baza :iizei de 
bumbac din 1 861-1 865 48, la rnre s-a adăugat şi faptul :ă din oind 
în aînd a 'lipsit cu rtotul o materie primă •care ,-eprezintă unul din 
elementele cele mai 1importante ale reproducţiei. Se poate întîmpla 

16) De cind au fost scrise aceste rinduri ( 1 65), concurenţa pe piaţa mon
dială s-a intensificat considerabil datorită dezvoltării rapide a industriei in toate 
ţările civilizate, mai ales în America şi Germania. Faptul că forţele de producţie 
moderne, care cresc în ritm rapid, depăşesc pe zi ce trece tot mai mult legile 
schimbului capitalist de mărfuri, în cadrul cărora ele trebuie să se mişte, pătrunde 
astăzi tot mai mult pină şi in conştiinţa capitaliştilor. Aceasta se manifestă în
deosebi prin două simptome. Intii prin noua manie generală a tarifelor vamale 
protecţioniste, care se deosebeşte de vechiul sistem protecţionist mai ales prin 
aceea că protejează cel mai mult tocmai produsele cerute la export. In al doilea 
rind, prin cartelurile {trusturile) fabricanţilor unor întregi sfere mari de producţie 
care au drept scop reglementarea producţiei şi deci a preţurilor şi profituri lor. 
Binelnţeles aceste experimente nu pot fi făcute decit atunci dnd condiţiile eco
nomice sint relativ favorabile. 'rima furtună le va nărui şi va dovedi că chiar 
dacă producţia trebuie reglată, cert este că nu clasa capitalistă este chemată să 
facă acest lucru, Deocamdată cartelurile nu urmăresc decit un singur scop, şi 
anume acela de a face ca micii capitalişti să fie .înghiţiţi şi mai repede deci! 
Pină acum de către marii capitalişti. - F. E. 
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ca preţul să crească ,şi atunoi cînd oferta, deşi mare, e .realizează 
în condiţii dificiie. Se poate întîmpla de asemea ca materia primă 
să 11ipsească r·ea1mente. In ·timpul crizei de bumbac s-a observat 
iniţia!! acest lucru. 

Cu cit deci Îl istoria producţiei ne aprQpiem mai mult de mo
mentul contemporan cu atH mai regulat întîlnim, mai .Ies în ra
murile industriale hotărîtoare, alternanţa mereu repetată a scum
pirii ,relative ,şi a depreoierii materii.lor prime de natură .rganică 
care-i urmează şi care decurge din aceasta. V om găsi ilustrarea 
ceior expuse pma a·cum în ·exemplele de mai jos, luate din rapoar
t·ele inspectorilor ,de fabrici. 

Morala acestei ilstorii, ,la care de altminteri se poate ajunge şi 
considerînd agricultura diin aLt punct de v·edere, este .că sistemul 
capitalist .se opune unei agriculturi raţionale ,sau că agricultura a
ţională este incompatibilă u sistemul capitaHst ,(deşi acesta !favori
zează dev,oltarea ei tehnică) şi :că, prin urmare, es1te nevoi.e sau 
de mina micului ţăran care-şi ·luorează singur pămîrrtul, sau de 
control.l producători/lor aso.ciaţi. 

Iată acum şi exemplele de ieare am vorbit mai sus ,  luate dn 
rnpoartele inspectorilor de fabrid englezi. 

„Afacerile merg mai bine ; dar ciclul perioadelor bune şi al celor proaste 
se scurtează o dată cu înmulţirea numărului maşinilor, şi cum implicit creşte 
cererea de materii prime, se repetă mai des şi fluctuaţiile in mersul afacerilor. 
Actualmente nu numai că a fost restabilită încrederea după panica din 1857, dar 
panica însăşi a fost, pare-se, aproape complet uitată. Depinde în foarte mare 
măsură de preţul materiilor prime ca această ameliorare să dureze sau nu. Exbtă, 
după părerea mea, indicii că în unele cazuri a fost deja atinsă limita maximă, 
dincolo de care producţia va deveni tot mai puţin avantaj oasă, pînă cind, în cele 
din urmă, va inceta cu desăvîr.şire să mai aducă profit. Dacă luăm, de pildă, 
anii 1849 şi 1 850, foarte rentabili pentru producţia de lină pieptănată, vedem că 
preţul linii pieptănate englezeşti era de 13 pence, iar al celei australiene de 14  pînă 
l a  17 pence pfundul şi că, făcînd media celor zece ani, 11841.1 850, preţul mijlociu 
al linii englezeşti nu a depăşit niciodată 14 pence, iar al celei australiene 17 pcnce 
pfundul. Dar la începutul nefericitului an 1 857 lina australiană ajunsese l a  23 de 
pence, pentru a scădea în decembrie, cind panica a atIIls punctul culminant, 
la 18 pence, iar in cursul anului 18 să urce din nou la preţul actual de 21 de pence. La începutul anului 1 857 preţul linii englezeşti a fost şi el de 20 de 
pence, a urcat apoi in aprilie şi septembrie l a  21 de pence, in ianuarie 11858 a 
scăzut la 14 pence şi de atunci a crescut la 17 pence, astfel că astăzi preţul unui 
pfund este cu 3 pence mai ridicat decît preţul mijlociu al celor · 10  ani amintiţi. . .  
După părerea mea, aceasta dovedeşte s a u  că a u  fost uitate falimentele d i n  1 857 
datorate unor asemenea preţuri, sau că se produce numai atîta lină cită poate fi 
toarsă de fusele existente, sau că preţurile ţesăturilor cresc in mod constant ... Din 
experienţa mea de pînă acum m-am convins că, pe de o parte, dntr-un timp neaş
teptat de scurt poate să crească nu numai numărul fuselor şi cel al războaielor 
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de ţesut, c1 ş1 viteza lor de funcţionare că, pe de altă parte, a crescut aproape în 
aceeaşi măsură exportul nostru de lină în Franţa, în timp ce atit în ţară cit şi în 
străinătate vîrsta medie a oilor scade tot mai mult, deoarece populaţia creşte 
rapid şi crescătorii de oi vor să-şi transforme cit mai repede posibil oile în bani. 
De aceea nu o dată am compătimit pe oamenii care, necunoscind situaţia, şi-au 
legat soarta şi capitalul de intreprinderi a căror reuşită depinde de oferta unui 
produs, a cărei cantitate poate spori numai în limitele unor anumite legi organice. 
Situaţia cererii şi ofertei

· 
tuturor materiilor prime pare să explice multe din osci

laţiile care au avut loc in industria bumbacului, de asemenea şi situaţia de pe 
piaţa engleză a linii în toamna anului 157, precum şi criza industrială care i-a 
urmat• 17) . (R. Baker, în „Rep. Faci., Oct. 18",  p. -61.) 

Perioada de î•nfl.orire a industriei de lîină pi.eptăntă din West 
Ridng în Yorksh1re este cuprinsă ,înbre anii 1849 �i 1 850. In 1838 
acolo lucrau 29 246 .de pe.soane, în 1 843 - 37 060, în 1845 - 48 097, 
iar .n 1 850 - 74 9 1 .  In acelaş.i disrict existau în 1 838 2 768 de 
războaie 'de .ţesut mecanice, în 1841 - 1 1  458, în 1 843 - 16 870, 
în 1 845 - 1 9 121 ,  iia•r în 1850 - 29 539. ,(„Rep. Fact., [Oct.] 1850 " ,  

p. 60.) Această înflorire a industriei d e  lină ipieptănată a început, 

încă din octombrie 1850, să dvină su:speotă. n raportul din aprilie 

1 85 1 ,  subinspectorul Baker scrie des.pre Leeds şi Bradford : 

„De cîtva timp afacerile merg foarte prost. Filatorii de camgarn pierd repede 
p1 0fiturile realizate fo 150, şi majoritatea ţesătorilor nu se află într-o situaţie mai 
bună. Cred că în momentul de faţă în industria linii numărul maşinilor care nu 
lucrează este mai mare ca oricind. Filatorii de în concediază şi ei pe muncitori 
şi opresc maşinile. Ciclurile industriei textile sînt astăzi într-adevăr cit se poate 
de nesigure şi în curind vom ajunge, cred, la concluzia... că nu se păstrează nici 
o proporţie între capacitatea de productie a fuselor, cantitatea materiei prime 
şi creşterea populaţiei" (p. 52). 

Acelaşi ·lucru este valabiil şi pentru industria bumbacului .  !n 

raportul din octombri·e 188 citat mai sus se spune : 

„De cînd în fabrici s-a stabilit riguros durata zilei de muncă, în toate ramu
rile industriei textile cantitatea materiilor prime consumate, proporţiile producţiei 
şi mărimea salariilor se st�bilesc pe baza unei simple reguli de trei. .. Citez dintr-un 
raport recent... al d-lui Baynes, actualul primar din Blackburn, cu privire la in
dustria bumbacului, în care a adunat cu cea mai mare minuţiozitate date ale sta
tisticii industriale din districtul său : 

«Fiecare cal-putere efectiv pune în mişcare 450 de fuse seif-actor împreună cu 
utilajul auxiliar respectiv, sau 200 de fuse throstle, sau .15 războaie pentru postav 
de 40 de ţoli lăţime împreună cu maşinile de depănat, de urzit şi de apretat. 
La filat, de fiecare cal-putere revin 21/2 muncitori, la ţesut însă ,10 ; salariul lor 
mediu săptăminal este de cel mult 101/z şilingi. Numerele medii prelucrate sini 
nr. 3032 pentru urzeală şi nr. 34-36 pentru bătătură ; dacă admitem că pro-

17) Se înţelege de la sine că, spre deosebire de d-l Baker, noi nu considerăm 
că criza din 157 din industria linii a fost determinată de neconcordanţa dintre 
preţul materiei prime şi preţul produsului finit. Această neconcordanţă a fost 
numai un simptom, criza însă a fost generală. - F. E. 
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ductia săptămînală de fire toarse este de 113 uncii de fiecare fus, rezultă 24 700 de 
pfunzi de fire săptămînal, pentru care se consumă 970 OO de pfunzi, sau 2 300 de 
baloturi de bumbac la preţul de 8 00 1 .  st... In districtul nostru >e o rază de 
5 mile engleze în jurul Blackbumului) consumul săptămînal de· bmbac este de 
1 530 OO de pfunzi, sau 3 50 de baloturi la preţul de 4 5 l. st. Aceasta repre
zintă 1/is din totalul filaturilor de bumbac ale Regatului Unit şi 1/11 din totalul 
ţesătoriilor mecanice». 

Astfel, după calculele d-lui Baynes, numărul total al fuselor în industria bum
bacului ar fi deci în Regatul Unit de 28 800 OO, şi pentru ca acestea să lucreze 
din plin e nevoie de 11 32 080 O' de pfunzi de bumbac anual. Dar importul de 
bumbac, scăzînd exportul, a fost în 1856 şi 1857 de numai 1 22 56 2 de pfunzi ; 
a existat deci, fără îndoială, un deficit de 409 53 1 8  de pfunzi. D-� Baynes, care 
a avut ·bunăvoinţa să discute cu mine această problemă, este de părere că un 
calcul al consumului anual de bumbac bazat pe consumul districtului Blackbum 
s-ar dovedi a fi exagerat nu numai din cauza diferenţei in ceea Ce priveşte nume
rele filate, ci şi din cauza unei mai mari perfecţionări a maşinilor. El apreciază 
consumul anual total de bumbac al Regatului Unit la 1 OOO de milioane de pfunzi. 
Dar dacă are dreptate, dacă oferta depăşeşte într-adevăr cererea cu 22 50 OO de 
pfunzi, atunci se pare că încă de pe acum cererea şi oferta sînt aproape echili
brate, chiar fără a socoti fusele şi războaiele de ţesut suplimentare, care, după 
părerea d-lui Baynes, sînt pe cale de a fi instalate în districtul său şi probabil 
şi în alte districte" (p. 59, 60, 61 ) .  

III. Ilustrare generală : 
criza de bumbac din 1 861-1865 

Perioada premergătoare 1 84-1860 
1845. Siituaia de prosperitate în industr.a mbacului. Preţul 

la bumbac foarte scăzut. ln [egătură cu aceasta L. Homer spune : 

„In cursul ultimilor 8 ani n-am mai intîlnit o perioadă de înviorare atît de 
intensă a afacerilor ca vara şi toamna trecută, mai ales în filaturile de bumbac. 
In tot timpul acestui semestru am fost informat că în fiecare săptămînă se făceau 
;.0i mvestiţii de capital în fabrici ; se construiau noi fabrici, se găseau noi chiriaşi 
pentru putinele fabrici goale, se extindeau fabricile a flate în exploatare, se insta
lau maşini cu abur mai putenice şi un număr mai mare de maşini de lucru" .  
(„Rep. Fact„ Oct. ' 1845", p. 13.) 

1846. Incep plîngerile. 

„Incă de mai multă vreme fabricanţii din industria bumbacului se vling 
că afacerile nu merg bine„. n ultimele 6 săptămîni în diferite fabrici s-a redu� 
timpul de muncă ; de obicei se lucrează 8 ore pe zi în loc de ,12 ; se par' că 
acest fenomen ia amploare „ .  preţul la bumbac a crescut mult şi . . .  nu numai că 
preţul produselor fabricate nu creşte, dar„. preţurile lor sînt mai scăzute decît 
înainte de scumpirea bumbacului. Faptul că în ultimii 4 ani numărul fabricilor 
de bumbac a sporit foarte mult trebuie să fi avut drept consecinţă, pe de o parte, 
o cerere crescîndă de materii prime şi, pe de altă parte, o ofertă crescindă de pro
duse fabricate ; amîndouă aceste cauze trebuie să fi contribuit concomitent 
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la scăderea profitului atîta timp cit oferta de materii prime şi  cererea de produse 
fabricate au rămas neschimbate ; dar ele au avut o influenţă cu mult mai puter
nică, fiindcă, e de o parte, oferta de bumbac a fost în ultima vreme insuficientă, 
iar pe de altă parte cererea de produse fabricate a scăzut pe diferite pieţe intene 
şi externe" .  („Rep. Fact., Oct. 146" , p. 10.) 

Cere rea cr.escîndă de materii prime şi ·suprasaturarea pieţei cu 
produse fabrkate merg, fireşte, m1nă în mină. De altfel extinderea 
de atunci a .ndustriei şi stagnarea care a urmat nu s-au .limitat la 
distric tele industriei bumb acului. In dLstrictul industriei de lînă 
pieptănată Bradford existau în 1836 numai 318 fabrici, iar în 1846 -
490. Aceste .cifre nu exprimă nici pe d�art·e adevărata c reştere a 
paducţiei, doarece fabricile existente au fost şi ele cosiderabil 
eJtinse fa acel tp. Acest �ucru este valabil îndeosebi ptm fi
la:turile de in. 

„In ultimii 10 ani toate acested au contribuit, mai mult sau mai puţin, la 
suprasaturarea pieţei, fapt care a determinat în bună parte actuala stagnare a afa
cerilor. Starea de depresiune a afacerilor este o consecinţă firească a sporirii atît 
de rapide a numărului fabricilor şi maşinilor". („Rep. Fact., Oct . . 1846", p. 30.) 

1847. n ootInbrie, crJza finnciară. Taxa de scont : 80/o. lncă 
înainte de aceasta : flimentul speculaţiei la .căile ferate şi al ma
şinaţiilor cu cambiiLe c ompaniei Indiilor orientale. D ar : 

„D-l Baker dă amănunte foarte interesante cu privire la creşterea din ultimii 
ani a cererii de bumbac, lină şi  in ca urmare a extinderii acestor industrii. El 
consideră cererea sporită pentru aceste materii prime, intervenită într-o vreme 
cînd importul lor a scăzut mult sub media obişnuită, ca fiind aproape suficientă 
pentru a explica actuala depresiune din aceste ramuri industri ale, fără a mai 
lua în considerare dezorgmizarea pieţei băneşti. �ărerea aceasta e pe deplin con
firmată de propriile mele observaţii şi de ceea ce am aflat de la persoane compe
tente în materie. Toate aceste diverse ramuri industriale au trecut prin mari 
dificultăţi încă de pe vremea cînd se mai putea uşor obţine un scont de S"lo şi chiai 
mai puţin. 1n schimb, oferta de mătase brută era masivă, preţurile moderate, 
astfel incit afacerile s-au înviorat pînă„. în ultimele 2 sau 3 săptămîni, cînd criza 
bănească a lovit, fără îndoială, nu numai pe fabricanţii de mătăsuri, ci, şi mai 
mult încă, pe principalii lor clienţi, fabricanţii de articole de mode. O privire 
asupra rapoartelor oficiale publicate arată că industria bumbacului a crescut în 
ultimii trei ani cu aproape 27°/o. Ca urmare, preţul la bumbac a crescut •În cifre 
rotunde de la 4 la 6 pence pfundul, în timp ce preţul la firele toarse, datorită 
ofertei mărite, nu a crescut decît extrem de puţin faţă de cel anterior. Industria 
linii a început să se extindă în '16 ; de atunci încoace ea a crescut cu 401/o 

în Yorkshire, iar în Scoţia şi mai mult. Şi mai accentuată este creşterea în in
dustria de worsted 18) . Pentru aceeaşi perioadă calculele ne arată în această in-

18) ln Anglia se face o distincţie riguroasă între Woollen Manufacture (in
dustria linii], care toarce şi ţese fire creţe din lină scurtă (centrul principal -
Leeds) . şi Worsted Manufacture ·[industria linii pieptănate] , care toarce şi ţese 
din lină lungă fire de lină pieptănată (centrul ei principal este B radford în York
shire) . - F. E. 
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dustrie o creştere de peste 740/o. Consumul de lină brută a fost deci enorm. Industria 
inului a înregistrat din 19 încoace o creştere de aproximativ 50/0 în Anglia, 
de .0/1 în Scoţia şi de aproape 00/o în Irlanda 11) , ca urmare - concomitent cu 
recolte de in proaste - preţul materiei prime a crescut cu 10 I. st. la tonă, în 
timp ce preţul la fire, dimpotrivă, a scăzut cu 6 pence la scul" .  („Rep. Fact., 
Oct. '1847" ,  p. 30, 31 .) 

149. Incepînd din ultimele .uni ale anului 1848, afarile s-au 
w:t din nou. 

„Preţul la in, care era atît de scăzut incit putea asigura, oricare ar fi fost 
situaţia în viitor, un profit suficient, i-a determinat pe fabricanţi să-şi continue 
afacerile. La inceputul anului fabricanţii de produse de lină au lucrat n timp 
foarte intens ... mă tem fnsă că darea în consignaţie a produselor de lină ia adesea 
locul cererii efective şi că perioadele de aparentă prosperitate, adică perioadele 
cînd întreprinderile lucrează din plin, nu coincid întotdeauna cu perioadele de 
cerere reală. Timp de cîteva luni producţia de lină pieptănată a mers deosebit de 
bine. La începutul perioadei menţionate preţul la lină era deosepit de scăzut ; 
filatorii se aprovizionau la preţuri avantajoase şi, dsigur, cu cantităţi însem
nate. Cînd preţul Ja Iînă a crescut cu ocazia licitaţiilor de pri.ăvară, filatorii au 
avut un avantaj pe care l-au menţinut, dat fiind că cererea de produse finite era 
mare şi constantă" .  („Rep. Fact. [April) 1849" ,  p. 42.) 

„Dacă examinăm oscilaţiile în mersul afacerilor în ultimii 3 sau 4 ani în 
districtele industriale din Anglia, trebuie, cred, să admitem că există .ndeva o 
cauză importantă a tulburărilor . . .  Nu cumva enorma forţă productivă a numărului 
sporit de maşini a furnizat un elemnt nou 1• („Rep. Fact., April •1849" ,  •p. 2, 43.) 

n noiembrie 1848, în mai şi în :tot timpul verii, pînă în octom
brie 1849, situaţia s-a îmbunătăţit continuu. 

„Aceasta se referă în special la producţia de stofe din camgan, care se 
concentrează în jurul oraşelor Bradford şi Hal!fax 1 niciodată această industrie 
n-a avut nici pe departe amploarea pe care o are astăzi. Specula cu materia primă 
şi nesiguranţa în ce priveşte oferta probabilă a acesteia au provocat dintotdeauna 
în industria bumbacului perturbări mai mari şi fluctuaţii mai frecvente decît in 
oricare altă ramură industrială. In momentul de faţă se fac mari stocuri de produse 
de bumbac de calitate inferioară, ceea ce nelinişteşte pe micii filatori şi le aduce 
de pe acum prejudicii, astfel că unii dintre ei lucrează cu timp de muncă incom
plet•. („Rep. Fact., Oct. :1849", p. 4, 5.) 

1850. Aprilie. Afacerile continuă să prospere. Excepţie : 

„Mare depr€siune într-o parte a industriei bumbacului din cauza ofertei 
insuficiente de materie primă necesară tocmai •pentru numerele de fire mai groase 
şi pentru ţesăturile mai grele... Domneşte teama că numărul sporit de maşini 
pentru fabricarea de lină pieptănată, instalate de curînd, va provoca o reacţie 
asemănătoare. După calculele d-lui Baker, numai în 1849 în această ramură in
dustrială producţia războaielor de ţesut a crescut cu 4"/o şi productia fuselor 
cu 2-300/o ; extinderea continuă încă în acelaşi ritm•. („Rep. Fact., April 1850", 
p. 4.) 

11) Această rapidă extindere a filaturilor mecanice de ln în Irlanda a dat 
atunci lovitura de moarte exportului german de pînză de in (din Silezia, Lausitz 
şi Westfalia) din fire toarse manual. - F. E. 
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1850. Octomrie. 

„Preţul Ia bumbac continuă... să provoace •În această ramură industrială o 

depresiune simţitoare, m. ales la mă1furile Ia care materia primă constituie o 
parte însemnată a cheltuielilor de producţie. Marea urcare a preţului mătăsii brute 

a determinat ln multe privinţe şi în această ramură o depresiune•. („Rep. Fact., 

Oct. 11 850", p. 14.) 
Potriv:t raportului cit!t aici al Comitetului rsocietăţii ·regale 

pentru ·cultura inului în 1Irlan.a, preţul urcat al inului, în timp ce 
pr.eţul altor prodse agricole era scăzut, a asigurat ·o creştere con

siderabilă a producţiei de in în al următor 1(p. 33) . 

1853. prllie. Mare prosperitate. 

„In cursul celor •11 ani de cind iau oficial cunoştinţă de situaţia dis trictului 

industrial Lancashire, n-am mai întîlnit niciodată o asemenea prosperitate gene
rală ; înviorarea este extraordinară în toate ramurile", spune L. Homer. („Rep. 

Fact., April 11853 " ,  p. 119.) 

1853. Octombrie. Depresiune n industria bumbacului. „Supra

produoţia" .  1(„Ry. Fact., October 1853" ,  p. 15.) 

1854. prilie. 

„In iudustria linii, deşi afacerile n-au mers deosebit de bine, toate fabricile 

au lucrat din plin 1 Ia fei şi în industria bumbacului. Industria linii pieptănate 
a lucrat în tot cursul semestrului precedent cu întreruperi.„ 1n industria inului 

s-au ivit dificultăţi din cauză că, în urma războiului Crimeii. s-a redus oferta de 
în şi de cinepă din Rusia". („Rep. Fact„ [April] 1 854 " ,  p. 37.) 

1859. 

„In industria inului din Scoţia continuă depresiunea... deoarece matena 

primă este rară şi scumpă 1 recolta proastă din ţările baltice care int principalii 

noştri furnizori va influenţa negativ afacerile în acest district 1 dimpotrivă, iuta, 

care ia treptat locul inului în confecţionarea multor Jrticole de calitate inferioară, 

nu este nici prea scumpă, nici rară ... aproximativ jumătate din maşinile din Dundee 
torc acum iută" . („Rep. Fact., April 11859", p. 19) . - „Din cauza preţului ridicat 

al materiei prime, filaturile de in sint încă departe de a fi rentabile, şi în timp ce 

toate celelalte fabrici lucrează timpul complet, o serie de filaturi de în şi-au în

cetat activitatea. Filaturile de iută . . .  se află într-o situaţie mai bună, deoarece în 

ultima vreme preţul Ia această materie primă este mai moderat" .  („Rep. Fact., 

October 1859 " ,  p. 20.) 
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1861-1864. Războiul civil din America. Cotton Famine *. 

Cel mai clar exemplu de întrerupere a procesului de prducţie 
ca urmare a lipsei şi scumpirii materiei prime 

1860. Aprilie. 

·„In ceea ce priveşte mersul afacerilor, mă bucur că am posibilitatea să vă 
comunic că, în pofida preţului ridicat al materiilor prime, toate ramurile in
dustriei textile, cu excepţia industriei mătăsii, au avut mult de lucru în cursul 
ultimului semestru„. ln unele districte ale industriei bumbacului s-a recurs la 
anunţuri pentru angajarea de muncitori, şi din Norfolk, ca şi din alte com1tate 
agricole, au plecat oameni într-acolo„. In toate ramurile industriale este, se 
pare, o mare lipsă de materie primă. Numai această lipsă„. ne mai ţine în frîu. 
ln industria bumbacului numărul fabricilor nou construite, extinderea celor exis
tente şi cererea de muncitori n-au fost niciodată atit de mari ca acum. Pretutin· 
deni se caută materie primă". („Rep. Fact„ April 1 60",  p. 57.) 

1860. Octombrie. 

„In districtele industriei de bumbac, lină şi in afacerile au mers bine ; se 
spune chiar că în ultimul an în ·Irlanda au mers chiar ufoarte bine» şi că ar fi 
mers şi mai bine dacă preţul materiei prime n-ar fi fost atît de ridicat. Filatorii 
de in aşteaptă, pare-se cu mai multă nerăbdare ca oricînd, să le fie deschis, 
datorită căilor ferate, drumul spre resursele suplimentare ale Indiei şi ca agri
cultura acesteia să ajungă la o dezvoltare corespunzătoare, pentru ca în sfirşit„. 
să existe o ofertă de in care să corespundă necesităţilor lor". („Rep. Fact., Octo· 
ber 1160" , p. 37.) 

1861 . .prilie.  

„Momentan afacerile stagnează„. în citeva fabrici de bumbac se lucrează 
săptămîna de lucru incompletă şi multe fabrici de mătase lucrează numai parţial. 
Materia primă este scumpă. In aproape toate ramurile industriei textile preţul 
ei este mai ridicat decit cel la care poate fi prelucrată pentru masa consuma
torilor". („Rep. Fact., April '101 ",  p. 33.) 

A ,reieşit acum că în 1860 în indus tria bumbrucului a avut loc 
o supraproducţie ; .efectul ei s-a simţit încă mulţi ani. 

„Au trebuit să treacă doi şi chiar trei ani pînă cînd supraproducţia din 180 
a putut fi absorbită de pia fa mondială". („Rep. Fact., October 103",  p. 127.) 
„Depresiunea de la începutul anului 160 pe pieţele produselor de bumbac din 
Asia răsăriteană a avut repercusiuni corespunzătoare asupra industriei din Black· 
burn, unde în medie 30 OOO de războaie mecanice produc ţesături aproape exclusiv 
pentru această piaţă. Din această cauză cererea de braţe de muncă s-a redus 
aici cu multe luni înainte de a se fi făcut simţite efectele blocadei bumbacului„. 
Din fericire, mulţi fabricanţi au fost astfel salvaţi de la ruină. Valoarea stocurilor 
a crescut cit timp au fost ţinute în depozit, şi astfel a fost evitată o depreciere 
îngrozitoare, care altfel ar fi fost inevitabilă în condiţiile unei asemenea cnze". 
(„Rep. Fact., October 1862" ,  p. 28, 29, 30.) 

* - Criza de bumbac. - Nota trad. 
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1861 . Octombrie. 

„De cîtva timp se observă o stare de depresiune •în afaceri... Este foarte 
probabil ca în timpul lunilor de iarnă multe fabrici să-şi reducă considerabil 
timpul de muncă. Lucrul acesta era de altfel de prevăzut„. absolut independent 
de cauzele care au întrerupt importul nostru obişnuit de bumbac din America şi 
exportul nostru .în America, o reducere a timpului de muncă în iama viitoare ar 
fi fost necesară ca urmare a creşterii puternice a producţiei în ultimii trei ani, 
precum şi a perturbărilor care au aut Ioc pe pieţele din India şi China".  („Rep. 
Fact., October 1861 " , p. 19.) 

Deşeurile de bumbac. Bumbacul din India •(sural) . [n!Iuenţa asupra salariu
lui muncitorilor. Perfecţionarea maşinilor. Inlocuirea bumbacului prin amidon 
şi subst.ţe minerale. Efectul acestei apretări cu amidon asupra muncitorilor. 
Filatori de numere de fire mai tine. Pungăşiile fabricanţilor. 

„Un fabricant îmi scrie următoarele : «ln ceea ce priveşte evaluarea consumu
lui de bumbac per fus, nu ţineţi, desigur, îndeajuns seama de faptul că, atunci 
cind bumbacul este scump, fiecare filator de fire obişnuite 1să zicem pină la 
nr. 40, dar mai ales nr . •  1232) filează numere cit se poate de fine, adică nr. 16 
în Ioc de nr. 112 de altădată, sau nr. 2 în Ioc de nr. 16 şi aşa mai departe. Iar 
ţesătorul care ţese aceste fire fine, ca să dea ţesăturii sale greutatea obişnuită, 
adaugă cit mai mult apret. Acest procedeu este folosit acum într-o proporţie cu 
adevărat ruşinoasă. Dintr-o sursă autorizată am aflat că la o bucată de shirting * 
ordinar de 8 pfunzi, destinat exportului, 2 3/ 4 pfunzi reprezintă apretul. In alte 
ţesături se introduce adesea pînă la 50'/o apret, astfel că fabricantul care se laudă 
că face avere vînzînd pfundul de ţesături cu un preţ mai mic decit a plătit firele 
nu minte de Ioc»" („Rep. Fact., April. 184", p. 27.) 

„Mi s-a mai spus că ţesătorii atribuie înrăutăţirea stării sănătăţii lor apretu
lui întrebuinţat la urzeala toarsă din bumbacul venit din India, care nu este 
făcut ca pînă acum numai din făină. Acest surogat de făină ar prezenta marele 
avantaj că măreşte considerabil greutatea ţesăturii, astfel că din 15 pfunzi de fire 
se fac 20 de pfunzi de ţesături" .  („Rep. Fact., Oct. 1 863", p. 63. Surogatul acesta 
era talc măcinat, denumit China clay " * ,  sau ipsos, denumit French chalk * * *.) 
-„Cîştigul ţesătorilor" (este vorba de muncitori) „s-a redus foarte mult datorită 
întrebuinţării surogatelor de făină ca apret pentru urzeală. Acest apret face ca 
firele toarse să fie mai grele, dar totodată ele devin rigide şi se rup uşor. Fiecare 
fir de urzeală ajunge .în războiul de ţesut prin aşa-numita liţă, ale cărei fire mai 
groase ţin urzeala in poziţia necesară ; urzeala bine apretată provoacă în penna
nenţă rupturi ale firelor ; la fiecire ruptură ţesătorul rpierde cinci minute pentru a 
înnoda firele ; ţesătorul trebuie acum să facă cel puţin de · 10 ori mai multe 
reparaţii deoît înainte, şi războiul produce, bineînţeles, cu atît mai puţine ţesături 
în orele de lucru" (I. c., p. 2, 3) . 

„La Ashton, Stalybridge, Mossley, Oldham etc. timpul de muncă a fost redus 
cu o treime, şi în fiecare săptămînă acest timp este redus tot mai mult„. O dată 
cu această reducere a timpului de muncă are loc in multe ramuri şi o reducere 
a salariilor• (p. 13). 

La rinceputuI anului 186 1  În unele localităţi dn Lancashire a 
avut loc o grevă a muncitorilor rdin ·tesă:toriiie mecanice. Diferiţi 

* - pinză de cămăşi. - Nota trad. ** - lut chinezesc. - Nota trad. * * *  - var franţuzesc. - Nota trad. 
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fabricanţi anunţaSeră o reducere a salariului rcu -11/2°/o ; munci
torii cereau să fie menţim1te saliriile şi să fie reduse orale de 
mucă. Cererea aceasta lU a fost satisfăcută şi a izbucnit greva. 
După o lună muncitorii au trebuit să cedeze. Dar acum au obţinut 
şi una şi alta : 

„In afară de reducerea salariului, pe care muncitorii au trebuit s-o accepte 
în cele din urmă, multe fabrici mai lucrează acum săptămîna de lucru incompletă". 
[„Rep. Fact., April 1861 " ,  p. 23.) 

1862. Aprie. 

„De la ultimul meu raport, suferinţele muncitorilor s-au accentuat considera
bil : dar nicicînd în istoria industriei suferinţe atît de neaşteptate şi de grele n-au 
fost suportate cu atîta resemnare şi atîta stăpînire de sine" .  („Rep. Fact., April 
1 82",  p. 10.) „In momentul de faţă numărul şomerilor totali nu pare să fie cu mult 
mai mare decît în 1 88, cînd a domnit o panică obişnuită, dar care s·a dovedit a 
fi totuşi destul de mare pentru a-i determina pe fabricanţii alarmaţi să stringă 
date statistice cu privire la industria bumbacului, asemănătoare acelora care se 
publică acum săptămînal ... In mai 1 848 15°/o din muncitorii din industria bumbacului 
din Manchester nu lucrau, 112°/o lucrau numai săptămîna incompletă, iar peste 70°/o 
lucrau săptămina completă. La 28 mai 1862 erau 15°/o şomeri, 35•/o lucrau săptă
mîna incompletă, iar 49°/o lucrau săptămîna completă ... In localităţile învecinate, 
de pildă, la Stockport, procentul muncitorilor care lucrează numai săptămîna 
incompletă şi al şomerilor totali este mai mare, al celor care lucredlă săptămîna 
completă este mai scăzut", deoarece aici se filează numere mai groase decît la 
Manchester (p. 1 6) .  

1 862. Octombrie. 

„Potrivit ultimei statistici oficiale, în 1861 în Regatul Unit existau 2 887 de 
fabrici de bumbac, dintre care 2 109 În districtul meu (Lancashire şi Cheshire) . 
Ştiam, ce-i drept, că o foarte mare parte din cele 2 109 fabrici aflate în districtul 
meu erau întreprinderi mici, în care lucrau puţini muncitori. Am fost însă surprins 
cînd am aflat cit de mare era această cifră. In 392 de întreprinderi, sau 19'/o din 
ele, forţa motrice, aburul sau apa, este sub 10 cai-putere ; în 345, sau 16°/o, 
este - 10 pînă la 20 de cai-putere ; în 1 372 este de 20 de cai-putere sau mai mult... 
O foarte mare parte din aceşti mici fabricanţi - peste o treime dm numărul lor 
totei - e1 au ei înşişi nu cu mult înainte muncitori : sînt oameni care nu dispun 
de capital. . .  Greutatea principală cade deci asupra restului de '/•" . („Rep. Fact., 
October 1862", p. 18, 19.) 

1Potrivit a.celuiaşi .raport, 40 1 46, s au 1 1 ,30/o din m�ncitorii din 
industria bumbacului din Lancashire şi Cheshire, lucrau atunci 
săiptăm:na .completă ; 1 34 767, sau 38°/o, lucrau s ăptăm1na incom
pletă ; 1 79 12 1 ,  ,sau 50,70/o, erau şomeri. Dacă din aceste cifre scă
dem pe aoele a privitoare la Manchester .i Bolton, u nde se torc 
mai ales numere ne, ramură rel ativ puţin lovită de criza de bum-

b ac, atunci situaţia este şi mai proastă, şi anume : 8,5°/o lucrează 
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săptămîna completă, 38o sptămîna incompletă, 53,5o snt şo
meri p. 19, 20) . 

„Pentru muncitori este o deosebire esenţială dacă se .  prelucrează bumbac 
de bună calitate sau de proastă calitate. In primele luni ale anului, cind fabri
canţii căutau să-şi menţină fabricile în funcţiune folosind orice fel de· bumbac care 
putea fi cumpărat la preţuri moderate, foarte mult bumbac de proastă calitate 
a fost introdus în fabrici care !n mod obişnuit întrebuinţau mai înainte bumbac 
de calitate ; diferenţa în ceea ce priveşte salariul muncitorilor ajunsese atit de 
mare, incit au izbucnit multe greve, pentru că acum, fiind plătiţi cu bucata după 
\•echiul tarif, nu mai reuşeau să realizeze un salariu zilnic acceptabil„. In unele 
cazuri diferenţa provenită din întrebuinţarea unui bumbac de proastă calitate, chiar 
dacă se lucra săptămina completă, reprezenta jumătate din salariul total" (p. 27). 

1863. Aprilie. 

„In cursul acestui an nu vor putea lucra săptămina completă decît ceva mai 
mult de jumătate din muncitorii din industria bumbacului". („Rep. Fact„ April 1 863" '  p. 14.) 

„Un foarte mare dezavantaj care rezultă din folosirea bumbacului indian, 
pe care fabricile sint nevoite acum să-l întrebuinţeze, este acela că viteza maşini
lor trebuie să fie considerabil micşorată. ln ultimii ani s·a făcut totul pentru a se 
mări viteza şi astfel aceleaşi maşini să efectueze mai multă muncă. Micşorarea 
vitezei maşinii loveşte însă pe muncitor tot atit cit şi pe fabricant, căci majori
tatea muncitorilor sint plătiţi la bucată, filatorii cu atita de fiecare pfund de fire 
filate, ţesătorii cu atita de fiecare bucată ţesută ; şi chiar celorlalţi muncitori, 
plătiţi cu săptămina, l i  se va micşora salariul ca urmare a reducerii producţiei. 
Din cercetările făcute de mine„. şi din datele ce mi s-au dat privind cîştigul 
muncitorilor din industria bumbacului în :ursul acestui an„. rezultă în medie o 
scădere a salariilor de 200/o, în unele cazuri de 500/o, faţă de cele din � 861 " {p. 13). 
- „Mărimea CÎ;tigului depinde„. de calitatea materialului care se prelucrează„. 
ln ceea ce priveşte salariul, situaţia muncitorilor este cu mult mai bună acum" 

(octombrie 1 863) „decit a fost în aceeaşi perioadă a anului trecut. Maşinile s-au 
perfecţionat, materia primă este mai bine valorificată şi muncitorii înving mai 
uşor dificultăţile cu care aveau de luptat la început. Primăvara trecută am fost 
la Preston, intr·o şcoală de croitorie" (instituţie de binefacere pentru şomeri) ; 
„două fete tinere, care cu puţin înainte fuseseră trimise într-o ţesătorie, unde după 
asigurările date de fabricant ar putea ciştiga 4 şilingi pe săptămină, au rugat s. 
fie reprimite în şcoală şi s-au plins că nu ar fi putut ciştiga nici măcar un şiling 
pe săptămină. Am primit date cu privire la self-acting minders„. Oameni care 
lucrează la maşini de tors automate au primit, după 14 zile complete de muncă 
neîntreruptă, 8 şilingi şi U pence, sumă din care li se scădea chiria, pentru ca 
după aceea patronul" (mărinimosul I) „să le restituie totuşi, în dar, jumătate din ea. 
Muncitorii plecau acasă cu 6 şilingi şi ,1 1 pence. In unele localităţi, în ultimele 
luni ale anului 1862, aceşti self-acting minders primeau -9 şilingi pe săptămină, 
ţesătorii - 2-6 şilingi pe săptămină... In prezent situaţia s-a îmbunătăţit mult, 
cu toate că în cele mai multe districte salariile sint încă foarte mid„. In afară 
de bumbacul indian, care are firul mai scurt şi conţine impurităţi, la micşorarea 
salariilor au contribuit şi alte cauze. Astfel, de pildă, s-a încetăţenit obiceiul ca 
bumbacul indian să fie amestecat cu o mare cantitate de deşeuri de bumbac, 
din care cauză, fireşte, munca filatorului este şi mai grea. Fibrele fiind scurte, firele 
se rup mai uşor atunci cind se scoate mula şi cind sint răsucite, iar mula nu 
poate fi ţinută atit de regulat în mişcare. De asemenea, din cauză că firele trebuiP 
urmărite cu mare atenţie, de cele mai multe ori o ţesătoare nu poate să supra-
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vgheze decit un singur război, şi numai foarte puţine pot să supravegheze mai 
mult de două războaie„. în multe cazuri salariul muncitorilor a scăzut cu 5'/o, 71/2°/o şi 100/o„. în majoritatea cazurilor muncitorul trebuie să facă singur faţă difi
cultăţilor în ceea ce priveşte materia primă şi totodată să facă eforturi ca, pe 
baza tarifului de salarizare obişnuit, să-şi menţină ciştigul... O altă dificultate 
căreia trebuie să-i facă faţă uneori ţesătorii este aceea de a trebui să dea o 
ţesătură bună dintr-un material prost, fiind sancţionaţi cu reţineri din salariu cind 
munca lor nu dă rezultatul dorit". ·(„Rep. Fact., October 183" , p. 41-43.) 

Salariile erau mizerabile chiar atunci cînd se lucra timpul 
complet. Muncitorii din inJdusbria bumbacului •se angajau la tot 
felul de lucrări puhlke, Juc.rări de drenaj , construcţii de drumuri, 
spartul pietrelo r, ,pavatul străzilor, pentru a primi de [a autorităţile 
locale un ajutor ,(car·e era de fpt un ajutor pentru fabricanţi ; vezi 
cartea .I, p. 598/589 49) . Întreaga burghezie îi urmărea cu atenţie 
pe muncitori.  Dacă nundtol refuza să primeiscă :salariu1 de mi
:erie c are i se oferea, rcomitetul de ajutorare îl ştrgea de pe listă. 
Era o epoc ă  de ar pentru domnii abricanţi, căci muncitorii itre
buiau sau să moară de foame, sau .să lucreze pentru orice salariu, 
în 1condiţiile cele mai avan'taj oas·e pentru burghezi, comitetele de 
ajutorare ifăcînd oficiul de .c:îini de pază ai ce sto:ra. ln acelaşi timp, 
fabric anţii , înţlii pe as::uns .cu guv,ernul, impiedcau cit mai mult 
posibil em.grarea, pe ide o parte, pentru a avea mereu la îndemînă 
c apital. întruchipat în c anea şi sîngeLe muncito.rilor, pe de altă 
pa.te penitru a nu pierde chiria pe care o Storceau de la aceşti 
muncitori. 

„Comitetele de ajutorare procedau în această privinţă cu multă severitate. 
Daaă se oferea de lucru, muncitorii cărora li se oferea de lucru erau şterşi de 
pe listă, astfel incit ei erau siliţi să accepte ceea ce li se oferea. Dacă refuzau 
munca ce li se oferea„. ei făceau acest lucru din c auză că salariul urma să fie 
pur nom.inal, iar munca extraordmar de grea• (1 .  c., p. 91). 

Mundtooii erau spuşi să fac ă orke fel de munc ă la ::are erau 
reprtizaţi în baza Jui Public Works Act * . 

„Principiile după care erau organizate muncile industriale nu erau mc1 pe 
departe aceleaşi în toate oraşele. Dar chiar in localităţile unde munca sub cerul 
liber nu era o simplă probă (labour test) ea era totuşi plătită sau cu obişnuitul 
ajutor în bani sau cu o sumă care depăşea atit de puţin acest ajutor, incit de 
fapt nu era altceva decit o probă" (p. 9). „Public Works Act din 13 trebuia 
să remedieze acest neajuns şi să dea muncitorului posibilitatea de a-şi ciştiga 
salariul zilnic ca m:ncitor ziler independent. Această lege avea un triplu scop : i) să împuternicească autorităţile locale să împrumute bani" (cu aprobarea pre
şedintelui Comitetului central de stat pentru asistenţa săracilor) „de la comisarii 
care administrează împrumuturile ; 2) să îmbunătăţească situaţia !n oraşele din 
districtele industriei bumbacului ; 3) să procure şomerilor de lucru şi o retribuire 
suficientă (remunerative wages) •. 

* - Legea cu privire la lucrările publice. - Nota trad. 
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Pînă Ja sfîrşitul Junii octombrie 1863 au fost aprobate în baza 
acestei 1egi ÎlPrumuturi în valoare .de 883 700 I. st. (p. 70) . Au fost 
întreprinse mai ales lucrări de c analizare, de .construcţii de dru
muri, pavări de străzi, lucrări la .lacuri de acumulare pentru mo
toare hidralice etc. 

D-l Henderson, preşedtntel1e comitetului din Blackburn, snie 
în ceastă privinţă in�peetorului de fabrică Redgrave : 

„Din tot ceea ce am observat în această perioadă atît de plină de suferinţe 
şi mizerii, nimic nu m-a frapat mai mult şi nu m-a bucurat mai mult decit rîvna 
cu care şomerii din acest district au acceptat munca oferită de consiliul municipal 
din Blackburn în virtutea lui Public Works Act. Cu greu se poate imagina un 
contrast mai mare decît acela dintre filatorul de bumbac, care înainte lucra ca 
muncitor calificat în fabrică, şi acelaşi muncitor care lucrează acum ca ziler la 
un canal de scurgere la 14 sau 18 picioare adîncime". 

(După mărimea amiliei, muncitorii aoeştia cîştigau săp.tămînal 
4 pînă la 12 şilingi ; din această sumă colosală tr·ebuia să trăiască 
adesea o familie de 8 persoane. Domnii bwghezi aveau n dublu 
profit ; n )rimll rînd, primeau cu o dobîndă foarte mică banii 
necesari pentru amenaj area ·oraşelor lor afumate şi ruinate ; în al 
doilea rînd, Jăteau muncitorilor salarii mult mai mici decît cele 
obişnuite.) 

„Fiind deprins cu o temperatură aproape tropicală, cu o muncă în care 
priceperea şi precizia mişcării î l  slujeau infinit mai mult decît forţa muşchilor, 
cu o salarizare de două ori, ba uneori chiar de trei ori mai mare decît cea pe 
care o poate primi acum, muncitorul dă dovadă, prin acceptarea de bunăvoie 
a muncii oferite, de o abnegaţie şi de o înţelegere demnă de toată lauda. In 
Blackbum oamenii aceştia au fost încercaţi la aproape toate muncile posibîle exe
cutate sub cerul liber : au fost puşi să sape pînă la mari adîncimi un pămînt 
mocirlos, să facă lucrări de drenaj, să spargă pietre, să construiască lrumuri, să 
sape pe străzi canale adînci de •14, 16 şi uneori de 20 de picioare. Pentu aceasta 
stau adeseori în noroi şi apă la o adîncime de 1..12 ţoli şi sint, pe deasupra, 
în condiţiile unei clime a cărei umezeală nu este întrecută şi poate nici măcar 
atinsă în nici unul din celelalte districte ale Angliei" (p. 91 , 92) . - „Atitudinea 
muncitorilor a fost aproape ireproşabilă„. tot aşa rîvna cu care primesc şi duc 
pînă la capăt muncile sub cerul liber• (p. 69) . 

1864. Aprilie. 

„Din cînd în cînd diferite districte se plîng de lipsă de muncitori, mai ales 
în anumite ramuri, de pildă in ţesătorii. .., dar plîngerile acestea au drept cauză 
atît salariul scăzut pe care-l pot ciştiga muncitorii din cauza firelor de proastă 
calitate folosite, cit şi o oarecare lipsă reală de muncitori n această ramură spe
cială. Numeroase neînţelegeri s-au ivit luna trecută între unii fabricanţi şi mun
citorii lor din cauza salariilor. Regret că grevele au fost prea frecvente„. Fabri
canţii privesc efectele lui Public Works Act ca o concurenţă şi, în consecjnţă, 
comitetul locii de ajutorare din Bacup şi-a suspendat activitatea, căci, deşi nu 
lucrează încă toate fabricile, se observă totuşi o lipsă de muncitori' („Rep. Fact., 
April 1 4", p. 9.) 
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!ntr-,devr, .domnii fahricanţi nu mai aveau trp de pierdut. 
Datorită Jui !Public Works ct cererea de braţe de muncă a crescut 
atît de mult, încît unii muncitori de fabrkă cîştigau acum în :a
rier·ele de piatră 'd�n Bacup 4�5 şilingi pe Ji. Lreptat s-a pus deci 
capăt lucrărilor publice - această nouă ediţie a ace.or Ateliers 
natio.aux di·n 18 50, caDe !însă de astă dată foseseiră îiiinţate 
spre folosul burgheziei. 

Experimente in corpore vili * 

„Deşi am indicat salariul foarte scăzut (al muncitorilor care lucrează săptă
mina completă) , ciştigul real al muncitorilor din diferite fabrici, aceasta nu în
seamnă nicidecum că ei ciştigă în fiecare săptămînă aceeaşi sumă. Aici au Ioc 
mari fluctuaţii ca urmare a faptului că in aceeaşi fabrică fabricanţii experimen
tează în permanenţă diferite combinaţii de bumbac şi deşeuri ; aceste «amestecuri», 
cum le numesc ei, sint modificate adesea, şi ciştigul muncitorilor creşte sau scade 
în funcţie de calitatea amestecului de bumbac. Uneori cîştigul reprezintă numai 15o 
din ciştigul anterior, iar uneori timp de o săptămină sau mai multe scade cu 50 
sau 600/o" .  

Inspectorul Redgrave, ,cire •spune aceste lucruri, dt1ează date 
privind salariJl luate din practică, din care aici este sufcient să 
dăm următorrle exemple : 

A, ţesător, familie de 6 persoane, .lucrează 4 zi.le pe săptămînă, 
cîşt1gă 6 şHngi şi 81/2 ,pcnce ; B, twister **, 41/2 zile Pe săptămînă, 
6 şilingi ; C, ţesător, familie .e 4 persoane, 5 zile pe 1săptămînă, 
5 1şi1igi şi 1 penoe ; D, s}UJbber* **, !familie de 6 persoane, 4 zile pe 
săptiînă, 7 şilingi şi  1 0  pence ; E,  ţesător, fmilie de 7 persoane, 
3 lL1e, 5 şilingi şi aşa mai ;depa·rte. Redgrav•e ·c ontinuă : 

„Datele de mai sus merită toată atenţia, deoarece ele dovedesc că pentru 
unele familii munca ar fi o adevărată nenorocire - căci nu reduce pur şi simplu 
venitul, ci îl coboară atît de mult, incit devtne cu desăvîrşire insuficient pentru 
a satisface minimum de trebuinţe - dacă nu s-ar acorda un ajutor suplimentar 
în cazurile cind venitul familiei nu atinge suma pe care ar primi-o ca ajutor dacă 
toţi membrii ei nu r avea de lucru". 1(„Rep. Fact., October 163" ,  p. 5053.l 

„!n nici una din săptămînile de la 5 iunie J3 încoace, muncitorii n-au 
lucrat ll medie mai mult decit două zile, cite 7 ore şi citeva minute• (I. c. ,  
p. 1121) . 

De la începutul crizei pînă ila 25 mar.e 163 epitrpia săraci
lor, Comitetul central de ·ajutorar.e ·Şi Mansion-HouseComittee din 

Londra au ,cheltuit aproape 3 OOO OOO 1. st. (p. 1 3) .  

" - p e  un corp fără valoare. - Nota trad. 
* • - răsucitor. - Nota trad . 

. . .  - răsucitor. - Nota trad. 
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„lntr-un district 1nde se torc cele mai fine fire... torcătorilor Ii s-a redus 
indirect salariul cu ,15'/o din cauză că s-a trecut de la Sea Island Ia bumbacul 
egiptean. Intr-un mare district în care deşeurile de bumbac sint folosite masiv 
pentru amestecul cu bumbacul indian, salariul filatorilor s-a redus cu 50/o şi, în 
afară de aceasta, din cauza prelucrării surat-ului şi deşeurilor, cu 20300/o. Ţesă
torii care lucrau înainte la patru războaie lucrează acum numai la două. In 1 60 
dştigau la fiecare război 5 şilingi şi 7 pence, în 1863 numai 3 şilingi şi 4 pence ... 
Amenzile, care înainte, cind se folosea bumbac american, oscilau între 3 şi 
6 pence• i(pentru torcători) . „au ajuns acum la 1 şiling - 3 şilingi şi 6 pence•. 

lntr-un distriot unde se întrebuinţa bumbac egiptean ameste
cat cu bumbac indian : 

„Salariul mediu al unui torcător la mule era în 1860 18.-25 şilingi, iar acum 
este 1 --18 şilingi. Aceasta se datoreşte nu numai faptului că bumbacul este de 
calitate mai proastă, ci şi reducerii vitezei mulei, în scopul obţinerii unor fire 
mai mult răsucite, lucru pentru care în vremuri normale se plătea suplimentar, 
conform tarifului" (p. 3, 4, 4550). „Deşi prelucrarea bumbacului din India a fost 
pe alocuri poate rentabilă pentru fabricanţi, vedem totuşi (vezi statele de salarii, 
p. 3) că în comparaţie cu 1861 muncitorii au de suferit de pe urma acestui fapt. 
Dacă surat-ul va fi intrebmnţat în mod curent, muncitorii vor pretinde· acelaşi 
ciştig ca în 1 861 ; aceasta însă ar afecta serios profitul fabricanţilor, dacă diferenţa 
n-ar fi compensată de preţul bumbacului sau al produselor fabricate• {p. 15). 

Chirie. 

„Dacă muncitorii locuiesc în cottages care aparţin fabricantului, chiria se 
scade adesea din salariu, chiar dacă s-a lucrat săptămina incompletă. Totuşi va
loarea acestor clădiri a scăzut, şi acum asemenea căsuţe se pot închiria cu 2-000/o 
mai ieftin decit înainte ; un cottage care se închiria cu 3 şilingi şi 6 pence pe 
săptămînă, acum se poate închiria cu 2 şilingi şi 4 pence şi uneori chiar cu mai 
puţin" (p. 57). 

Emigrare. Fabricanţii au fost, fireşte, împotriva emigrării mun
citorilor, e de o p arte, fiind�ă, 

„în aşteptarea unor vremuri mai bune pentru industria bumbacului, ei voiau să-ş i ·  
păstreze la îndemină mijloacele cu care să-şi poată exploata fabricile în  con
diţii cit mai avantajoase". ln afară de aceasta, „unii fabricanţi sînt proprietarii 
caselor locuite de muncitorii care lucrează în intreprinderile lor, şi cel puţin o 
parte din ei contează neapărat să-şi recupereze mai tirziu o parte din chiria 
neachitată" (p. 96) . 

În 1cuvîntarea ţinută în faţa alegătorHor la 22 octombrie 1864, 
d-l B.rnal Osoone, deputat în ,parlament, a spus că muncitorii din 
Lancashire s-au lUrtat .ca filozofii antici (stoicii) . Nu cumva 
ca oile ? 
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C a p i t o l u l  ş a p t e 
Adaosuri 

Să presupunem, aşa cum am mai făcut în secţiunea de faţă, 
că masa profitului însuşită în fi,ecare sferă de p1oducţie în p arte 
este egală cu suma plusvalorii produse ide 1capitalul tot:l investit 
în aoeastă ,sferă. Burghezul 1însă tot nu va considera profitul ca  
fiind identiic cu plusvaloarea, adică cu suramunca neplătită, din 
urm!boarele motive : 

1 .  ln cursul proc.esului de irculaţie, e1 ui:tă procesul de prn
d1cţie. Realizarea valor1lor m.rfuril·or - :are include relizarea 
şi a plusva:lorii .cuprinse în ele - apare drept crearea P1usvalorii. 
{ Locul lăsat Hber în manusoris arată că Marx ntenţiona Să dez
:olt·e acest punct. - F.E. ) 

2. Dacă se prespune că gradul ide e�loatare a muncii rămîne 
neschimbat, atunci, aşa 1cum am văzut, indiferent de modificările 
provocate de s1stemul de cr1ldit, indiferent de înşelătorile şi escro
cheriile reciproce dintre capirtai1şti ,  precum şi de legerea unei 
piiţe favurabile, irata profitului poate Să .e foarte diferită, după 
cum materia animă a fost cumpărată mai ieftin sau mai ·scmp, cu 
mai m:Ltă sau cu mai puţină pricepere ; după cum sînt de produc
tive, de ut1le şi de ieftine maşini1le ; Îll funcţie de măsura în care 

or.ganizarea generală a ,diferitelor trepte ale procesului de producţie 
este mai mu1t :sau mai puţin pe1feotă, de măsura în care este înlă
turată 1risipa de materiale, iar conducerea şi spravegherea este 

simplă şi ,eficin'tă. ,pe curt, 'dacă plusvaloarea la un anumit ca
pital variabil este dată, aceeaşi plusvaloare poate fi exprimată în
tr-o rată a profitului mai mare sau mai mică, prn urmare poate da 
o masă de profit mai mare sau mai mică, în funcţie de destoinicia 
cap�talistului însuşi sau a. supraveghetorilor şi fancţionarilor săi. 

Să presupunm că aiceeaşi plusvaloare de 1 OOO 1. st., produsul unui 
salariu de 1 OOO I .  st., se raportează în întreprinderea A la 9 OOO I .  st. ,  

iar �n :reprinderea B Ja 1 1  OOO I .  st. capital constaJt. ln cazul A 
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av,em pr' = 1 OO = 10o. In •Cazul B avem pr' = 1 OOO = 81/aO/o. 10 OO 12 OOO 
Capitalul total ntluce n . .relativ mai mult P')OfLt decît în B, fiindcă 
rata IOfitului este mai riJcată în A, deşi în ambele .cazuri .cpitalul 
variabil avausat este = 1 OOO, iar Plusvaloar,ea .obţinută la acest 
capital variabil este .de asemenea = 1 OOO, deci în ambele ,cauri are 
loc o exploatare la fel de mare a aceluiaşi număr de mncitori. 
:ceastă exprima1e diferită a aooeleiaşi mase a ,plusvalouii, sau dife
•renţa îutr,e 'ratele prafi tuJui, deci şi între Prolituri, în •condiţiile a:e
leiaşi ,exploatări a muncii, poate PfOV·eni ,şi din alite 'surse ; dar P01te 
p:mveni 'întru totul din deosebirea �n •Ceea ce priv·eŞte p riceperea cu 
care sânt conduse cele louă întreprinderi. Şi această împejurare îl 
foce pe 1capitalist să creadă - îi dă ·convingerea - că Profitul .său 
se datornază nu exploatării muncii, ici, parţial !cel puţin, şi ltor îm
prejurări, independente de ,ea, iindeo&ebi însă activităţii lui per
sonale. 

Din icele expuse m .această Primă secţiune ·rezu1tă t de greşită 
este ,concepţia {Rodibertus 51) POtrivit .căreia .(spre deoseb.re de renta 
funciară, unde, de pilldă, suprafaţa ·cJLtivată ·rămîne aceeaşi în .t.p ce renta cr.t) o schimbare a mărimii c ap italului nu in'fienţează 
"aportul dintre profit şi 1capital, şi prin urmare rata pmfitului, de
oaeoe atunci dnd masa pnfitului creşte, or;ite şi masa capitallui, 
la care ea se cakulea;ă, şi invers . 

icest 1ucru este adevărat numai în două .cazuri. In Primul tmd, 
cînd :toate celelalte coidiţii, prin urmare şi .rata plusvalorii, rămî
nînd neschimbate, se produce o schimbare !În valoarea acelei mărfi 
car,e e maria-bani. 1(Acelaşi ilucru se întîmplă şi la o schimbare ex
clusiv nominală a valorii, la o uvcare sau o scădere a semnelor va
lorii, celelalte împrejurări răm'inîo nschimbate.) Să Presupunem 
n capital :total = . 100 . st. işi profitul = 20 1. st., deci .rata pTofitu
lui = 20°/o. Dacă vloarea aurului :&cade •Sau crşte 'CU 1006/o atunci 
în primul eaz acel�i ·capitll care mai înainte valora 1 00 l. st. va 
valora acum 200 l. st., iar profitul va avea o vloare de 40 1. st., 
adică .se va e;prima în această sumă de bani, şi nu în 20 1. t., ca 
înailte. 1ln al doUea caz vloafea •capitalului .ic ade la 50 1.  st. ,  şi p ro
fiotJl se e�pr.ă îutr-un produs în viloa'e ide 10 1. st. Dar în ambele 
cazuri avm 200 : 40 = 50 : 1 0  = 1 00 : 20 = 200/o. In realitate, 
1însă dn lJîllldouă aiceste cauri nu i11tervine niici o iohmbare n mări
mea valorii-'Capital, ci nmai în ·expresia bănească a aceleiaşi valori 

şi a aceleiaşi plsvalori. Prin urmare nici _ sau ,rata ?rofitului nu c 
po,ate fi afectată. 
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l dorlea :caz este ac.la 1cînd are loc o schimbare ieală a mărimii 

valorii, dar această schimba.r·e nu este însoţită de o schimba:re a ra
portului v : c, aşadar, cînd la o rată constantă a plusvalorii rpor
tJl dintre .cap�talul avansat pentru fonţa de mu!că 1(capitalul variabil 
considerat ca indicator al forţei de muncă use 1n mişcare) şi capi
talul avansat ;pentru llij1oace1e de producţie rmîne acelaşi. In 

aceste 1condiţii, fie 1că avem C sau nC ·sau ..., de pildă 1 OOO sau n 
2 OOO sau 500, la 10 :rată a profitului de 20°/o, profitul va fi în primul 
caz = 200, în al doilea caz = 400, în al ,trehlea caz = 100 ; dar 200 400 100 

200; c 1 . t t i 1 . � • - = - = - = o. u a: te ·cuim e, ra a pro u m ram1ne 1 OOO 2 OOO 500 
aiici neschimb ată, .deoarece ·oompoziţia c apitalului rămîne aceeaşi, 
nefiind atinsă de schimbarea mărimii �ui. Creşterea sau scăderea 
masei prtlllui indică deci aici numai o cre.ter·e sau cădere a mă
rimii c apitalului .într·ebuinţat. 

!n primul ,caz ar·e Joc, :şad:r, nlllai o ,schmb are aparentă a mă
rimii capita1uJui întrebuinţat, în al ,doilea caz are lc o schimbare 
reală a acestei mărimi ; ,dar nu se produce nici o modificae în icom
poziţia organiică a cpitalului, în raportul dintre p atea lui variabilă 
şi cea iconstantă. Exceptînd a�este două c a�ri însă, schimbarea 
mărimii capitalului întrebuinţat este sau coSin/a unei schimbări 
prealabile a vilorii uneia din părţ�le sale componente, şi prin ur
mare (în măsura în care o .dată cu capitalul variabil nu se schimbă 
plusvaloarea însăşi) a unei schimbări a mărimii .lative a părţilor 
sale co,ponnlte ; sau ace:stă :schimbare a mărimii este cauza unei 
schimbări în mărillea nlativă a ambelor părţi componente organice 
ale c:pitallui 1icum ar fi ou 1lucrărHe de mari prop onţii, mtroducerea 
de maşini noi etc.). De aceea n toate aceste 'cazuri, celelaJt.e condiţii 
rămînind aceleaşi,  schimbarea Ilărimii cipitaluli intr·ebuinţat tre
buie să fie însoţită e o schimbare simultană a ratei PIOfitului. 

Creşterea .ratei profitului ar.e Joc întotdeauna ca urmare a fap
tului 1că PlJsva1oarea ·cre.te ·relativ sau absolut în raport ou chel
tuielile de producere a ·ei, adică icu c apitalul total avansat, sau a 
faptlllui că dierenţa ·dintr,e .rata profitului şi :rnta plsvalorii se mic
şorează. 

Oicilaţii ale ratei profitului, independente de schimbările părţi
lor 1cmponente orgnice al•e capitalului sau de mărimea absolută 
a .capitalului, sint posibile în ·cazul cînd valoarea capitalului avan
sat, ndifer·ent n ce formă - fix sau drculant - creşte sau scade 
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ca unare a crşterii sau micşorării, independent de capitalul dej a 
existent, .a timpului de muncă necesar pentru 1reproducerea ilui. Va
loarea or<cărei mă·1fi - prin urmare şi a măfuriJ0r din care este 
alcătuit 1cpitalu1 - este ,determinată llU de ·timpul de muncă nece
sar 1cupr.ins 1în ea, i de .tmpul ide muncă socilment e  necesar pn
tru reproducerea ei. Această reproducere se poate face •În ·condiţii 
car·e o îngreuiază sau o înlesnesc, fo condiţii diferite de cele ale 
producţiei h1iţiale. Dacă, schi!bîndu-se condiţi1le, este nevoie in 
general .de un t1mp de muncă de două ori mai mare sau, dimpotrivă, 
de două ori mai mic pentru a r.produce acelaşi capital obiectual, 
atunci, valoarea banil0r rămînînd .aceeaşi, un c apital care valora 
înainte 1 00 1. t. va iafora acum 200 t t., repec:iv 50 1. s:. Dcă 
această creştere sau scădere a V·alorii ar afecta în eg·ală măsură toate 
părţile cipitalllui, atunci şi profitul s-ar eprima .în -mod corespun
zător într-o sumă de .bani de două ori mai mare sau de două ori mai 
mică. D:că :însă ea este însoţită de o modicare a compoziţiei orga
nice a Cpi:talului, dac ă ea !face să cr.ească sau să scadă raportul din
tre ·Capitalul varia:bil şi cel constant, atunci, celelalte condiţii rnî
nînd nesch1mbate, rata profiului va creşte o dată cu creşterea re
lativă, v.a scădea o dată cu scăderea relativă a capitalului variabil. 
Dacă Î[lsă creşte sau s c ade numai valoarea exprimată n bani a c api
·talului avansat 1(ca urmare a schimbării val0rii .banilor) , expresia bă
nească a plusvalorii creşte sau scade in acelaşi raport. Rata profi
tului rmîne neschimbată. 



Secţiunea a doua 
TRANSFORMAREA PROFITULUI 

IN PROFIT MIJLOCIU 

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

14 5 

Compoziţia diferită a capitalurilor în diferite ramuri 
de producţie şi deosebirea dintre ratele profitului 

care decurge de aici 

In secţiunea anterioară am arătat 'îllt1e iltele cm, Ia o rată 
neschimbată a ,plusvdlorii, rata profitului poate să varieze, poate 
s ă  .crească sau ·să scadă. :n .capitolul de tfaţă presupunem ·că gradul 
de exploatare a muncii işi, Prn urmare, rata plusvalorii şi tdurarn 
zilei de muillcă au aceeaşi mărime, s înt iceleaşi .în toate sferele 
producţiei în ,c:re .se imparte mCa socială dintr-o ţară dntă. Re
feritor �a ideo.sebirile impomanbe 'în ·ceea •ce priveşte .exploatarea 
muncii n diferite Sfere ale producţiei, A. Smith a arătat amănun
ţit 52 că ele 1se egalizează 'în virtutea unor .condiţii reale sau baz.te 
pe :prej udecată şi .că prin urm.re a·ceste deosebiri, fiind numai apa
rente şi trecătoare, inu .trebuie :luate în consideraţie atunci dnd se 
analizează relaţiile generale. Alte deosebiri, de pildă deosebirile 
în ceea e priveşte :nivelul 1salarii'Ior, se 'bazează în mare parte pe 
deosebirea dintre munca smplă şi munca complexă, .despre care 
am vo·rb.t Î!că la iîncpu:ul 11Capit.lului" ,  c artea I, p. 19 3 i deşi 
aceste deosebiri fac ca soarta muncitorilor să nu fie nici pe departe 
aceeaşi în diferitele sfere ale producţiei, ,totşi ele inu afectează 
cîtuşi ide puţin gradul de .exploata1e a muncii în aceste sfere dife
rite. Dacă, de pildă, .munca unui giuvaergiu este plătită mai scump 
decît aceea .a nui ziier, rstnamuca giuvaergiului produce, pro
porţional, o plusvaloare mai mare decît s.ramunca zilerului. Dacă 
egalizarea Silariilor şi a duratei zilei ide muncă, prin urmare şi a 
ratei plusvalorii, între diferite sfe1e ide pmducţie, şi rchiar între 
diferite :întrprinderi :apitalisbe din aceeaşi sferă de producţie, este 
împiedcată de numeroase impr·ejurări cu caracter local, o dată cu 
progresul ducţiei :eapJtaliste şi Pe măsură ce acest mod de pro
ducţie îşi subordonează toate -re1aţiile conomice, această egali
zare se realizează într-o măsură :tot mai mare. Oricît de importantă 
ar Ii studierea · acestor fapte •Compl•exe pentru o lucrare ·specială 
asupra salariului, totşi într-o analiză generală a Producţiei capi-
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taliste .se poarte face ahstracţie de ele 'Ca fiind lucrri întîplă
tore, nesile. La o asmenea analliză generală se pr�pune, 
în .general, fatotdeauna că reJa'We ·reale corespund noţiunii lor, 
sau, ceea e este acelaşi lcu, că relaţiile reale sint îfăişate nu
mai în măsura în .care exprimă pJ:opriul lor tip general. 

Deosebirile dintre rntele plusvlorii 1 diferite ţări, adică d
osebirile naţionale n ceea ce priveşte gradul de extloatare a 
muncii, nu prezintă imporrtanţă pertru analiza de faţă. Ceea ce 
:'em să arătăm în secţiunea de faţă este tocmai modul în care se 
formează o rrJtă generală a profitului ;într„o ţară :dată. Este lim
pede .totuşi •Că pentru a COPara rdiferitele rate naţionale ale profi
tului este suficient să co,parm ·oeea 1ce am analizat mai înainte 
cu ceea ce vom anailiza acm. Mai întîi rtrebuie să analizăm deose
birea rdintre ratele naţionle ale plusvalorii, ia:r apoi, pe baza aices
tor rate rdaite ale plusvalorii, trebuie să .comparăm difer.tele irate 
naţionale ale profitului. : măsura l care deosebirea dil:re acestea 
nu .rezultă rdin ;deosebi.rea rateor plusvalorii naţionale, ea decurge 
evident din âmprejurări în cTe, a şi în analiza din cap i:olul de 
faţă, plusvaloarea este pesupusă ca fiind pretutindeni aceeaşi, ca 
fiind constantă. 

In rcapitolul anterior m arătat că, ;rata plusvalorii fiind con
stanrtă, rata .piitului Pfodusă le un anumit capital poate să crească 
sau să isc.dă în 1f/cţie de împrejurări, care fac să crească sau să 
scadă valoarea uneia sau ilteia din părţile capi.talului constant şi 
care, prin urmare, influenţează în genere r1Portul .dintre părţile 
component·e, :constantă ·şi variabilă, ale cap.talului. In ·conti.are 
am .rătat că împrejrrările care prelungeC sau .scurtează timpul 
de r.otaţie a unui capital pot să exercite o influenţă analogă asupra 
·ratei profitului. Deoarece masa profitului este ·identică cu mas a 
plusvalorii, .ou plusvaloarea Însăşi, a rezulrtat că 1masa .profitului 
- spre deosebire de rata profitului - nu este afectată de o·sciJa
ţiile valorii menţionate mai sus. Ele modifică numai .rata, n care 
se exprimă o plusvailoare dată şi .prin urmare şi n Profit de o 
mărime dată, cu Le cuvinte mărimea 1ui relativă, mărimea lui 
comparată icu mărimea :capitalului avansat. In măsura [n care da
torită acestor oscilaţii ale valorii a avurt loc o mobilizam sau o 
eHber.re de capi.tal, ,au putut fi influenţate, ,pe ,oeastă •cale indi
reată, nu num.1i rr.ata profitului, ci şi profitul însuşi. Acest 1!ucru era 
însă valabil numai pentru un ·capita:l deja angajat, şi nu pentru 
noile inv·estiţii .de CPital ; în afară de aceasta, creşterea sau scă
derea profitului depind întotdeauna de cantitatea ide muncă, mai 
mare sau mai mică care, ca urma.re a oscilaţiilor menţionate, se 
poate pune în funcţiune .cu aoeelaşi capi.tal, cu .alte CUlinte ide masa 
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mai mare sau mai mică a .plus;alorii ce poate fi produsă cu acelaşi 
cpital, în condiţii în care rata plusvalorii rămîne neschimbată. 
Departe de a contrazice legea generală sau de a oonstitui o ex
cepţie de la ea, ioeastă aparentă excepţie este in realitate numai 
n oaz spedall de apli1care a a·egii g·enerale. 

ln secţinea .anterioară am văzut .că dacă gradul de exploatare 
a munoii este oonstant, schimbarea valor.i părţilor componente ale 
cipitalului constant, Precum şi schimbarea ,timpului de rotaţie a 
capitalului schimbă rata profitului. Rezultă de ia sine că atele pro
fitului din di'feritele sfere de producţie existente 1concomitent una 
lîngă alta vor fi . diferHe atunci cînd, oe1ela:Ite condiţii rămînînd 
n.schmbate, /timpul ide .ro:taţie a •capitalurilor întrebuinţate în 
diferite ramuri de producţie este diferit sau cînd •r.ai.rtul valoric 
dintre pirţÎle componente organice ale .acestor oapital'Jri este di
ferit. Schimbărle ,pe oare 1e-am privit mai înainte ca schimbări 
suocesive ale 1aceluiaşi capital sint co:sidernte acum ·ca deosebiri 
existente ·simultan între treprinderi icapita.11ste oare unaţionează 
concomitent una Ungă .a:lta în diferite sfere de pmducţie. 

Aici trebuie să analizăm : 1) deosebirea .în 1ceea ce priveşte 
compoziţia organică a capitalurilor, 2) deosebirea : ceea 1ce priveşte 
timpul Ior de rotaţie. 

Este de Ia sine înţeles că .dacă :în .ceastă naliză vorbim despre 
compoziţia &au despre rotaţia c apitalului într-o anumită ,ramură de 
producţie, av•em totdeauna în vedere raporturile medii n.rmale 
ale capitilului investit 'în .această mură ide producţie ; în genere 
aici est·e vorba despre media .capitalului total investit într-o sferă 
de produaţie dită, şi nu despre de.sebiri•le întîm:lătoare dintre ca
pialurile izolate in'estite în iceastă seră. 

Dit fiind că se presupune în Continuare că r.ata plus'alorii şi 
ziua de muncă sîntt constante, şi cum această Prespunere mplică 
c onstnţa salariului, o anumită canti:tate de cpital variabil exprimă 
o anumită c antttate de forţă de muncă .pusă în mşoare şi, prin 
urmare, o numită oantitate ide muncă materia1izată. Dacă deci 
1 00 1. st. exprimă s alariul săptnînal a 1 00 de muncitori, adică de 
fapt reprezintă 1 00 de forţe de mncă, atu:ci n X 1 00 1.st. exprimă 

X 1 00 
. . . 10 I. st. 

l 
10 . 

salariul a n munc1:ton şi pe ace a a - munc1-n n 
tori. Cpital1J1 'ariabil serveşte deci aci (aşa cum e .înt.tdeauna 
cazul la n salariu dat) ca indice il msei de muncă puse :în mŞcare 
de capitalul t.tal .de o mărime dată ; deosebirile în mărimea c api
talului variabil înt:rebuinţa.t servesc deci ca indioi ,ai deosebirii în 
masa foaţei de muncă întrebuinţate. DaCă 1 00 I.t. ireprezintă 1 00 de 
muncitori săptămînal şi, deci, La o muncă săptămîna1ă de 60 de ore, 
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6 OOO .de ore de muncă, atnci 20 I .st. vor reprezenta 12 000, iar 
50 l.st. numai 3 OOO de re e muncă. 

Prin co>oziţia 1c ,1pitaJului înţelegem, 1aşa cum m spus şi în 
1 1Cpita:l1l u, .cartea 1, .raportul dintre partea componentă aotivă a 
capitalului Şi pa:tea pasivă, ,dintre c.p�talul va.riabil şi capitalul 
constant. Aici se iiau în consider.am două rap.ortu.i, 'care nu au 
aoeeaşi impo.rtanţă, deşi în anumite condiţii pot avea acelaşi efect. 

Primul r.aport are o bază tehnică şi, pe o anumită treaptă de 
dezvoltare a forţelor de producţie, 1se poare .considera .ca fiind dat. 
Pentru a se produce, de Pi!dă, într-o zi o anumi:ă masă de produse, 
şi, prin urmare, - ceea ce .e ide la sine jnţeles - pentru a se pune 
in mişca.re o anumită masă de mijloace de Producţie, :de maşini, de 
ma·t1erii prime etc. ,  care să fie 'Consumare în od productiv, se cere 
o anumită masă e forţă de muncă <reprezeltată printr-:un anumit 
număr de munci tori. Un anumit număT e muncitori oorespunde 
unei .anumite cantităţi ide mijlo ace· de producţie, şi, în consecinţă, 
o anumttă c an:itate de muncă iie corespnde unei anumite canti
tăţi de muncă obictualiz,tă în mijoacele de producţie. Raport!l 
acesta este 'foa:be diferit în diferite sfere de producţie, 1adesea chia.r 
în 'diferiele rmu1ri ale uneia şi :aceleiaşi industrii, deşi n muri 
industriale cu totul 1străine unele de altele se poate întîmpla ca el 
să .fie întm tQt·Ul ;au ap0ape identic .  

Rportul acesta constituie compoziţia tehnică a cap.talului şi 
este temelia pr1opriu-zisă a CO>Oziţiei sal·e organice. 

Este însă ,posibi·l iea acest .apu.t să fie identic în diferite rmuri 
industriale, în măsura în care 1capitalul variabil est'e n simplu 
indioe l for,ţei ide muncă, iar capitalul constant un simplu indice 
al masei mijloacelor e p roducţie puse în m.şcare de cătr,e for,ţa de 
muncă. De pildă, anumite lllcrări n aramă şi fier pot presupune 
acelaş i ·  ,raport 1între forţa e muncă şi masa. mijloacelor de produc
ţie. Cum însă arama 1eis te mai scnpă decî.t fierul, ·raportul valoric 
dintre CliitalUl variabil şi capi:aaul 1constant va fi idiforit în aceste 
două cazuri, prin urmare va i d�feri tă şi CO>oziţia valorică a 
celor dol capitaluri totale. )eosebir·ea dintre c ompoziţia tehnică 
>i c ompoziţia valorică se manifestă în fiecare 'rmură industrială 
prin aceea că raportul valork dintre cele două părţi ale capita
lullli se poate schimba atunci cînd compoziţia tehnică rămîne ne
schimbată şi poate rămîne acel aşi atunci cînd compoziţia tehnică 
se modifică ; fireşte că acest din urmă .lucru se fntimplă numai dac ă 
schimbarea Produsă în raportul dintre masa mijloa:e1or de produc
ţie .întrebuinţate şi forţa de muncă ieste compensată de o schimbare 
în sens contrar valorilor l or. 
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Co1Poziţia valorică a c apitlllui, 'în măsur,a în 1care este de
termintă de compoziţia '1ui :tehnică şi reflectă icoupoziţia .tehnică, 
o nmim c opoziţia organică a capitalului 20). 

Aşad·ar, în ceea ce priveşte capitalul variabil presupnem că 
el este indice al unei anumite .cantităţi de forţă de muncă, al unui 
anmit număr de muncitori sau 1al unor ,anumite mase de munică vie 
puse in miioa;e. In siecţiunea precedentă m văzut că o schimbare 
în mărimea v.a1orii aapit·aJului variabil poate să nu .repr·ezinte alt
ceva dec'î.t n preţ mai mare sau mai mic al aceleiaşi mase de 
muncă ; 1aici 'însă, unde nata p:lusv.ai1orii şi ziua de muncă sînt consi
dente constante, iar salariul cuveni.t pentru un anumit timp de 
muncă determinat ·este ,cons�derat ica fiind dat, cazul !cesta cade. 
Dimpot.rivă, o diferenţă în mărimea cpitalului constant poate fi, 
ce-i drept, şi indiciul nei ,schimbări în maia mij loacelor de pro
ducţte ,puse în mişcare de o anumită cantitate de forţă de muncă ; 
dar ea poate .tot :t de bine să relte şi .din diferenţa în valoarea 
mijloacelor producţiei puse în mişcare .într-o sferă de pnoducţie în 
c om.raţie cu aJ1te sfe.e e "OdJcţie. Trebuie deci să se ţină 
sema de ambele pncte de vedere. 

. sfirşit, este necesar să meţionm următorul lucru esenţial : 
Să presJJunem că 100 1.st. reprezintă salariul 'săptămînal a 

1 00 de muncitori. Să presu,punem că timpul de muncă s ăptăînal 
este = 60 de ore. Să mai presupunem că rata rplusvalorii este = 
= 1 000/o. In cazul acesta, din cele 60 de ore muncitorii lucrează 30 
pentru ei îşişi i 30 gral.uit pent.u cap,talist. In cele 1 00 I.st., care 
reprezntă · salariul, s"înt e fapt întruchipate numai 30 de ore de 
muică ue celor 1 00 de mu1Citori, sau "în total 3 OOO de ore de 
muncă, in timp ce .restul ,de 3 OOO de ore pe care ei le lucrează sînt 
întruchiplte în r.ele 1 00 I.st. p:lusvaloare, 1respectiv .profit, e care 
şi 1le în:suŞe.te cpitalistul. . n  ,urmare, deşi salariul de 100 1.st. nu 
riprezin:ă valoarea în care se materializează munca săptămînală a 
1 00 de munoitori, el indică totuşi (deoarece .durata zilei de muncă 
-i ratia plsv.alorii s.t date) .că acest capital a pus [n mişcare 1 00 
de mlCitori •timp de, în total, 6 OOO de ore de muR.că. Capitalul de 
1 00 Lt. ar.ată acest 'lucru :în primul 1rînd fiindc ă indică numărul de 
mundtori puşi .în iişcare, 1 'I.st. fiind = un mundto.r pe să.tămînă, 
deci 1 00 I.st. = 1 00 de muncitori ; în al doilea rînd, fiindcă La 0 rată 
a lsv.0rii de 1 00°/o, .fi.eca!re muncitor pus lin mişcare ·feituează 

20) Cele de mai sus au fost deja expuse succint în ediţia a treia a „Capitalu
lui" ,  ·cartea întîi, p. 28, la începutul capitolului al XVIII-lea (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, vol. 3, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 62. - Nota trad.). 
Dat fiind că în primele două ediţii acest pasaj nu există, repetarea lui aici era cu 
atît mai necesară. - F. E. 
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de două ori mai multă muncă decît ieste oupriJSă a saLariul lui ; 
aşadar, .salariul ui de 1 J.st. , .oare reprezintă mun:a unei jumă:ăţi 
de săptămînă, pune .în miicare munca 'în decur·sul unei săptămini 
întregi, şi, Ia fel, 1 00 I.st., d.şi cuprind numai munca a 50 de ;Săptă
mîni, pun în miiaare munca :în idecurs. a 100 de săiptămîni. De 
aceea aici trebuie .să .se focă o deosebir·e esenţială între capitalul 
variabil avansat pentru salarii, în măsur.a în care v.a1oarea lui, 
adică suma silariilor, -eprezintă o .cant:italle detemilată de muncă 
mterializtă, şi icelaşi capita1l V'iabil, in măsura în .cire va.oarea 
sa este un simplu indice al masei de muncă vie pe c are o pune în 
miicare. Mata de muncă vie este întotdeauna mai mare decît  can
titatea :de muncă cuprinsă în capitlu;l variabil, Ş'i de aceea se şi 
exprimă într-o valoare mai mare ,decît aceea a oaptta:lului va·rtabil, 
într-o valoare determinată, pe de o parte, de numărul mncitorilor 
puşi în mişoire de capitalul variabil şi, ,pe de iltă prte, de canti
tatea de supramuncă efectuată de ei. 

Din 'acest mod de .a considera c ipi.tlul variabi<l rezultă : 
Dacă la o investiţie de cpitl în sfera ,de producţie A, la fie

car·e 700 de unităţi 1din c pitalul Ito.tal se che1tuisc nai 100 pen
tru capitalu.! .ariabil şi 600 pentru cpiitalul constant, în timp ce în 
sfera de pmducţie B se heltu�esc 600 pentru oapitilul vairi,bil şi 
numai 1 00 pentru 1capHalul constant, atunci capitalul totl A de 700 
va µune în mişcare numai o forţă de mlcă de 100, deci, pe baza 
ipotezei de mai sus, numai 100 de săplămîni de muncă, sau 6 OOO de 
ore ,de mică vie, în ,timp oe cpttalul total B de aCeeaşi mărime 
va pune în mişcare munca a 600 de :săptămîni, deci 36 OOO de ore 
de muncă vie. Capita1ul din sfem A îşi va 'însşi deci numai 50 de 
Sptmîni de muncă, sau 3 OOO de ore de suprmuocă, pe c înd ca
pitalul de aceeaşi mărime din sfera B îşi va 'însuşi 300 de săptăîni 
de muncă, sau 1 18 OOO de or·e de sup.amuJCă. Capitalul variabil este 
indicele nu numai ,al muncii cuprinse în el însuşi, ici în icelaşi timp, 
la o rată dată a plusv·alorii, 1Şi al muncii puse în mişcare de el, pre
lungite Peste această măsură, a1 :sur1uslui le muncă, adkă al 
supramuncii. .a un grad .egal de eiploatare a muncii, profitul ar fi 

'În primul c az = lO 
= 1/7 = 14 2/7°/o şi în al doilea aaz = BOO = 700 70 

= 85517°/o, adică o rată a profitului tle 1şase ori mai mare. In reali
tate însă, însuşi profitul ar fi n aoest caz de şase ori mai mare, 
adică 600 pentn B, faţă de 1 00 pentru A, fiindcă u acelaşi capital 
este pUSă în mişcare de şase ori mai multă muncă vie, prin urmare 
la un grad egal de e:loatare a muncii se realizează de şase ori mai 
multă plusvaloare, deci de .şase ori mai mult profit. 
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Dacă în A s-ar întrebuinţa un capital de 7 OOO în loc de 700 I.st., 
iar în B ·un capital e numai 700 I.st., atunci, dacă compoziţia o r
ganică rămîne neschimbată, din cp�talul A de 7 OOO l.st. s-ar folosi 
drept o,p.tal variabil! 1 OOO 1.st.,  d1că 1 OOO de muncitori săptă
mînal = 60 OOO de or·e de mucă vie, 'din care 30 OOO de or·e supra
mu111că. Dar ca şi mai înainte, cu fiecare 700 Lt., A, în comparaţie 
cu B, ·ar une .în mi1şcare numai 1/a din munca vie, deci numai 1/a 
din supramuncă şi ar produce dn consecinţă numai 1/o din profitul 
lui B. Dacă anilizăm rata p,ofi.tului, ea va fi pentru c apitalul A = 

1 OOO 100 V 600 = - = - = 14 2hD/o foţa de - sau 855hD/o pentru capi-7 OOO 70 700 

talul B. a capitaluri de mărime egală, rata Profitului este diferită 
pentru că la aoeea.i .rată a :plusvalorii masele ,plusvalori'Lor �roduse 
şi prin wnare şi p rofiturile sînt diferite din .cauză că mase-e de 
muncă vie puse în mişcare sînt di.ferite. 

RezUJltatUl este acelaşi 1cînd cond�ţHle .tehnice dintr�o sferă de 
producţie 'înt identioe cu •cele din iltă sferă, dar valoarea elemen
telor 'întvebuinţate .ale .capita1ului constant este mai mare sau mai 
mică. Să presU1punem că n ambele ,sfere se în:r·ebuinţează 100 I. st. 
oapitcl variabil şi prin urmare este ne;oie de 100 de mu:itori săp
tăminal entru a pune în mişcare aceeaşi c antitate de maşini şi 
m.terii prime, daT 1că acestea idin urmă a.r i în B mai scumpe decît 
în A. In cazul ,icesta, l a  un capital variabil de 1 00 I.st. r-evine un 
capitJ .constant, de pldă, de 200 11.st. în A .i de 400 I .st . .în B. La o 
rată a plusv!lorii de 1000/o, plusvaloarea produsă va fi în a.bel-e 
c azuri egală cu 100 1.it.,  deci şi profitul ar i în ambele ozl'i egal 

cu 1 00 1.st. Dar 'în A lOO = 1/3 = 331/30/o ; n schimb, în 
20 c + lOO v 

B lOO 
1/5 = 200/o. �ntr�adevăr, dacă în ambele .cazuri 

40 c + lOO v 
luăm o .anumită paite din c apitalul .t,tal, atunci în B din fiecare 
100 I. st. numai 20 1. st. •sau 1/5 consituie capitalul variaibil, în timp 
ce n A din fiecar.e 100 1. st. 331/3 1. st. Sau 1/3 constiituie capitalul 
iariabil. B produce mai puţin profit la fiecare 100 [.st. fiindcă pune 
în mişcare mai puţină muncă vie dedt A. Aşadar, deosebiire a  dintre 
ratcle piofitului se .reduoe şi .aici la deosebi.r-ea dintr·e masele plus
valorii, deci dintre masele profitului produse de ficar·e 100 .de uni
:tţi din capitalul invesUt. 

Deosebirea -dintre acest al doilea exemplu şi cel precedent 
constă numai în aceea 1că .în c el de-al doilea 1caz, egali;area dintre 
A şi B ar cere numai o schimbar·e a valorii capitalului constant, fie 
din A, fi.e din B, baza tehnică rămînînd neschimb ată ; în primul caz, 
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dimpotrivă, insăşi compoziţia 1tehnică a capttalului fiind diferită în 
ambele .sfere, ea ar trebui ·tr.ansformată pentU .a Je egaliza. 

Coi)oziţia organică diferită a capitalurilor este deci indepen
dentă de mărimea lor absolută. Intrebarea care 1se pune întotdeauna 
este numai c'ît din .fiecare 100 de unităţi de capital reprezintă ca
pitalul va'ib.iJ şi ctt ,capitalul constant. 

Capitaluri de mărime diferită exprimate prooenl sau, ceea 
ce .aici se .reduce la .acelaşi 1lucru, capitaluri de .aceeaşi mărime 
produc deci, dacă ziua de muncă ·es:e egală :şi gridl de exploatare 
a muucii este egal, cantităţi foa1te difwit·e de profit, prin urmare şi 
de plusv·a.oar·e ; 1cauza o constituie faptul că compoziţia organică a 
capitalur1lu fiind diferită în diferiite sfere de producţie, diferă şi 
pa;tea lor va'iabilă, deci cant.tăţile de mncă vi·e pe care 1le pun în 
mişcare, prin urmare şi .cantităţile de supr.amncă pe oare şi Ie în
suşesc, .această substanţă a .plusvalorii, şi deci de pmfH. Părţi de 
aceeaşi mări.me ale capitalului total din diiferite sfere de producţie 
conţin :surse de pluvaloar·e ineg.ale ca mărime, şi singur.a su.să de 
plusvaloare este munca vie. La un grad egal de exploatare a 
muncii, masa muncii pusă n miioare de un capil de 100, p'in 
urmare i masa spramuncii pe  ,care acesta şi„o însuşeşte, depinde 
de mărimea componentei sale variabiile. Dacă n .capital cu o com
poJiţ1e procentuală de 90c + 1 Dv .ar produce, la Un grad egal de 
exploatare a muncii, il·ot at:îta p1usviloare sa:u profit a şi un capital 
de 10c + 90v, atunci ar fi limpede ca lumina zilei că plusvaloarea, 
deci va1oarea în general, ar .trebui să aibă o cu totul altă sursă 
dedt munca, şi prin umare economia politică ar fi .lpsită de orice 
bază raţională. Dacă presupunem, aşa cum am mai presups, că  
1 1], t .  este sa:Jariul săptămîna1 a l  unui lluncitor pentru 60 de ore 
de muncă şi că r,ata plusv·a1orii = 1 006/o, atunci e limpede că în
treaga va!loare nou produsă Pe car·e o pOabe fiza un muncitor 
într-o săptămînă este = 2 l.s t. ; 10 mlllcitori n-ar putea deci unia 
mai mu.t de 20 I.st. ; şi cum din aceste 20 I.st. 10 I.st. înlocuiesc 
salariul, 10 muncitori n„a.r pJtea crea o plusvaloare ai mare de 
10  I.st. Or, 90 de nunoitori a căror 'întreagă V•a1oare nou produsă = 
= 1 80 1. 1st. şi al căror salariu = 90 1. st. ar crea o plusvaloare de 
90 1. st. Rata prmitului ar i deci .într-un caz de 1 00/o, 5n celălalt de 
90°/o. Dacă •lucrurile ar sta altlel, valoarea şi plsvaloarea ar trebui să 
fie altceva decît munca maoterializată. !şadar, mtrucît capitaluri din 
diferite sfere .de producţie, exprimate procentuil - sau iea.taluri de 
aceeaşi mărime - se îpa,t în mod .inegil în elemente c:nstante şi 
variabile, pun in mişcare cantităţi inegale de mulCă vie şi produc 
prin urmare o cantitate inegală de plusvaloare, deci şi de Profit, rata 
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profitului, care este tocmai raportul pmoentual dintre plusv.aloare 
şi -,capi.talul totc:l, diferă de asemenea ,de I.a ° sferă la alta. 

Dacă însă capitalurile din d�rite sfer-e de producţie, ,ex.pn· 
mate procentul, deci Capitaluri eg.ile a mărime, produc în sfer·e 
diferite e ·producţie ,profituui inegale, ca  urmare a compoziţiei lor 
organiice diferite, rez:1tă că profiturile la capita-luri inegale din 
sfere de producţi-e diferite nu pOt fi Proporţionale cu mărimile res
pectiv-e ale .acestor capita1uri, că, prin. 11rmire, în diferite sfere de 
producţie profiturile nu nt pmporţionale cu mărimi1le capitalur.ilor 
respecHve investite în aceste .sfere. Căici o asemenea creştere a pro
fitului J.ro rn1ta .. mărimii c apitalu.ui 1ntmbuinţat ar presupune profi
turi procentual eg.ale, deci că capitaluri de aceea?i mărime au în 
diferite s.ere le )rodUJcţie rate ale pro.itu.lui egale, deşi compoziţia 
lor org.anică este diferi·tă. Nmai 'în cadrul aceleiaşi sfer·e de pro
ducţie, unde prin urmare .compoziţia organică a capitalului este dată, 
sau în di.ferite sfere de producţie cu o compoziţie organică a capi
talului egală, masele profitului sînt direct proporţionale u masa ca
pitalurilor inv·estite. A spune că profiturile la capitaluri inegale sînt 
proporţionaile cu mărimea acestora nu ·înseamnă în genere altceva 
decît că cpitaluri de aceeaşi mărime aduc profituri de aceeaşi 
mărime, sau că rata profitului este egală pentru toate capital.urile, 
indiferent de mărimea şi de compoziţia lor organică, 

Ce1e de mai su:s sîut V.abile numai în ipotez.a că mărfurile se 
vînd I.a !a}oarea �or. Valoarea unei mărfi este egilă cu valoarea ca
pitalului constant cuprins în 'ea, plus valoarea capitalu.lui variabil 
reprodus în ea, p1us inor-ementul acestui icapital varia.bi'!, adică plus
valoarea produsă. La o rată egală !a plusv,alorii, masa acesteia de
pinde ·evident de masa capitilului variabi'l. Valoarea produsului c a
pitalului de 1 00 este ,în >rrnul caz 90c + l Ov + l Op = 1 1 0 ; În celă
lalt caz lOc + 9V + 90p = 190 . Dacă mănil·e sînt vîndute la va
Uoar,ea lor, atunci p-rimul produs ieste vîndut cu 1 1 0, din care 10 re
Prezintă plusvaloar,ea sau munca neplătită, iar al doilea Produs este 
vîndut cu 1 90 ,  din car-e 90 rprezintă plusvaloarea sau munca ne
plătită. 

Acest caz este deosebit de impo.tant cînd se compară între ele 
ratel-e naţionale ale priatului.  Să presupunem că într-o ţară din Eu
ropa rata plusvalorii este de 1 00°/o, că deci muncitorul lucrează jumă
tate de zi pentru sine şi jumătate de zi pentru p atron ; că într-o ţară 
din Asia ea este = 250/o, că deci muncitorul lucrează 4/5 din zi pen
tru sine şi 1/5 pentru patron. Să presupunem, de asemenea, că în 
ţara din Europa compoziţia capitalului naţional este 84c + 1 6v, pe 
c înd în ţara din Asia, unde se folo.sesc puţine maşini etc. şi unde 

.. - corespunzător. - Nota trad. 
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într-un timp 'dat o eantitate de 'forţă de muncă dată consumă pro
ductiv relativ puţină materie primă, compoziţia capitalului este 
16c + 84v. Rezultă următorul calcul : 

In ţara din Europa valoarea produsului = 84c + 16v + 16p = 
= 1 16 · rata nrofitului = � = 160/o. , " 10 

In ţara din Asia valoarea Produsului = 16c + 84v + 2 1-p = 
= 121 ; rata profitului = 21/10 = 2 1  o. 

Rata profit.lui este deci în ţara din Asia cu peste 25°/o mai 
mape dedt ,în cea din Eur�a, .deşi rata plusvalorl este în prima de 
patru ori mai mkă dectt 'în aceasta din urmă. Carey, Bastiat .şi tuoi 
quanti ar ·trage o concluzie tocmai contrară. 

Aceasta, în ,treacăt fie zis ; deosebirea dintre ratele naţionale 
aie profitului sînt deteminate în majoritatea oazurilor de deosebi
rea dintre ..ateie naţionale ale Plusvalorii ; în eapitolul de faţă însă 
comparăm rate inegale ale profitului. c are .rezultă din una şi aceeaşi 
rată a plusv1alorii. 

ln afară de compoziţia organică diferită a capitalurilor, deci 
în afairă de masele de muncă diferite, prin urmare - celelalte con
diţ�i rămînind eg.ale - şi .de supramuncă, puse în mşcare de capi
ta1uri de aoeeaşi mărime în .diferite sfere de producţie, mai există 
încă o sursă a ,inega11tăţii 1at•e'lo.r profitului : durata diferită a rota
ţiei capitalului .în diferite sfere ale p.rolucţiei. In c.apitolu. IV am 
văzut ieă dacă compo1iţia capitalurilor este aceeaşi şi dacă celelalte 
condiţii sînt ·egale, .ratele ,profitului sînt invers proporţionale cu 
timpul de rotaţie ; am văzut, de asemenea, c ă  ace1aşi capital inva
riabil, dacă se roteşte în intervale de :timp diferite, creează mase 
inegale de plusvaloare anuală. Aşadar, deosebirea dintre timpurile 
de rotaţie ·este o .altă c auză datorită c ăr·eia în diferite sfere de pco
ducţie capitIuri de aceeaşi mărime nu produc dn intervale de timp 
egale profituri egale, şi 1dtorită •Căreia, În sfere diferite, ratele pro
fitului sînt diferite. 

!n ceea ce p riveşte însă proporţia în care capitalul total se îm
parte în cpital fix ,şi iepital 1circuLant, aceasta în sine nu .afectează 
cî tuşi de p uţin .r·ata ,profitului. Ea poate influenţa T·ata profitului 
numai în două cazuri : sau cînd deosebirea în ceea ce priveşte ra
po.rtul dintre c apitalul irculant şi capitalul fix coincide cu deose
birea în ceea ce priveşte raportul dintre p art•ea variabilă şi cea 
constantă, prin urmare cînd d�ferenţa în 1ceea 1ce priveşte rata pro
fi:tului se .datoreşte acestei deosebiiri, iar nu deosebirii dintr·e capi
talul drcullt şi 1cel fix ; sau cînd deosebirea în ceea 1ce priveşte 
raportul dintre părţile component·e fixă .şi cea circulantă dete·rmină 
o deosebire În ceea ce priv·eşte timpul de rotaţie în cursul căruia 
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se relizează n profit determinat. Dacă cpitalurile se împart în 
diferite proporţii în capital fix şi cpital c irculant, faptul acesta va 
influenţd desigur în .permanenţă timpul lor ide rotaţie şi îl V·a mo
diifica ; de aici nu .rezu1tă însă că timpul de rotaţie ,  în .cursul căruia 
aceleaşi cpitaluri -realizează pro.tul dat, este diferit. Dacă, de 
pidă, A trebuie să vîndă în permanenţă o mai mare Parte din p ro
dus pentru aŞi procura materii prime etc. ,  în timp ce B foloseşte 
mai mult tip �eleşi mşini etc. cu un consum mai mic de ma
terii plime, am'îndoi au, atita timp cît  produc, o pa.te din capitalul 
lor mereu angajat, unul în materii prime, .adică în capital circulant, 
iar celălalt în ma.ini etc . ,  adică în capital fix. A tr·ansformă în per
manenţă o parte din ,cpitalu1 său din forma mamă în forma bani şi 
pe aceas. din urmă din nou in formă de materie 1primă ; în timp 
ce B foloie.te mai multă vreme, fără o asemenea lr·anformare, o 
parte din capitalul său ca instrument de muică. Dacă mîndoi fo-
1osesc aceeaşi cantitate de muncă, atunci deşi ei v0r vinde în cursul 
anului mase de produse c are nu .au aceeaşi valoare, ambele ma se 
de produse vor conţine cantităţi egale de plusvaloare, iar .ratele 
profitului, caloulate la capitalul t otal ·av.ansat, vor fi egale, deşi în 
ambele cazuri di.eră atî.t proporţia n care fiecare din acest·e •capi
taluri constă din p ărţi fixe şi părţi circulante, cît şi tilul lo' de 
rotaţie . :bele C>tah11ri realizează 1n intevale de iP ega1e p ro
fituri gale, deşi ele se rotesc în interval·e de timp 1d,fenite 21) . De
osebirea .între timpurJe de rotaţie în sine ar·e ·importanţă numai în 
măsura în care influenţează masa de s,pramuncă pe care acelaşi 
opit.al o poate însuşi ş i  irealiza într-un timp dat. Dacă deoi împăr
ţirea inegală a cap.italului în cpital ciDculant şi •capital fix nu im
plică neapăr,at o inegalitate a timpului de rotaţie, c are la rîndul ei, 
determină o inegalitate a ratelor profitului, 0atunci e limpede c ă

· 

aoeastă din urmă inegalitate, în măsura în car.e ea .re loc, nu pro
vine din împărţirea diferită în sine a capitalului în c apital circulant 

Zi) { Aşa cum rezultă din capitolul IV, cele de mai sus sînt exacte numai în 
cazul cînd capitalurile A şi B au compoziţii valorice diferite, dar părţile lor com
ponente variabile, exprimate în procnte, sînt direct proporţionale cu timpul lor 
de rotaţie, respectiv invers proporţionale cu numărul rotaţiilor lor în timpul dat. 
Să presupunem că compoziţia procentuală a capitalului A este 20c fix + 'Oc circu
lant, prin urmare 90c + 110v = 100. Dacă rata plusvalorii este 100"/o, 10v produce 
în cursul unei rotaţii 10p, deci rata profitului pentru o rotaţie = 100/o. Să presupu
nem, pe de altă parte, capitalul B= 60c fix + 20c circulant, prin urmare 
80c + 20v = o. Rata plusvalorii rămînînd aceeaşi, 20v produc, m cursul 
unei rotaţii, la aceeaşi rată a plusvalorii, 20p ; rata profitului pentru o rota
ţie = 200/o, adică dublă faţă de A. Dacă însă A face două rotaţii într-un an, 
iar B .numai una, profitul anual al lui A va fi de asemenea de 2 X 10 = 20p 
şi atunci rata anuală a profitului va fi aceeaşi la ambele capitaluri, şi anume 
de 200/o. - F. . } 
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şi capitl fix, ci mai degrabă de acolo că această 'împărţire indică 
aici numai o inegalitate a timpurilor de rotaţi·e, care influenţeaz�. 
rata ,profitului. 

· Impăirţirea diferită a capitalului constant în capital ·circulant şi 
capital fix, în diferite ramuri industriale, nu ar·e deci în sine nici o 
importanţă pentDU rata profitului, deo arece influenta hotărîto are o 
are raportul dintre capitalul variabil şi cel constant, iar valoarea 
cpitalului •Constant, deci şi mărimea lui •relativă în nport cu c api
tailul variabil, este cu totul independentă de c·aracterul fix sau cir
culant al părţilo.r sale componente. Se prea po ate însă - şi aceasta 
duce adesea la concluzii greşite - c a  acolo unde cipi.ta1ul fix este 
considerabi'l dezvoltat, .această dezvoltare să nu fie -decît expresia 
faptului că producţia se face pe scară mare şi că, prin urmare, ca
pitlul constant este precumpănitor faţă de oel variabil, cu alte cu
vinte foţa ide muncă vie într•ebuinţată este neînsemnată faţă de masa 
mij loacelor de producţie pe care ea .Ie pune în mişcare. 

m arătat, aşadar, următoarele : în ramuri industriale diferite 
există :ate .ale profitului di.e.rite, corespunzătoa0re compoziţiei or
ganice diferite a c,pitalurilor ş.i , în limitele date, timpurilor de .ro
taţie diferi.te ; de aceea, chiar dacă ratele plusvalorii sînt eg-ale, 
legea •(ca .tendinţă generală) potriit căreia profiturile se Tap.ortează 
ca mărimile c apitalurilor 1şi, prin urmare, c-a:pitaluri egale ca mă
rime dau în intervale de timp egale profituri egale - presupu
nînd că timpurile de rotaţie sînt egaloe - •rămîne valahi"lă numai 
pentru ·Capitaluri cu compoziţie · organică egală. Cele •expuse aici 
au aceeaşi bază pe care o are întreaga ana'liză făcută de noi : c ă 

mărfuri.le se vînd La valoarea lor. Pe de altă p arte, nu încape nici 
o îndoială că, în .reali.tate, dacă se face .abstracţie de deosebirile 
neesenţiale, întîplătoare şi care se anulează reciiproc, în diferitele 
ramuri industriale nu există şi nici n-ar putea să existe deosebiri 
între ratele mijlocii ale profitului fără a se nărui întregul sistem al 
producţiei c apitaliste. Se pare dei că aici teoria valorii este incom
p atibilă cu mişcar·ea ireală, cu fenomenele reale ale producţiei ş i  
c ă ,  prin urmare, î n  general, trsbuie să renunţăm de a •le înţelega p e  
acestea din urmă. 

Din prima secţiune a cărţii de faţă rezultă că p reţurile de cost 
sînt aceleaşi pentru produsele din sfere de producţie diferite, pen
tru producerea c ărora au fost avansate c apitaluri de mărime egală, 
oricît de diferită ar fi compoziţia organică a acestor .ca.pi:taluri. 
Pentru ,capitalist, 'în preţul de cost dispare deosebirea dintre ca
pitalul variabil şi c apitalul •constant. Pentru el, ·O marfă pentru pro-
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ducerea că.reia trebuie să cheltuiască 100 I.st. costă 1a fel de scump, 
indiferent dacă cheltuiee 0c + 10v sau 1 0c + 90v. Mafa îl costă 
în orice caz tot 1 00 1. st., nici mai mult, nic i  mai puţin. Preţurle de 
cost sînt aceleşi pentru investiţii de cpital egale făcute în sfere 
diferi.te, oricît de diferite ar fi valorile şi plusvalorile produse. 
ceastă egalitate a preţuri1or de cost constituie baza concurenţei 
dintre capitalu'ile investite, datorită căreia se stabilşte p rofitul 
mijlociu. 
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C a p i t o l u l  n o u ă 
Formarea unei rate generale a profitului 

(rata mijlocie a profitului) 
şi transformarea valorilor mărfurilor 

în preţuri de producţie 

Cmpoziţia organică a c apitatlui depinde în fiecare moment 
dat de două condiţii : în primul îd, de raportul .tehnic dintre forţa 
de muncă 'întrebuinţată şi masa mijloacelor de producţie întrebuin
ţate ; în al doiJ·ea rînd, de preţul acestor mij loaoe de p.roducţie. Ea 
trebuie considerată, aşa cum am văzut, .în ·rapo.rt pocentual. Com
poziţia organică a unui capital, c are constă din 4/s cpital constant 
şi 1/, capital v·ariabil, se e;primă prin .formula 80c + 20v. Mai 'de
parte, c'înd facem comparaţia, presupunem o rată invariabilă a plus
valorii, şi anume o irată .arecare, să zicem e 1 000/o. Capitalul alcă
buit din 80c + QOv dă, aşadar, o plusvaloare de 20p, c are, raportată 
la capitalul totaI, dă o rată a profi tului de 200/o. Mrimea valorii 
rea'le a produsului său depinde de mărimea părţii fixe a capitalului 
constant şi de cît  anume din aceasta intră şi cit nu intră ca uzură 
în produs. Cm însă această î.mprejurnre nu prezintă importanţă 
pentru rata profitului, deci şi pentru analza de faţă, p resupunem, 
pentru sim.plficare, că p retutindeni capi.t·alul constant intră şi el în 
întregime în produsu•! .anual al acestor capitaluri. Presupunem, e 
asemenea, că în diferite sfere de producţie capitalurile .realizează 
anual acee!şi plusvaloa·re, în raport cu mărimea părţii lor varia
bile ; deoc amdată facem deci abstracţie de deosebi'ea pe care o 
poate determina în această privinţă deosebiirea dintre ·timpurile de 
rotţie. Punctul !Cesta î'l vom naliza mai tîrziu. 

Să luăm, de p ildă, 1cinci sfere de p roducţie diferi.te, în c are 
cpitaluDile inv•estite au fiecare în parte o compoziţie organic ă  
diferit ă : 

Capitaluri 
Rata 

Plusvaloarea 
Valoarea Rata 

plusvalorii produsu l u i  profitului 

r. aoc + 20v noo•/o o 1 20 20°/o 
II. 70c + v nDO/o 30 130 306/o 

III. 60c + 40v rno•/o 40 140 40o 
IV. 85c + 115v 100°/o 15 li15 15o 
V. 95c + 5v 1000/o 5 105 5°/a 
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All aci în fere de producţie diferite, gradul de exploa
tare a munCii fiiid aelaşi, irate ale profitului foarte diferite, cores
punzător compoziţiei organice diferite a capitalurilor. 

Suma totală a capitalurilor investite îi cle cinci sfere este = 
= 50 ; swna totală a plusvlorii produse de ele = 1 1 0 ; valoarea 
totală .a mărDurHor Produse de ele este = 610. Dacă considerăm 
500 1capHal unic, faţă de care I-V constitie doar părţi diferite 
(aşa cum este cazul, de pildă, într-o fabrică de .bumb.ac, unde în 
diferite secţii - de cardare, de preparare, de ifHatură şi de ţesă
torie - iexistă proponţii diferite între capitalul constant şi capitalul 
VcHiabiJ Şi unde trebuie să se calculeze abia rapo;tul mijlociu 
pentru între.aga fabrică) , .atunci compoziţia organică medie •a capi
talului de 500 ar i = 390c + 1 1 0v, sau, procentual, 78c + 22v. 
Compoziţia fiecărui capital .de 100, consider.at numai ca 1/s din 
capitalul total, ar i în medie de 78c + 22v ; de asemenea, de fie
care 100 de unităţi ·ar rev·eni o plusvaloare medie de 2 ; în conse
cinţă, .r.ata mijlocie a profi.tu•lui ar a = 220/o, şi, în sfîrşit, preţul 
fiecărei cincimi din produsul total al capitaluLui de 500 ar fi = 122. 
Produul fiecărei cincimi din capitalul total avansat r trebui deci 
vîndut cu 122. 

Totuşi, pentru a evita .concluziile complet greşite, este necesar 
să nu considerăm toate p1eţurile ,de cost = 100. 

La un capital de 80c + 20v şi la o rată a plusvalorii = 1 00°/o, 
valoarea tota'lă a mănfii produse de capitalul I = 100 ar i = 80c + 
+ 20v + 20p = 1 20, dacă întngul capital constant ar intra în pro
dusul .anual. Se ,pre.a POate ca acesta să fie cazul, în .anumite con
diţii, în uneJe .fere de producţie. Este însă puţin probabil ca acest 
lucru să  aibă loc aicolo unde proporţia c : v = 4 : 1. P·rin urmare, 
trebuie să  avem în vedere că  valorile mărfurilor produse de fie
care 100 de unităţi ale diferitelor capitaluri pot fi diferite în func
ţie de împă;ţirea diferită .a lui c în componentele fixă şi circulantă 
şi că !înseşi componentele fixe ale 1dilferi1te1or cp:aluri Poit, 1la 
rîndul lor, să se uzez•e mai repede sau mai încet, deci  că în inter
vale de timp ·egale adaugă produsului cantităţi inegale de valo·are. 
Aceasta fosă nu influenţează rata profitului. Indiferen:t dacă va
loarea pe care cele 80c •o trec aspra !Produsului anual este 80 s au 
50 !Sau 5, indiLer:ent deci  dacă produsul anual este = 80c + 20v + 
+ 2Qp = 120, sau = 50c + 20v + 20p = 90, sau = 5c + 20v + 
+ 20p = 45, în toate aceste cazuri excedentul valorii produsufoi 
peste preţul lui de cost = 20, ş i  în toate aceste cazuri, pentru a 
stabili ;ata profitului, aceste 20 se vor calcula la un capital de 1 00 ; 
rata Prfitului 1a capitalul J este deci în .toate cazurile = 200/o. Pen
tru c·a ac·es: lucru să fie şi mai clar, în Jabelul de mai jos, :Ln care 
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fig.urează aceleaşi cinci .  .capitaluri, vom ·admite că în valoarea pro
dusului intră diferite părţi ale c-apitalului constant . ·  

Cap italuri 

I. 80c n. 70c 

III. c 
IV. 85c 

V. 95c 

390c 

78c 

+ .v 
+ 30v . 

+ 40v 
+ .1 5v 
+ 5v 

+ .1 1 0v 

+ 2v 

Rata · · Plus-
pl u s- valoare 

valorii 

� 00°/o 0 
1 0°/o 30 

100°/o 40. 

100"/o ·15 

100°/o 5 

1'10 

2 

Rata Partea Valoarea Preţ d e  
pro fitului consu mată mărfurilor cost 

d in c 
200/1 50 

30°/o 51 
40°/o 51  
1 5% 40 

5°/e 1 O 

22°/o 

90 

1 lil 
111 

70 

20 

70 

81 
9 1 ·  
55 

15 

- Suma 

- Media 

Dacă considerăm din nou �apitalur<ile I-V ca un singur capi
tal total, vedem că şi în c azul acesta 1compoziti·a sumei •celo•r cinci 
capitaluri = 500 = 390c + 1 1 0v, prin urmare conpoz�ţia medie 
rămîne aceeaşi, 78c + 22v ; la fel şi plusvaloarea medie = 22. îm
părţind această plusvaloare în mod egal îrtre c-apitalurile I-V, 
obvinem următoar.ele preţuri ale mărfurilor : 

Capi taluri 

I .  80c 

II. 70c 
III. 60c 

+ 20v 
+ 30v 
+ 40v 

IV. 85c + '15v 
V. 95c + 5v 

Pl us-
valoare 

20 

30 
40 

15 
5 

Valoarea Preţul 

mărfurilor de cost al 
mărfurilor 

90 70 
1 1 1  81 131 91 

70 55 

20 15 

Preţul Rata Abaterea 
mărfur ilor profitului  preţului d e  

la valoare 

92 22°/o + 2 

1 03 22°/o - 8  
1 1 3 22°/o �18 77 220/o + 7 

37 22°/o + 1 7  

In totalitatea lor mărfurile se vînd cu 2 + 7 + 1 7  = 26 pe.st·e 
şi cu 8 + 1 8  = 26 sub valoarea lor, astfel încît oscilaţiile preţuri
lor se ailililează reciproc prin repartizarea unifo.rmă •a p.lusvalorii 
sau prin adăugarea profitului mij lociu de 22 pentru fiecare 100 ca
pital avansat .la .preţurile de ·cost respectiv.e .ale mărfuri'lor  I-V ; 
in aceeaişi măsură în car·e o pa:re din .mă:fri &e vinde peste va
loarea lor, cealaltă se vinde sub valoarea lor. Şi numai vînzarea 
lor la aceste pr.eţuri .ace posibi•l .ca r:ta profitului pentru 'capi
talurile I-V să fie aceeaşi - 22°J, în pofida faptului că aceste 
capitaluri au o compoziţie organică diferită. Preţurile care apar în 
aşa fel încît din difer•itele irate ale profitului din diferit•e sfere de 
producţie se deduce o medie :şi această medie se adaugă la  preţu-
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rile de 1cost din diferite sfere de producţie sînt preţuri de producţie. 
Premisa lor este deci existenţa unei irate generale ·a profitului, şi 
aceasta presupune la rîndul ei că în fiecare sferă de producţie 
în parte ratele profitului au fost deja reduse la tot atîtea rate 
mijlocii. Aceste rate !deosebite ale profitului sînt în fiecare sferă 

de producţie = .. şi, aşa cum m făcut în prima secţiune a cărţii c 
de faţă, ele trebuie deduse din valoarea mărfii .  Fără .această de
ducere, rata generală a profitului (deci şi preţul de producţie al 
mărfii) ar fi ceva lipsit de sens şi de •conţinut. Preţul de producţie 
al mărfii este, ·aşadar, egal cu preţlll ei de cost plus profitul calcu
lat corespunzător ratei gene.ale .a profitului, cu alte cuvinte : pr·eţul 
de producţie al mărfii este egal cu preţul ei de cost plus profitul 
mij lociu. 

Din ciuza compoztţiei onganice diferite a capitilurilor iuvestite 
în diferite ramuri de producţie, deci din cauză că, în funcţie de 
raportul procentual diferit dintre partea variabilă şi capitalul total 
de mărime dată, .capitaluri de aceeaşi mărime pun în mişcare cân
tităţi de muncă foarte diiferite, îşi însuşesc de asemenea cantităţi 
de supramuncă foarte diferite sau produc mase de plusvaloare 
foarte diferite. In c onformitate cu aceasta, ratele profitului din dife
rite ramuri de producţie sînt iniţial foarte diferite. Aceste rate .ale 
profitului diferite se egalizează, prin concurenţă, transformîndu-se 
într-o rată generală a profitului, care reprezintă media tuturor aces
tor .rate ale irofitului diferite. Profitul care, potrivit acestei rate 
generale a profitului, revine .a un capital de o mărime dată, in
diferent de compoziţia lui organică, se numeşte profit mijlociu. 
Preţul mănfii, care este egal cu p reţul ei de cost, plus partea din 
profitul mijlociu anual I.a capitalul întrebuinţat pentru producerea 
ei (şi nu numai cel consumat pentru producerea ei) care îi revine 
în rapo.rt cu condiţiile ei  de rotaţie este preţul ei de produeţie. 
Să luăm, de pildă, un capital de 500, din care 1 00 este capital fix 
şi din c.are 1 0°/o •reprezintă uzura în timpul unei perioade de rotaţie 
a capitalului circulant de 400. Să presupunem că profitul mij lociu 
în cursul acestei perioade .de 'otaţie este de 1 0°/o. In acest c ilz 
preţul de cost al produsului fabricat in cursul acestei rotaţii va fi : 
1 0c pentru uzură plus 400 (c + v) capital circulant = 410, iar 
preţul lui de producţie : 4 10  preţ de cost plus ( 100/o profit la 500) 

50 = 460. 
Aşadar, deşi capitaliştii din diferite ramur� de producţie, cînd 

îşi 'înd mărfurile, retrag valorile-capital consumate pentru pro
ducerea acestor mărfuri, ·ei nu obţin totuşi plusvaloarea, deci nici 
profitul rezultat din producerea acestor mărfuri în propria lor 
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sferă, i numai atîta plusvaloare şi prin ·urmare •atîta profit cit 
revine la !fiecare parte a>Iicotă a capi.talului total, la repartizarea 
egală din plusvaloarea totală sau din profitul :total produs de icapi
talul total al societăţii în toate sf-erele de produaţie luate J.a un 
loc într-o perioadă dată. La 1 00 de unităţi ale ori.c ărui capital avan
sat, indiferent de compoziţia lui, revine, în decurs de un n, sau 
într-un alt interval de timp, atîta profit cH revine în acelaşi interval 
de timp la 1 00 de unităţi din capitalul .total. ln ceea ce priveşte 
profitul., diferiţi capitalişti se raportează aici .ca nişte simpli acţio
nari ai :unei societăţi pe acţiuni în care părţile din profit se îm
part egal la fiecare 1 00 de unităţi din ie·apital şi de aoeea pentru 
diverşii specialişti el .diferă numai 'în funcţie de mărimea c apitalului 
plasat de fiec are în întreprinderea comună, în funcţie de propor
ţiile participării fiecăruia >la întreprinderea comună, în funcţie de 
numărul de acţiuni pe care le posedă fiecar.e. şadar, dacă acea 
parte din preţul car.e înlocuieşte părţile din valoarea-capital c on
sumae pentru producerea mărfii şi cu care trebuie cumpărate din 
nou aceste valori-capital consumate, ,dacă ·aoeastă p.r:te,  car·e repre
zintă preţul de cost, •este determinată în întregime de capi.talul 
cheltuit în sfera de producţie respectivă, cealaltă pa:te compo
nentă a preţului mărfii, adică profitul adăugat a acest preţ de 
cost, este determinată nu de masa profitului produs de acest capital 
dat, în sfera de producţie dată, într-un timp dat, oi e m as a  profitu
lui ica.re revine în medie într-un interval de timp dat fiecărui oapital 
investit, considerat ca o parte alicotă a capitalului social total in
vstit în producţia .totală 22) • 

. Prin urmare, dacă un c apitalist îşi vinde marfa la preţul ei de 
Prodruaţie, l primeşte .Înpoi o sumă de bani corspunzătoare mă
rimii valorii opitalului consumat de el în producţie şi obţine un 
profit propoional cu Ilărimea •Ca)ita.lu1ui avansat de el, considerat 
ca simplă parte .alicotă a capitalulu� social total. J»reţurile de cost 
ale fiecărui -capitalist 1sînt specilioe. P·rofitul .adăugat la acest preţ 
de cost este independent de sfera lui specială de producţie, este 
doar media ce .revine la 1 00 de unităţi de c apital avansat. 

Să presupunem că ·cele cinci •investiţii diferite de capital I-V 
din exemplul de mai sus aparţin unui singur individ. Cantitatea de 
capital variabil şi de •capital constant consumată în producţia măr
furHor pelJtru ilecare 1 00 de unităţi :de capital investit este aki 
dată pentru fiecar.e întreprinder.e I-V, şi .această parte a valorii 
mărfurilor ·I-V constituie, bineînţeies, o parte din preţul lor, deoa
rece acest preţ este necesar pentru înlocuirea p ăţii avansate şi 
consumate a ca,pitalu'lui. Preţurile acestea de cost sînt deci diferite 

") Cherbuliez ••. 
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pentru fiecare categorie din mărfurile I-V şi, ca atare,  ele sînt 
stabilite de la caz la ieaz de proprietar. In ceea ce priveşte însă 
maele dferite de p lusvaloare sau de profit produse în întreprin
derile I-V, c apitalistul ar putea foar·te bine să le considere ca 
prfit la întregul oapital avansat, astfel incit la fiecare 1 00 de uni
tăţi de capita'l să :revină o anumită parte alicotă. Prin urmare, în 
fiecare din întreprinderile I-V p r·eţurile de cost ar fi difeiite ; dar 
partea din preţul de vînzar.e pe care o formează profitul adăugat la 
fiecare 1 00 de unităţi de capital .ar fi egală pentru :toate aceste 
mărfuri. Preţul total al mărrurilor I-V ar ifi deci ·egal cu valoarea 
lor totală, adică egal cu suma preţurilor de cost I-V plus suma 
plu:svalo1ii sau pfltului Produs rin [-V ; <H i deci, de fpt, e!Presi a  
în hani a :întregii .cantităţi d e  muncă aît trecu:ă cîrt şi nou adăugată 
cuprinsă în mărfurile I-V. Tot a:şa, pe scara întregii societăţi 
- cons�derînd ramurile de producţie ca un tot întreg - suma 
preţurilor de producţie ale mărfurilor p roduse este egală u suma 
valorilor lor.  

Această eză pare să fie n contradicţie cu faptul că în PIO
ducţia oapitalistă elementele ·capitalului productiv sînt de regulă 
cumpărate pe piaţă, preţuri'le alor cuprizînd deci un profit deja reali
zat şi că, în consecinţă, preţul de producţie a.I unei ramuri indus
triale, inclusiv profitu'! cu.prins în el, intră în p reţul de cost l 
celeilalte. Daică insă considmăm, pe de o parte, suma preţurilor de 
cost ale măfurilor din întreaga +ară şi pe de altă parte, sum.a profi
turilor sau .plusvafori'lor obţinute 'in ţara respectivă, calculul va fi, 
evident, bun. Să luăm, de pildă, o marfă A ; preţul ei de •cost poate 
cuprinde profiturile din B, C, D tot aşa precum şi în preţrile de 
c ost din B, C, ), Ot intra, la rîndul lor, profiturile din A. Făcînd 
calculul de mai sus, nru vom ·adăuga profitul lui A la propriuI său 
preţ de cost şi tot aşa profiturile lui B, C, D nu vor intra în 
preţurile lor de cost. Nimeni nu calculează propriul s ău profit în 
pre�! de oost al producţiei s ale. Dacă avm, de pldă, n sfer·e de 
producţie şi în fiecare dintre ele se realizează un profit, pr, atunci 
în oate aceste itere preţu:! de cos.t = P - npr. Examinând întregul 
caLcul, vedem ·că .în măsura în C are profiturile unei sfere de pro
ducţie intră Jn preţul de c ost al celo.rlalte, în aceeaşi măsură aceste 
profituri sînt deja socotite în preţul total al produsului finl, astfel 
că nu pot .figura pentru a doua oară la rubrica p rofit. Dacă apar 
totuşi la .rubrica respectivă, aceasta se întîmplă numai din cauză 
că marfa dată .este ea însăşi un .produs final şi, prin urmare, preţul 
ei de producţie nu intră 'în preţul de cost al unei alte mărfi. 

Cînd în preţul de cost al unei mărfi intră o sumă = pr, repre
zentînd profitul producătorilor mijloacelor de producţie, şi 1a acest 
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preţ de co.s t  se adaugă un profit = pn, profitul total v,a fi Pr = 
= pr + pri. Preţul de ,cost to tal al mărfii ·este ·atunci, scăzînd din 
preţ toate părţile care revin .pror.tului, propriul ei preţ de cost 
minus Pr. Dacă însemnăm acest preţ de cost cu pc,  atuuci ·evident 
pc + P,r = pc + pr + pri. Cînd am analizat plusvaloarea, în „Ca
pitalul" , cartea I, capitolul VII, 2, p.  21 1/203 55,  am văzut că pro
dusu{ fiecărui capital poate i consider.at în aşa fel ·ca şi cum nu
mai o parte a lui a'r înlocui ca.pitalul, iar .cealaltă ar exprima numai 
plusvaloarea. Apl,icînd acest icalcul Ia produsul total al societăţii, 
este necesar să facem corecturile corespunzătoar•e, deoar·ece, consi
derînd întreaga societate, profitul cuprins, de pildă, în preţul inu
lui nu poate figura de două ori : o dată 'ca parte a preţului ,p'înzei 
şi a doua o.ară ca profit al producătorului de in. 

Nu există, aşadar, nici o deosebire într·e profit şi plusvaloare 
atunoi cînd, de pildă, plusv-aloarea .lui A intră în ca.pitalul constant 
al 1'ui B. Pentru valoarea mărfii este absolut indiferent dacă munca 
cuprinsă în ea constă din muncă plătită sau neplătită. Aceasta ,_,rată 
numai că  plusvaloarea lui A este plătită .de B. In cIculul general 
plusvaloaea lui A nu trebuie soco tită de două ori. 

Deosebina este însă următoarea : în afară de faptul că preţul 
produsului, de pildă al c.apitalului B, se .abate de la valoarea lui, 
fiindcă plusvaloarea realizată în B poate fi mai mare sau mai mică 
decît prnfitu'l .adăugat 1la preţul produselor lui B, aceeaşi împreju
rare este valabilă şi .pentru mărfurile care constituie partea con
stantă a capitalului B şi, indirect, 1ca mijfoace de subzist·enţă pen
tru muncitori, şi pa,rtea lui variabilă. In ceea c•e priveşte partea 
constantă, ea este egală cu preţul de cost, la care se .adaugă plus
valoarea, :deci este egală în cazul ·de faţă .cu preţul de 1cost la 
care se ada'Ugă profitul, iar proiitul aces:a ;poate fi mai mare sau 
mai mic decît iplusv:loarea al cărei loc .îl ocupă. In ceea ce pri
veite cap1tall variabil, :salariul mediu zi'lnic este întotdeauna egal 
cu valoarea nou creată în numărul de o.re de muncă pe care tre
buie să le lucreze muncitorul pentru a produce mij loacele de sub
zistenţă necesar.e ; dar acest număr de ore este şi el !falsificat prin 
abaterea preţurilor de producţie ale mij loacelor de subzistenţă ne
cesare de la valorile lor. Aceasta 'însă se rezolvă întotdeauna .prin 
aceea că cantitatea de plusvaloare care intră în plus la o marfă 
este în minus la altă marfă, astfel că şi abaterile de la valoarea 
cuprinsă în preţurile de producţie ale mărfurilor se anuleaz ă  reci
proc. In general în producţia capitalistă legile generale s·e înfăp
tuie&c în mod foarte complicat şi ·aproximativ numai ca o ten
dinţă dominantă, ca o medie ,a eternelor oscilaţii, care nu poate fi 
niciodată stabilizată. 
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Deoarece rata gener.ală a profitului se formează din media 
diferitelor rate ·ale profitului la fi.ca·re 1 00 de unităţi de capital 
avansat într-un iiniterval ide timp !dat, să  zicem Într-un an, prin ea 
dispare şi deosebirea .rezultată din ti;puril.e de rotaţie diferite 
ale diferitelor capitaluri. Dr aceste deosebiri constituie momentul 
determinant pentriu diferitele rate ·ale profitului din diferitele sfer·e 
de producţie, a căror medie formează rata generală a profitului. 

1n ilustrarea preoedentă .a 1formăriii ratei generale a profitului 
am presupus că în .fiecare sferă de producţie •este investit un capi
tal = 1 00 şi am făcut ·acest luoru pentru a lămuri diferenţa pro
centuală dintre ratele profitului, deci diferenţa dintre valorile măr
furilor produse de c.apitalur.i de aceeaşi mărime. Fireşte însă că 
în realitate masel·e de plus.aloare p.roduse în -fiecare sferă de p 1 0-
ducţie în parte depind de mărime.a capitalurilor întrebuinţate, com
poziţia capitalului fiind dată 1n fiecare din aceste Slfere de p10-
ducţie date. Totuşi rata srecială a ipmfitului din fiecare siferă de 
producţie în µarte nu este influenţată de faptul că capitalul între
buinţat în cazul dat este de 1 00, de m X 1 00 sau de xm X 1 00. 
Rata •profitu'lui ·este 1 0°/o, indifment dacă profitul total este de 1 0  : 
: 1 00 sau de 1 OOO : 1 0  OOO. 

Intrucît însă .ratele profitului diferă în diferitele sfere de pro
ducţie, deoarece, în funcţie de raportul procentual dintre cpitalul 
variabil şi capitalul :total, se produc mase foarte diferite de plus
valoare, şi deci de profit, este evident ieă profitul mijlociu Ja 1 00 
de unităţi de capital sooial şi, prin urma:re, rata mijlocie a profitu
lui sau rata generală a profitului va fi şi ea foarte diferită, în func
ţie de mărimile corespunzătoare ·ale capitalurilor ·investite în difo
rite sfere de p roducţie. Să luăm patru capitaluri A, B, C, D, avînd 
toate aceeaşj .rată a 1plusvalorii = 1 00°/o. Să p resupunem că la fie
care 1 00 de unităţi de capitaJ total, în A capitalul variabil = 25, 
în B = 40, în C = 15, în D = 10 .  Atunci la fiecare 1 00 de unităţi 
de c·apital .total ar .reveni ·O .plusvaloare sau un profit de 25 pentru A, 
de 40 pentru B, de 15 pentru C şi de 10 pentru D ; 'în total de 90. 
Prin urmare, dacă cele patru capitaluri s înt egale ic.a mărime, rat·a 
mijlocie a profitului va fi 90/4 = 22112°/o. 

Dacă însă mărimile capitalului total v.r fi : A = 200, B = 300, 
C = 1 OOO, D = 4 OOO, profituril.e produse vor ,fi respectiv 50, 1 20, 
150 şi .  400. Deci în total un profit de 720 l a  un capital de 5 500 sau o 
rată mijlocie a profitului de 131/tiO/o. 

Masele valorii :totale p rodus·e diferă după mărimile dilferite ale 
re.pectiv·elor capitalruri 1otale avansate în A, B, C, D. De aceea, 
la formarea ratei generale a profitului este vorba nu numai de 
deosebi�a dintre ratele profitului din diferite sfere de producţie din 
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care ar trebui să se deducă pur şi simplu media aritmetică, ci şi de 
gr�mtatea relativă cu care oceste rate diferite a•le prfitului intră 
în formarea mediei. Dar aceasta depinde de mărimea 'elativă a 
capitalului investit în fiecare sferă .în parte, adică de partea alicotă 
din capHalul social total pe care o -reprezintă cipitalul investit în 
fiecare sferă de producţie în parte. Trebuie, fireşte, să existe o 
deosebire foarte mare, după cum o parte mai mare sau mai mică 
din capita'lul total dă o rată ·a .profitului mai mare sau mai mică. 
Aceasta depinde iarăşi ide mă·rimea capitalului investit în sferele 
n Care capitalul varia:bi•l este relativ mar·e sau relativ mic în com
paraţie cu capitalul total. Se întîmplă .acelşi luaru ca şi u dob'înda 
mijlocie :luată de un cămătar care împrumută diferite capitaluri cu 
diferite rate .ale dobînJii, de pildă cu 4, 5, 6, 70/o etc. Rata mijlocie 
depinde în întregime de mărimea părţii capitalului ·său e ca·re că
măta•rul a dat-o cu împrumut cu fiecare din .aceste rate dferite ale 
dobînzii. 

7adar, rata generală a prof.itulrui este determinată de doi fac
tori : 

1) de compoziţia organică ·a ·Capitalurilor în diferitle sfere de 
producţie, deci de diferitele r.ate ale p.rofitului din fiecare sferă ; 

2) de repartiza.rea capitalului ocial total între aceste sfee di
ferite, deci de mărimea mlativă a capitalului •investit în fiecare 
sferă în parte şi, p•rin urmare, investit la o anumită ntă a profitului ; 
cu alte cuvinte de partea relativă din masa capitalului social total 
pe :care o absoabe fiecare sferă de producţie în parte. 

n că1ţile I 'i a II-a :le „Cap.Halului" ne-am ocupat numai de 
valorile mărfurilor. Acum, din această valoare s-a sparat, e de o 
pame, .preţul de cst ca o >arte din această :valoare, Pe de altă 
parte s-a dezvo1tat preţul de producţie al mării ca o formă trans
formată a valo·rii. 

Să presupunem că compoziţia medie .a .capitalului social este 
80c + 20v ,şi că .rata plusvalorii anuale p' = 1000/o ; :în aoest caz 
profitul mediu anual a capitalul de 100 va fi = 20, iar rata gene
rală anuală ·a profitului = 200/o. Oricare ar fi pc, preţul de cost al 
mă•rfuriJor produse anual de .un cpitaJ de 100, preţul lor de pro
ducţie ar fi În orice cz = pc + 20. Jn sferele de .producţie în 
care compoziţia capitalului este = (80 - x)c + .(20 + x)v, plrus
valoarea produsă efectiv, resp. profitul anual produs în această 
sferă, ar i = 20 + x, deci mai mare lecit 20, iar valoarea-marfă 
produsă ar fi = ,pc + 20 + x, deci mai ma•re decît pc + 20 sau mai 
mare decît preţul ei de producţie. In sferele în care compozitia 
capitalului este 1(80 + x)c + (20 - x)v, pJusvaloarea sau profitul 
anual ar fi = 20 - x, deci mai mc decît 20 şi, în consecinţă, va-
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loarea mărfii pc + 20 - x ar fi mai mică ·decit preţul i de n
ducţie, care este = pc + 20. Dacă acem abstracţie de eventualele 
deosebiri în .timpuJ de irotaţie, preţul de producţie al mă.iturlor ar 
fi ·eg·al cu valoarea lor numai în sferele unde compoziţia capitalului 
ar fa .întîmplător = 80c + 20v. 

Dezvo'ltarea specifică a forţei pro:du.ctive soiale a mundi în 
fiecare sferă de producţie n part·e este di.ferită ca grad, este mai 
mare sau mai mică, 1n funcţie de cantitatea de mijloace de pro
ducţie pusă în mişcare de o .anumită cantitate de muncă, sau, ziua 
de muncă fiind dată, de un anumit număr de muncitori, adică este 
invers proporţională ·cu cantitatea de muncă cerută de o anumită 
cantitate de mijloace de producţie. Numim deci capitalurile care 
conţin un procent mai mare de oapital constant, prin urmare un 
procent mai mic de capital variabl lecit  conţine capitalul social 
mijlociu, cpita1uri :cu co,poziţJe superioară. Dmpotrivă, capitu
ri'le în cal'e cpitalul constant ocupă un 1C .relativ mai mic, iM 
capitalul variabil un loc mai mare dcît în capitalul •social mijlociu 
le numim capitaluri .cu Clpoziiţie interioară. ln ·sfîrşit, numim Capi
taluri cu compo�iţie mijiocie CPitalrurile a căror copoziţie coincide 
cu compoziiţia cpitalului social ijlooiu. Dacă capitalul social 
mijiociu eit·e ·alcătuit procentual din 80c + 20v, atunci capitalul 
de 90c + 10v va i situat peste, iar .capitalul de 70c + 3v sb 
media socială. ln general, cind compoziţia capita1ului social mij
fociu = mc + nv, în care m şd n sînt mărimi consta'llte şi m + n = 
= 1 00, (m + x) c + (n - x)v reprezintă compoziţia superioară, iar 
(m- x) c + (n + x)v co,poziţia iioară a unui singur capital 
sau a unei grpe de capitaluri. Cum funcţionează aceste capita•luri 
după stahilir·ea rntei mijlocii ·a profitului, presupunînd că ele efec-
1mează o singură rotaţie pe an, se vede din următorul tabel, în care I 
reprezintă compoziţia mijlocie, rata mijlocie a profitului fiind deci 
= 20°/o : 

I. 80c + 20v + 2Qp. Rata prfitului = 200/o. 
. Preţul produsului = 120. Valoarea = 120. 

II. 90c + l Ov + !Op. Rata profitului = 20o. · 
Preţul produsului = 120. Valoarea = 1 10. 

III. 70c + 30v + 3p. Rata profitului = 200/o. 
Preţ! prodslui = 120. Va1oarea = 1 30. 

Prin urmare, pentru mărfirile produse de capitalul II vloarea ar 
fi mai mică lecit pr·eţul de producţie, pentru mărfurile produse de 
capitalul : pr.ţu'l de Producţie ar i mai mic decit valoarea, şi 
nmai pentru capihilur11e I, ·în raIUii�e de prodcţie a căror com
poziţie întîmplător coincide cu aceea a capitalului social mijlociu, 
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v.aioarea şi preţul ·de producţie 'a-r i egale. De .altfel, cîd aplicăm 
:ceste denumiri la cazuri determinat•e, trebuie,  bineînţeles, să ţinem 
seama în ce măsură abaterea raportului dintre c şi v de la media 
generală este determinată nu de o diferenţă în compoziţia tehnică, 
ci de o simplă schimbare a valorii elementelor capitalului constant. 

Cele expuse mai sus modifică, 1fireşte, detellinarea preţului de 
cost ·al mărfurilor. Jniţi.al am .presupus că preţul de •co s t  al unei 
mămi este egal cu valoarea mărfurilor consumate p enitru producerea 
ei.  Dar pentru 1cmpără·tor, Preţul de producţie al unei măi este 
preţul ei de cost,  .astfel .încît poate intra ca preţ Ide ico s t  în for
marea preţului unei alte mărfi. )eo ar.ece preţul de producţie al 
mărfii poate să s e  abată •de l a  valoarea ei, şi  ipreţul de cost al  
mărfii, în c are este cupr.ins acest preţ de producţie al altei mărfi, 
poate i superior sau inferior acelei .părţi .din v.aJoarea ei totală pe 
1care o 1con.tituie valoarea mij'lo acelor de producţie in.trate in această 
marfă. Nu trebuie să uităm de această semnificaţie modificată .a 
preţului de cost,  nu trebuie de'Ci să uităm că este totdeauna po si
bilă o greşeală, .dacă •într-o anumită sferă de producţie preţul de 
cost al mărfii este consLderat c a  fiind egal cu valoarea mij loacelor 
de producţie consumate pentru :producer·ea ei. Pentru analiza pe 
c are o facem acum nu este necesar să insistăm asupra .acestui 
punct. Rnîne, în orice caz, valabilă teza că preţul de cost l 
măr.furilor este 'întotdeauna mai mic dec.î t valoarea Jar. Jntr-.adevăr, 
or.icî t  s-ar abate preţul de cost al mărfii de Ja valoarea mij loacelor 
de producţie consumat·e 'în ea, pentru capitalis t  aceste abateri tre
cut·e nu prezintă nici o Hriportanţă. Preţul d e  cost  al mănfii este 
dat, este o pr.emisă independentă de producţia lui, a c apitalistului, 
pe cînd rezultatul producţiei lui este o marfă care conţine plus
valoarea, deci un excedent de valoa.re peste preţul ei de cost.  D e  
altfel, t e z a  po trivit căreia preţul de cost  •este m a i  m i c  dec î t  valoarea 
mărfii s-a transformat a·cll, ipractic, în 1eza potrivit căreia preţul 
de cost este mai nc dec î t  preţul de producţie. fo cee a  ce priv·eşte 
capi!talul oil itota[, ipf:tU care Privul de Produc�Ie est e  egal cu 
valoarea, !teza ace at a  este .identi că icu .ce a  prece'dentă potri'Vit căreia, 
preţllll de c.oSt este ma·i mic :dedît valoa.rea. Deşi această teză se 
moiiifică le U a  o 1Sferă .de PWducţie l a  alta, •touişi l a  b aza ei rănnîne 
întoJdeauna .fptul •că, Ja anliza .cpita:lului soci'il t:a'l preţul de 

cost •l mărfur.mor pnadu;se de acesta este mi nic dedît valoarea 
sau deaît 1preţul de 1p0duaţie, care aLci esbe ·ideitic ·cu v.aloarea tu
turor mărfurLlor produse de acest  cpi.tl. P.reţul de cot al mărfii 
corespunde numai c antităţii de muncă plăMă cuprinsă În ea, î n  
timp ce valoaroea iei corespun:de .întregii •cantităţi d e  muncă iplătită 
şi nplătită cuprinsă în ea ; 1priţUJl de iprod:ţie corespunde SUlei 
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muncii lă.ite >1us o anum.tă ,cautittte ide muncă n!lătită, .inde
pendentă e .coldiţille speci'ale 1iin 'Ceată seră de producţie. 

Fonnula potrivit căreia preţul de producţie ,al unei mărfi = pc + 
+ pr, adică .preţ de oost pus profit, a fost acum mai bine preci
zată, în sensul că ,pr = ·pc pr' {p.r' fiind rata generală a profitului) 
şi că, p rin mmar.e,  preţul de producţie = p c  + pc pr'. Dacă pc = 
= 300 şi pr' = 150/o, atunci preţul de producţie pc + pc pr' = 300 

+ 00 � = 345. 
100 

In fiec are s.eră de producţie în parte preţul de producţie al 
măfurilor se poate schimba : 

1) dacă valoarea mărfurilor nu se schimbă (adică dacă în 
producţia mărfii intră acum aceeaşi c antitate de muncă trecută şi 
muncă vie ca înainte) c a  urmare a schimb ării .mtei generale a pro
fitului, ·care nu depinde de condiţii.le conorete ·a1e sferei de pro
ducie respective ; 

2) d'că rata gener,ală a .profitului nu se s chimbă ca urmare a 
schimbărH valonii în sfera de producţie dată, ca rezultat al unor 
schimbări tehnice, Precum şi ca urmare a schimbării valorii mărfu
rilor ca.e intră ca e1emente cons titutive în capitalul constant al 
sferei de producţie date ; 

3) în sfîrşit, 1ca urmare a linflmmţei ambelor împrejurări. 
n Pofida schimbăr1lor unari care se p roduc neîncetat, aşa cum 

vom vedea mai departe, în ratele efective ale profitului din diferite 
sfere de p,roduc�ie,  o schimbare reală în rata generală a profitului, 
în măsura în care ea nu este provocată de evenimente economice 
exoepţionale, este rezultatul oarte U.rziu al unei serii de oscilaţii 
oare cuprind perioa:de foarte îndelungate, id1că oscilaţii c are au 
nevoie de mult .timp pentru a ajunge la o schimbare trainică şi 
e chilibrată a rat·ei generale a profitului. De aceea, analizînd peri
oade re'lativ scurte (facem total abstracţie de oscilaţiile p reţurilor 
de piaţă), s chimbările preţurilor de producţie trebuie deci, prima fa
cie *, explicate întotdeauna printr-o schimbre mală a valorii măr
furilor, adică printr-o SChimbare în suma .totală .a timpului de muncă 
necesar pentru p ridCerea lor. Bineînţeles, aici nu se ia de loc în 
consideraţie o .simplă schimbare a expresiei băneşti a aceloraşi 
valori 23) . 

Pe de altă parte este evident că id:că ,considerăm capitalul so
ci.al total, suma valorii mărfurilor produse de acesta (sau, în ex
presie bănească, preţul lor) = valoarea capitalului constant + va-

") Corbet, p. 174. 

* - la prima vedere. - Nota trad. 
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loarea capitalului variabil + plllsvaloarea . .  Presupunînd că gradul 
de exploatare a muncii este constant, masa .plusvalorii rămînînd 
aceeaşi, rata p.rofitu1u.i poate să varieze aici numai dacă se schimbă 
valoarea c apitalului constant, dacă se schimbă valo area opitalu
·lui variabil, sau dică .se schimbă ambele, astfel Jncît se schimbă C, 

prin unnre şi - ,  rata generală a profitului. Aşadar, :în toate c azu-C 
rile, schimbarea mtei generale a profitului p resupune schmbarea 
valorii măfurilor care intră ca elemente ·Constitutive în capitalul 
constant sau în ;capitalul va·riabil, sau concomitent în ambele. 

Rata generală a p.rofitu'lui se mai poat·e schmba dacă valoarea 
măifuiior rămîne aceeaşi, 1dar se schimbă gradul ide ef)loatare 
a muncii. 

In .sfîrşit, gra.ul de exploatare a muncii .rămînîd .acelaşi, rata 
gner.ală a profitului se poate schimba dacă ·cantitatea de muncă 
întrebuinţată se schimbă .în :raport cu c apitalul constant ca urmare 
a modificirilor tehnice survenite în Procesul de muncă. Dar ase
menea modifkări tehnice :trebuie întotdeauna să se exprime într-o 
schimbare a valorii mărfurilor şi prin urmare tr·ebuie întotdeauna 
să 'fie însoţite de o schimbare a valor.ii măr.furilor, pentru produ
cerea cărora se cere acum mai multă sau mai puţină muncă decît 
înainte. 

In secţiunea Î'ni am vzut că, .privite din punctul de vdere 
a:l masei 1or, plusvaloarea şi prfitul sînt identice. Rata profitului 
se deosebeşte însă d. la început de rata .Lusvalorii, i•ar ·această 
deosebire apare iniţial numai ca altă formă de calcul : întrucît însă 
rata profitului poate să crească sau să scadă, rata plusvalorii •ră
mînînd nes'Chimbată, şi invers, întrucît, pmctic , pe c apitalist î l  
interesează numai rata profitului, acest fapt ·estompează ,şi misti
fică complet, de l•a ;început, adevărata origine ·a plusvalorii. Totuşi 
o dosebire cantitativă există numai între rata plusv,alorii şi rata 
profitu'lui, şi nu 'între p1usvloare şi pmfit. Deoarece în rata p.rofi
tului plusvaloarea este .calculată ta capitalul total şi •este .raportată 
la acesta ca la o măsură •a sa, se .creează ·impresia ·că plusvalo,area 
însăşi a provenit din .capitalul total, 1şi ·anume din to:te p ărţile 
sale constitutive deopotrivă, aşa incit deosebirea organică .  dintre 
capitalu1 constant şi oapit:lul variabil a fost dizolvată în noţiunea 
de profit ; de a1ceea, .în realitate, sub această formă tr,ansfo.rmată 
a sa, de profit, plusvafoarea însăşi Î•Şi .reneagă originea, îşi pierde 
aracterul, devine de nerecunoscut. Totuşi, pînă acum, deosebirea 
dintre p roit şi plusvaloare s-a .redus nmai la o schimbare calita
tivă, la o schimbare a formei, în tmp ce pe iceastă primă treaptă 
a transformării, o deosebire c antitativă ·reală există numai între 
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rata profitului şi rata plusvalorii, dar nu ;încă între p rofit şi plus
valoare. 

Altfel stau lucrurile de îndată ce s-a stabilit rata generală . 
profitului, şi prin aceasta un profit mijfociu corespunzător mărimii 
date a ·capitalului 'înJN�buinţat în diferitele sfere de producţie. 

Acum numai întîmplător plusvaloarea, şi prin urmare profi tul 
produs într-o anumită sferă de producţie, poate coincide cu profitul 
cupris .în ·preiţl11 de vînzare al mărfii. De regulă, profitul şi plus
valoarea, şi nu numai r·ate1e 'lor, sînt mărimi realmente diferite. 
Acm gradul de exploatare a muncii fiind dat, masa plusvalorii 
podusă într-o anumită sferă .de producţie este mai importantă pen
tru întregul profit ijlociu ·al ·Capitalului social, ·adică pentru clasa 
capitalistă în general, decît direct pentru c apitalistul din fiecare 
ramură e producţie •În parte. Pentru aoesta din urmă 24) ea pre
zintă importanţă numai .în măsura în oare cantitatea de plusvaloare 
produsă în r.aml1a Lui contribuie, ca unul din momentele determi
nante, la rglarea P'rofitului mijlociu. Dar acesta este n proces cre 
se petrece 'în spatele C'apitalistului, un proces p e  care el nu-l vede, 
nu-l înţelege şi care ide f.apt nici nu-l interesează. Difer·en�a reală, 
în ceea ce priveşte mărimea, dintre profit 1şi plusvaloare - nu 
numai dintre rata profitului şi rata pJusvalorii - n anumite sfere 
de producţie ascunde c omp1et adevărata natură .ş.i .origine a profi
tului nu numai pentru ·oapitalist, care aici este direct interesat să 
se lase 'înşelat, dar şi· p entru muncitor. O dată cu transformarea 
valorii .în p r·eţ de producţie este aiscunsă p rivir.ii însă.i baza de
terminării valorii. [n sfirşit, dac ă la si,p1a transformare a plus
v·alorii în proit partea din valoarea măfuriJor 1care formează pro
fitul se opune ·celeilalte părţi din V·aloare car·e formează preţul de 
oost J mărfii, astfel încît aici capitalistul pierde noţiunea valorii, 
fiindcă el nu are ·Înaintea ochilor întreaga cantitate de muncă chel
tuită pentu p roducer·ea mărfii , ci numai ace·a parte din munca 
totală pe care el a plătit-o sub forma mijloacelor de producţie, vii 
sau moarte, şi :as tfel profitul i apa.re ca ceva ce se află în afara 
valorii nanente a mărfii, acum La transformarea valorii în p reţ de 
producţie, ·acea·stă reprezentare este pe deplin cofirmată, fixată, 
consolidată prin fltul că profitll adăugat prelui de cost, da:ă 
luăm în consideraţie o anmită sferă de producţie, în realitate este 
deterinat nu ,de limitele procesului de formare ·a valorii :are se 
desfăşoară în .sfera dată, d ide codiţii u totul ext·eioare ei. 

Faptul că .această dependenţă internă este dezvăluită ·aici pen
tru prima oară, faptul 1c ă, aşa cum vom vede'a în expunerea ce 

14) Aici, fireşte, facem abstracţie de posibilitatea de a se obţine temporar 
un profit suplimentar prin scăderea salariului, prin preţuri de monopol etc. [F.E.) 
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urmează, precum �i lin cartea a IV-a 56, economia politică de pma 
acum fie că f.cea în mod ·arbitrar a'bstracţie de deosebirea dintr·e 
plsvaloare .şi profit, ldinbr·e rata plusvalorii şi rata profitului, pentru 
a putea Păs tra ca bază determinarea valorii, ,fie că renunţa la de
terminarea va1orii şi o dată cu aceasta renunţa 1'a •aib ordarea ştiin
ţifică .a problemei pentru a se agăţ·a numai de deosebirile pur apa
rente, oar'te evidente ·ale fenomenului - această confuzi·e c are 
domnea 1n :rîn:dul teoretkienilor ·arată cel mai bine cum cap italistul, 
angr·enat ·complet în lupta de concurenţă şi ·cu totul inc apabil să 
p ătrundă dincolo de manifestările ei exterioa>re,  cum c.apitalistul, 
practic, este cu .totul incapabil să discearnă peste aparenţe esenţa 
şi structura int·erioare •a'le acestui proces.  

Toate 'legile creşterii şi s·căderii ratei profitului expuse în sec
ţiunea întîi  au ân realitate următoarea semnificaţie dublă : 

1 .  Pe de o parte, ele sînt legile iratei 1g·enemle ·a profitului. 
Date fiind cauzele multiple şi variate care, potriv�t celor expuse 
mai sus, 1fac ca rata profitului să 1crească .sau •să scadă, s-ar putea 
crede •Că rat'a .generală a .profitului trebuie să se modifice în fie
care zi. Dar mişcarea dintr-o S'feră de pmducţi·e este ·anihilată de 
mi-C'a•rea din a1tă sferă, influenţele .se încruciişează işi se parali
zează r eciproc. In continuar.e vom analiza în ce direcţie înclină, în 
ultimă instanţă, ·aceste oscil'aţii ; ele sînt însă fonte ; rpiditatea, 
multilaterali:tat·ea .şi durata diferită a oscilaţiilor în fiecare sferă 
de producţie fac ca, prin succesiunea lor în timp, ele să se echili
breze parţial, ,astfel că o scădere ·a preţului alternează cu o urcare 
a Jui, şi vkev·ersa, prin rmare osci'laţiile rămîn focale, adică limi
rtate la o anumită •sferă de producţie ; în sfîrşit, din aceleaşi cauze 
dLferitele oscilaţii locale se neutralizează iproc. !n cadrul fie
cărei sfere le p roduaţie au Ioc schimbări, ,abateri d:la rata gene
rală a profitului, care, pe de o p·arte, se egalizează în ·CUisul unei 
anumite periode de timp şi de aceea nu influenţează rata genernlă 
a profitului, şi care, .pe de altă parte, nu o pot influenţa pentru 
că sînt ,anihi'late de alte oscilaţii loc.ale care au loc concomitent. 
Deoarece rata generală a profitului este determinată nu numai de 
rata mijlocie a .profitului ,din fiecare sferă, ci şi de repartizarea 
capitalului total 'între diferitele sf.ere de producţie şi deoarece 
această repartizare ;se 1s·chimb ă mer.eu, aki avem din nou Q ·cauză 
permanentă ia schimbării ratei generale a p rofitului, dar o cauză 
care, dată fiind continuitatea şi multil1at.eralH.atea acestei mişcări, 
se autoparalizează în ma:re p ate. 

2. In cadrul !fiecărei sfere, rata profitului are posib ilit'atea s ă  
oscileze î n  cursul unei perioade m a i  mult sau mai puţin inde'lun
gate pînă cînd după o serie de urcări şi scăderi alternative, ace astă 
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oscilaţie se eonsolidează sufident pentru ,a avea desbul <timp să 
influenţeze rata g,enerală a profitului şi deci isă capete o impor
tanţă mai mre .decît pur locală. ,In cadrul unor semenea limite 
în spaţiu şi în rtimp sînt deci de asemenea .:labile legile mtei 
profitului, studi·ate în secţiunea ântîi a cărţii de faţă. 

Conceţia teoretică - în ·ceea ce priveşt,e prim1a transformare 
a plusvalorii .în pro1ht - potrivit căreJ,a fiecar·e parte a eapitalului 
aduce 'în egală măsură profit 25) exprimă un fapt pri:ctic. Oricare 
ar fi compoziţia c·,pitaluliui idustrial, ldiferent 0că pune în func
ţiune un sfert muncă 1trecută şi trei Sferturi muncă vie sau trei 
sferturi muncă 'trecută şi un sfert muncă vie, 'indiferent că •absoarb! 
înlr-un ·caz de trei 1ori mai multă supramuncă sau produce de •trei 
ori mai multă plusvaloare decît în ce'lălalt - la un girad egal de 
exploatare a muncii şi făcînd abstmcţie de deo·sebirile individual e, 
care dispar oricum, deoarnce în ·ambele ,cazuri avem în f.aţa noastră 
numai copoziţia mij locie a întregii sfere de producţie -, profitul 
produs va fi în •ambele cazuri acelaşi. Capitalistul izoLa1 (sau chiar 
totalitatea caprtaliştilo·r ldin fiecare sfeiră de ,producţie în pa.rte) , 
al cărui oriizont este limitat, crede pe !bună dreptate că profitul 
lui nu pmvine numai din munca folosită de el sau .în remura lui 
de producţie. ices': 1rncru e:lte absolut exact în măsura În 1care este 
vorba de profitul ,lui mijlociu. In ce măsură însă acest profit este 
condiţionat de •exploatarea to,tală a muncii de ·Către capit1alul total, 
adică de către toţi coniraţii săi capit1aliştd, este pentru el un mister 
cu atît mai mult cru c'ît chiar teoreticienii :burghezi, economiştii 
nu l-au dezvăluit p'înă astăzi. Economisirea muncii - nu nH a 
muncii nicesare :pentru ·obţinerea unui 1anumH podu! ·şi a număru
lui de muncitori ,ocupaţi - .şi o mai mare folosire a muncii treoute 
(capital constant) apare ca o operaţie foarte justă din punct de ve
dere ,economic, care nu afectează dtuşi de puţin rata generală a 
profitului rşi profitul mijfociu. Cum poate fi •deci munca vie izvorul 
exclusiv al profitului, cînd m�aşorarea ,cantităţii de muncă nece
sară producţiei l numai că pare că micşorează profitul, ci, dim
potrivă, în anumite 1condiţii este o sursă imediată de ,sporire a 
profitului, cel ,puţin Pentru capitalistul izolat ? 

Cînd într-o sferă de producţie dată ,c.reşte sau scade acea parte 
a preţului de •cost cire reprezintă va:loarea cpitalului constant, 
atunci acea parte provine din !circulaţie .şi intră de la bun început 
mărită sau micşorată in procesul de producţie al mărfii. Cînd, pe 
de altă :parte, numărul de muncitori .folosiţi produce mai mult sau 
mai puţin 'În acelaşi 'interval ide timp, cînd deci se schimbă canti-

"'l Malthus [„Principles of Politica! Economy" ,  ediţia a 2-a, London 1 836, 
p. 268]. 
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tatea de munca nec·esară peD!tru producerea unei anumite canti
tăţi .de mărfuri, numărul ,e muncitori rămînînd a·celşi, atunci se 
poate ca ,partea dll preţul de 1cost •care I>ezintă valoarea capi
ta!ului variabil să •rămînă ·aceeaşi, adică să intre 'în aceeaşi propor
ţie ân p.reţul de cost al produsului total. Dar ifiecireia din mărfu
rile a căror sumă constituie produsul total îi revine mai multă sau 
mai puţină muncă 1(plătită şi deci şi neplătită) , deci şi o parte ma·i 
mare sau mai mică din cheltuiala făcută pentru această muncă, o 
parte mai mare sau mai mică din sa:lariu. Salarul total pe -car·e-1 
plăteşte capitalistul rămîne acelaşi, da.r., 1calculat pe fiecare unitate 
de marfă, el este altul. Aici intirvine, aşadar, o modificare 1n 
această parte a preţului de cost l mirfii. Indiferent dacă preţul 
de cost al unei mărfi (sau ,preţul de ·cost al tuturor mărfurUor .pro
duse de un capital de ·o mărime dată) creşte sau scade în urma 
unor asemenea schimbări în valoarea ·fie a măirfil însăşi, fie a ele
mentelor ei, profitul mijlociu, dacă este, de pildă, 1 0°/o, rămîne 
100/o, .deşi penbru fiecare marfă în parte 1 00/o reprezintă o mărime 
foarte diferită, în .funcţie de modfkar·ea provocată de presrpusa 
schimbare a val.or.Li :în mărimea preţului de 1cost al .fiecărei mărfi 26) . 

In -ceea ce priveşte capitalul variabil - •şi acesta e cel mai 
important, fiindcă el este izvorul plusvorii işi fii-că tot ceea ce 
ascunde rolul lui real în 'îmbogă·ţirea capitalistului mistifkă între
gul sistem -, chestiunea capătă penbru capitalist următoarea în
făţşar·e siplificată ,în mod grosolan : un •capital variabil de 100 I. st. 
reprezintă, .să zkem, salariul săpt.înal a 100 de muncitri. Dac\, 
ziua de muncă fiind dată, aceşti 1 00 de nuncifori dau un produs 
săptă:mînal de 200 de unHăţi de marfă = 200 M, atunci, făcînd 
abstr.acţie de acea parte din .preţul de cost pe care o adaugă capi-

talul constant, 1 M = iOO I .  st .  
- 10 .şiUngi, dat fiil!d că 1 00 J. st .  = 200 = 200 M. Să presupunem a:cum ·că ·a intervenit o schimbare în 

forţa productivă a muncii, -că ea s-a dublat .şi •că a-celaşi număr de 
muncitori, în acelaşi interval de !timp în care înainte pr0iuceau 
200 M, produc acum -de două ori 200 M. In acest caz, deoarece 

icrn 1 00 1. st. = 40 M, 1 M costă 
i OO I .  st . = 5 şilingi (în măsura 400 fin care preţul de cost constă numai din salariu). Dacă forţa pro

ductivă s-cade la jumătate, atull!ci aoeeaşi muncă nu produce decît 200M . 
1 00 1 200 M 1 V V 1 M 

200 1. st. 
- ; Şl ·Cm . st. = - , r.ezu ta ca . = = 2 2 �o = 1 1. st. Schimbarea timpu1ui de muocă ncesar Pelltru produ-

Hj C9rbet [„An Inquiry into the Causes and Modes of the Wealth of In
dividuals" ,  London 1 B41 , p.  20] . 
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c erea mărfur�lor, şi deci a valorii mă11furilor, apire acum în raport 
cu preţul de ·cost, şi în consecinţă şi cu preţul ide producţie, ca o 
repartizare diferiită a aceluiaşi salariu .as,pra unei c antităţi de 
măfuri mai mari sau mi mki, după cum în acelaşi timp de muncă 
şi cu acelaşi saliriU se produc mai multe mădl!ri sau ma:i puţine 
mărfuri. Ceea ·ce vede c apitalistul, prin urmar·e şi economistul, 
este că partea de muncă plătită care r-evine !fiecărei bucăţi de marfă 
variază o dată cu productivitatea muncii, şi cu aceasta şi valoarea 
fiecărei bucăţi ; el nu vede •c ă  a·cel:şi lucru se petr·ece şi cu munca 
neplătită cuprinsă 'în fiecJre .bucată de maifă, .şi aceasta cu atît 
mai puţin cu cît  în realitate profHul mijlociu este determinat nu
mai întîmplător de munca neplătită absorbită în sfera lui ,de pro
duaţie. Numai Sib această formă grosolană şi lipsită de conţinut 
apare acum aptul că valoarea mărfurilor este <determinată de munca 
cuprinsă în e1e. 
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C a p i t o l u l  z e c e  
Egalizarea ratei generale a profitului 
prin concurenţă. Preţuri de piaţă şi 

valori de piaţă. Profitul suplimentar 

O parte din sferele de producţie au o compoziţie mijlocie a ca
pi talului întrebuinţat, adică identkă sau proape identică cu com
poziţia ca,pitalului social mij'Io ci11. 

In aceste sfere preţul de .producţie al mărfuril o r  produse co
incide .întru totul sau aproape întru totul cu valoarea olar exprima tă 
în bani. Valo are a constituie limita matem!tică a pr0eţului de produc
ţie. Concurenţa r�partizează capitalul .social într·e .diferitele ·sfere de 
producţie î n  aşa rfel, incit preţurile ,de p roducţie din fiecare ,sferă 
se formează t:pă exemplu'! celor din sferele cu •compoziţie mij lo
cie, adică = pc + pc pr' (preţul de cost plus .produsul dintre rata 
mijl ocie a ,p rofitului şi preţul de cost) . Această irată mijlocie a pro
fitului nu este 'însă altceva decît profiitul ·calculat procentual ·din sfe
rele cu compoziţie mij locie, deci din acele sfere unde profitul co
incide cu plusvaloarea. Rata profitului ·este prin urmare în toate 
sferele de producţie aceeaşi, adică egală cu rata profitului din 
sferele de producţie mijlo cii, unde predomină o compoziţie mijlo
cie a ·capitalului. In consecinţă, suma profiturilor tuturor sferelor 
de producţie •trebuie să fie egală cu .suma .plusvalorilor, iar suma 
preţurilor de producţie ale produsului social total �trebuie să fie 
egală cu suma valorilor lui. Dar, evident, egalizrr0ea 1sferelor de 
p roducţie cu ·compoziţie diferită a capitalului :trebuie întotdeauna 
să tindă să egalizez·e acer,te sfere cu acelea în ·care compoziţia capi
talului este mij locie, i ndiferent dacă aceasta corespunde exact 
sau numai aproximativ cu copoziţia medie a ·capitalului social 
total. Intre ramurile de ,producţie mai mul:t sau mai .puţin apropiate 
de medie se observă de asemenea o .te.ndmţă de egalizare cu nive
lul ideal, adică inexistent în re alitate, cu alt·e cuvint·e se observă 
tendinţa de a se ajunge Ia acest nivel ideal, considerat drept normă. 
In 'felul acesta predomină în mod •necesrr tendinţa de a face din 
preţurile de producţie simple forme transformate ale valorii sau 
de a transforma profiturile în simple părţi ale plusvalorii, care sînt 
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însă .repar·tizate nu î n  raport ·cu plusvaloarea produsă î n  fiecare 
sferă ide producţie în parte, .ci în raport cu masa ·capitalului între
buinţat 'în fiecare sferă de producţie, astfel c ă  unor mase de capital 
egale ·C a mărime, indiferent de compoziţia Lor, :le revin părţi egale 
ca mirime 1(păirţi alicote) d1n totalitatea plusvalorii produse de ca
pitalul social total. 

Pen:tru c apitalurile cu compoziţie mij locie s au aproximativ 
mij locie,  prnţul de producţie •coincide deci întru totul sau aproxi
mativ cu valoarea, iar profitul cu p'lusvalo are a produsă de ele. 
To ate c-elelaHe capita1uri, indiferent de compoziţia lor, tind, sub 
presiunea ·Concurenţei, să se egalizeze cu cele cu compoziţie mijlo
cie. Cum însă c,pitalurile cu compoziţie mijlocie s înt egale sau 
apro pe egale cu ·Capitalul social mijlo ciu, toate capitalurile, -ori
e.are ar fi plusvaloar·ea pro.dusă de ele, •tind .să realizeze în locul 
acestei plusvalori profitul mijlociu prin preţurile mărfurilor lor, 
adică să .realizeze pre.urile d e  producţie. 

Pe de altă parte s e  po ate spune 0că oriunde se formează un 
profit mijlociu, deci o r ată generală a .profitului - indiferent cum 
s e  ajunge la ·acest  r·ezultat -, acest profit mijlo ciu nu .poate fi alt
ceva deCÎ't profitul la 1capitalul social mijlo ciu, a cărui sumă este 
egală ·CU suma plusval.orii, şi că preţurile obţinut·e prin adăugarea 
acestui profiJt mijlociu la pie•ţurile 1de cost nu pot fi altceva lecît 
valorHe transformate în preţuri de producţie. Nu s-ar schimba ni
mic dacă, dintr-un motiv o arecare, :în anumite sfere de producţie 
capitalurile nu ar fi supuse procesului ide egalizare. In acest caz 
profitul mijlociu s-ar !calcula la acea parte din c apitalul social care 
intră 'în ,pmc esul de egalizare. Este clar :că iprofitul mijlociu nu 
poate fi nimic altceva 0decît masa totală a plusvalaorii .r·epartizată la 
masele ,de c pital din fiecar·e sferă de producţie în raport cu mări
mile ola r. Aceasta constituie ·totalul muncii neplătite realizate, şi 
ea este reprezentată, la fel ca şi munca plătită vie sau trecută, în 
masa totală de mărfuri .şi bani însuşită de capitalişti. 

iroblema cu adevărat dificilă este aici următoarea : cum se 
produce această ·egalizare a p.rofituri'lo r  '1a rata generală ·a profi
tului din moment ce ea est·e, evident,  un rezultat şi nu po ate fi un 
punct de pleca·re. 

Este evident, în primul rînd, :eă o evaluare, de ,pildă, în bani 
a valorii-marfă nu .poate fi decît rezultatul 1schimbului şi că, presu· 
punînd •o asemenea ev aluare, trebuie să o considerăm ca 1rezultat 
al schimbului •real al valorii-marfă cu valoare-mamfă. Cum s e  poate 
însă .înfăptui aoeit s·chimb de mărfuri la valorile lor reale ? 

Să prespunm mai înfii că toate mărfurile .din diferite sfere 
de producţie s e  vînd la valorile lor reale. Ce se întîmplă atunci ? 



178 Sectiunea a II-a. Transformarea profitului în profit mijlociu 

Potrivit celor expuse mai sus, în diferite .sfere de prodJcţie există 
rate ale profitului foarte diferite. Dacă mărfurle se vînd la va
loarea lor .(adică sînt schimbate între el·e .proporţional cu va1oarea 
cuprinsă în ·ele, la preţuri corespunzătoare valorii lir) sau dacă 
sînt vîndute la preţuri Ja care înzarea Jor aduce p.rofituri egale 
ca mrime pentru mase de opital egale avansate pentnu produ
cerea lor - aceste lururi :înt prima fade * tota.I dferite. 

F,ptul că c,pitaluri ·cire pun în funcţiune \Cantităţi inegale de 
muncă vie produc c antităţi inega1e de p1usv.aloare presupune, cel 
puţin într-o anumită măsură, că gradul de ·exploatare a muncii sau 
rata .p1usvalorii sît. ace1eaşi, ·sau că .iferenţJe existente 'în acest 
domeniu 1se egalizează 'în virtutea unor temeiuri reale sau închi
puite (convenţionale) de compensare. Aceasta presupune concu
renţă între muncitori şi egalizare prin 1continua for migrare dintr-o 
sferă le pioducţi·e în alta. Aceistă rată generală a ;p1usvalo<rii - ca 
tendinţă, asmenea tuturor legil.r economice - este prespusă 
de noi penbru Simplificare teo.retică ; în real�tate 'însă ·ea este pre
misa efectivă a moduui de producţie capitalist, deşi stabilirea ei 
este, mai muJt sau mai puţin, frînată de piedici de ordin practic 
c are provoacă dferen�e locale mai mult sau mai puţin importante, 
cum sînt, de pildă, în Anglia legile •cu privire .a domiciliere (settle
ment laws) 67 pentru munidtorii •agricoli. 1n teorie :însă presupunem 
că legile modului ;de .producţie cp.italist ise dezvoltă 'în formă pură. 
In realitate însă există 'înto'bdeauna nmai o oarecare aproximaţie ; 
dar a::eastă aproximaţie este u atît mai mare cu cit este mai dez
voltat moduJ de producţie capitalirt şi cu Î·t sînt în mai maie mă
sură înlăturate rămăşiţele formaţiun.or econ:ke anteriore, 
străine de el. 

I:breaga diifkultate provine din ifptul că mărfurile nu sînt 
schimbate pur şi simplu ca mănfuri, i ea prodse ale capitalurilor, 
care, :în .raport •CU mărmea 1or, sau la o mărime ·egală, pretind o 
participare egală la masa totală a plusvalorii. Şi preţul ·total al 
mărfiurilor produse de un 0,pital dat într-un interval de timp dat 
trebuie să satitsfacă această cerinţă. Dar ;preţul total al acestor 
mănfuri nu este decît suma pr�urilor diferitel.r mărfuri care for
mează prdusul capitalului. 

.Punctum saliens ** iese şi mai clar în ·evidenţă dacă privim 
lucrurile �n 'felul umător : să pr.esupunem că ullcito.rii sînt ei în
şişi posesori ai mijfoacelor 1de producţie repective şi că schimbă 
între ei mărfurile. In acest :caz mărfurile lor n-ar fi deci produse 
ale capitalului. V aloarea mijloacelor de muncă şi a :materialelor 

* - la prima vedere. - Nota trad. ** - Punctul hotăritor. - Nota trad. 
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neoesare muncii întrebuinţate în diforitele ramuri de producţie ar 
fi di.erită, 'în funcţie de natura tehnică a diferitelor munci ; de ase
menea, independent de valoarea diferită a mijloace.r de prodllcţie 
întrebuinţate, o m.să Ide muncă d:tă a,r necesirta o masă diferită a 
acestor mijloace de producţie, deoarece o maifă poa·be fi fobricată 
într-o Oră, o a\lta numai într-o zi etc. Să presupunem mai departe 
c ă  cşi muncitori lucrează în medie acelaşi număr de ore, ţinînd 
seama e compensar·ea deoseb.rilo.r care ,rezultă din intensitatea 
diferită a muncii etc. In acest caz doi mu11dtori :şi-ar .înlocui, în 
mărfurile Care ·constituie produsul muncii lor de o zi, mai întîi 
cheltuielile lor, preţurHe de cost ale mijloacelor de producţie icon
sumate. Acestea ar ,fi diferite în funcţie de natura tehnică ia ramu
rilor lor de muncă. In al rdomea rînd, amîJJdoi ar :crea cantităţi ega'le 
de o valoare nouă, işi anume valoarea 1adăugată mijloacelorr de pro
ducţie 'în icursul unei zile de muncă. Această valoare nouă ar cu
prinde salariul ilar, plus ;plusvaloarea, adică supramunca oar,e depă
şeşte necesităţile lor pmprii, 'l 1căiei ,rezllltart le-ar ·aparţine însă lor 
înşile. Dacă ne exprimăm ,în 'limbajul capitaliştilor, ambii muncitori 
ir primi acelşi :salariu plus acelaşi profit = valoarea exprimată, de 
pildă, în prodsul unei zile de muncă de 1 0  ore. Dar, în priul .rînd, 
valorile mărfurllor 'lor ar fi diferite. In marfa I, de pildă, ar fi cu
prinsă o parte mai I1a-re de valoare pentru mij,loacele de producţie 
într,ebuinţate de:ît •în marfa II, şi, pentru a ţine de la încput seama 
de toate deosebirile posibile, să presupunem că mafa I ar absorbi 
mai multă muncă vie, 1că prin urmir,e pentru producerea ei ar i ne
voie de un r.imp de muncă mai ·îndelungat decît pentru marfa II. Va
loarea acestor mărfuri I .şi I este deci foarte diferită. Sumele valo
•rilor mănfurilor 1care sî11t Produsul muncii depuse 11ntr-un .tiP dat 
de mundtor. I şi de munciorul I snt de asmenea diferite. Ratele 
profitului ar fi şi lle foarte dierite pentru :I şi II dacă .prin rata pro
fitului în1e1egem aki r•aportul dintre plusvaloare şi v·aloarea totală 
a mij1oaoelor de Producţie întrebuinţate. Mijloacele de subzistenţă 
pe ,care le consumă zilnic I şi JI î1n timpul producţiei, ,şi care repre
zintă salariul , ar ,constitui aici acea parte a mijloacelor de pmduc
ţie avansate p·e care o nmm de obicei capital variabil. Dar plus
valorile ·ar i pentru acelşi timp de muncă egale pentru I şi II, s au, 
mai exact, deoarece I :şi JI ,primesc fiecare valoarea produsului unei 
zile de muncă, ele capătă, d,pă scăderea valorii elementelor „con
stanrte" avansate, valori egale, din care o parte poate fi cosiderată 
ca înlocuire a mijloacelor de subzist·enţă consumate n tmpul pro
ducţiei, iar cealaltă parte ,ca plusvaloare suplimentară. Dacă : are 
cheltuieli mai mari, acestea sînt inlcuite printr-0 parte mai mare 
din valoarea mărfurilor sale, care :înlocuieşte această parte „con-
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stantă " ,  astfel iîncît el rtrebuie să transforme idin nou o parte mai 
mare din valoarea totală a produsului său 'în elementele materiale 
ale aoestei pănţi constante, în timp ce II, dacă încasează mai puţin, 
trebuie să kansforme o parte mai mică din vaioare idin nou în ele
mentele materia'le ale părţii constante. Int.r-o asemenea ipoteză, de
osebirea dintre ;ratele profitului nu ar prezenta importanţă, tot aşa 
după cum astăzi pentru munci,torul s alariat nu ;prezintă importanţă 
prin ce rată a prnfitu:lui se eprimă 1cantitatea de plusvaloare ce-i 
este stoarsă, şi tot aşa cum în \Comerţul int-ernaţional deosebirea 
dintre ratele :profitului ,I.a diferitele naţiuni nu prezintă i.m,portanţă 
pent'ru schimbul lur de mărfuri. 

Schim.ul de mărfuri :la valorile 'lor :sau aproximativ Ua valorile 
lor ,cere, aşadar, o ,treaptă cu mult inferioară faţă de ,cea pe care o 
cere schimbul Ia preţurile ide producţie, pentru care e necesar un 
anumit nivel al dezv,oltării cpitaliste. 

Or1c a'l"e ar fi modul în ·care se stabilesc sau se ,reglează iniţial 
p'eţurile \diferitelor mărfuri una în raport cu alta, mişcarea lor este 
subo.rdonată legii valnrii. Cînd tmpul de mulcă necesar pentru pro
ducerea lor se mkşor,ează, ,scad şi preţuiri.le ; cînd acest timp creşte , 
cresc şi preţurile, celelalte condiţii rămînînd neschimbate. 

Aşadar, independent ,de faptul ·că preţurile şi mişcarea preţuri
lor sînt subordonate legii valorii, este foa'te just să privim valorile 
mărfurilo.r uu numai din punct de vedere teol'etic, ci şi  din ,puuct de 
vedere istoric ca prius * preţuri'lor de pmducţie. Jcest [ucru 'este 
valabil .în condiţii în care mijlo.acele de producţie ap arţin mun;ci
to.rului, ,şi 'în asmenea condiţii se .află, în lumea veche ca 1şi 'în lu
mea modernă, ţăranul prprietar ,care<şi 'lucrează singur pămîntul 
şi meseriaşul. Ateasta coiuc�de .şi ·cu păr,erea exprimată ,de noi mai 
înainte 27) ·Că  dezvoltarea iproduselor :sp'e a dev·eni mărfuri rezultă 
din schimbul dintre diferite comunHăţi, şi nu idintre membrii uneia 
şi aceleiaşi comunităţi 59• Ace.st lucru este vllabil atît pen�ru orîn
duirea tcondiţiilor primitive, dt ·şi pentru orînduirile ulterioare ba
zate pe sclavie şi iobăgie, precum şi pentru 1organizar·ea corporatistă 
a meseriilor, atîta lp citt mijloaicele de producţie din fiecare ra
mură de produoţie nu pot fi transferate decît icu greu dintr-o sferă 
într-alta .şi deci atîta tip 'Cit diieritele ,sfere de Producţie se rapor
tează unele la altle, în anumite limite, ca nişte ţări străine s au ca 
nişte obşti .comuniste. 

27) In 185 aceasta era „părerea• numai a lui Marx. Acum, după amplele 
cercetări privind obştea primitivă, incepînd cu Maurer .şi terminînd cu Morgan H, 
ea constituie un fapt unanim recunoscut. - F.E. 

' - premergătoare. - Nota trad. 
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Pentru ca Preţurile l a  care mărfuri1e se schimbă între ele să 

corespundă aproximativ valorilor lo.r, nu este nevoie det ca : 
1 )  schimbul diferitelor mărfuri .să :înc eteze a i pur întîmplător ,;nU 
numai ocazional ; 2) în măsura în care avem in vedere schimbul di
rect de m ă.rfuri, acestea să fiie ;produse de ambele părţi în cantităţi 
aproximativ ·corespunzătoare nevoi·lor 1reciproce, fapt care se stabi
leşte prin experienta ,reciproci �n ,ceea 1c e i vete 1desfacerea, .şi .asr
fel apare ca rezultat al unui îndelungat shimb ; 1 J .în măsura in 
c are e vo.h n ide vînzare, nid un monopol ntur!l :sau aniicial să 
nu permită uneia rdin cele rdouă p ăp contractante .să v;îndă mărfurile 
p este pieţ SU s-o snea.că să le ceueze sub ;preţ. Prin monopol acci
dental .înţeleqem monopolul care rezultă pentru ·ClIIlpărător sau vîn
zător dintr-o stare întîmplătoare a ·cereri .şi oferIeî.  

lpit·eza că măfurile din dferne sere de profJcţie se vînd la 
valorile lor înseamnă, fir·eşte,  numai 1că valoarea 'lor este centrul în 
jurul căruia gravitează preţurile lor -şi :s e •echiliibrează permanentele 
lor urcări şi s căderi. In fară de aceasta este necesar să .s e facă o 
deosebire între valoarea de piaţă - despre •care vom vorbi mai tîr
ziu - şi valo area .individuală a diieritelor măfuri produse de dife
riţi producători. Valoarea individuală a Unora din aceste mărfuri va 
fi inferioară valorii ·lor de piaţă (adică pentru ,pmdJcerea Ilar este 
nevoie de un timp rde mul'că mai ·scurt idecît cel ex,prima<t de valoa
rea de piaţă) , valoarea indiv�duală a altora va fi superioară valorii 
lor e piaţă. Valoarea de piaţă trebuie considerată, pe ,de o parte, 
ca valoare mijlocie a măifurilor Produse într-o anumită sferă, pe de 
altă p a.e ca valoare individuală a mălifurilor produse în 1condiţiile 
mijlocii ari·e sferei ·respective, mărfuri :care ·constituie marea masă a 
produselor sferei •resp ective. Numai în combinaţii excepţionale măr
furile produse ':n c e'le mai proaste s au în c ele mai bune condiţii 
reglează valoarea de piaţă, ,care la rî ndul ei formează c entrul de 

. o scilaţie al .preţurilor de piaţă, •care .însă sînt ·întotdeauna aceleaşi 
pentru mărfuri de a·celaşi fel. Dacă ·cererea obişnuită este s atisfă
cută de oferta de mărfuri la valoarea mij.locie, adică la valoarea 
mij locie a masei de mărfuri aflate între 1cele două extreme, mărfu
rile a căror valoare individuală este inferioară valorii de piaţă 
realizează o plusvaloare suplimenitară, s au un .pr0fit suplimentar, 
în timp ce mărfurile a căror valoare individuală este superioară 
valorii .de piiţă nU reuşesc să 1realizeze o parte din <plusvaloarea 
conţinută .în ele. 

P.roblema nu este nicidecum elucidată prin afirmaţia că vin
zarea mărfuri.Im produ;e în ·c ele mai proaste ,condiţii dovedeşte că 
ele sînt neces are p entru acoperirea cererii. Dacă în cazul dat p.re
ţul ar fi mai mare dec î t  valoarea ,de piaţă mijlocie ,  ·cererea ar ii 
mai mică. La anumite preţuri, un anumit fel de marfă po ate o cup a 
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un anumit foc pe piaţă ; atunci cînd variază pr·eţurile, acest loc 
poate rămîne neschimb at numai dac ă preţul mai ridkait coi:cide 
cu o cantitate mai mkă de mărfllri, iar .preţul mai scăzut cu o canti
tate mai mare. Daeă însă 1oererea este atît de mare incit nu se mic
şorează nici atunci cînd preţul este reglat de valoarea mărfurilor 
produse în condiţiile cele mai proaste, atunci acesl:ea din urmă 
determină valoarea de pia.ţă. Asemenea lucru este posibiJ numai 
dacă cererea dep:şe;;te nivelul obiişnuit su dacă .oferta scade sub 
nivelul ob�şnuit. In .îrşit, .dacă masa mărfurilor produse este mai 
mare decît cantitatea .care poate fi desfăcută la valorile de piaţă 
mijlocii, atuCi valoarea de piaţă este determinată · de mărfurile 
produse În condiţiile ce.e mai bune. Mărfurhle dii această ultimă 
categorie ,pot, de piLdă, să se v'îndă complet sau aproximativ la va
loarea lor individua•lă, în care caz se poate întîmpla ca mă:urile ,pro
duse în coudiţiiLe cele mai proaste să nu realizeze, poate, nki mă
car preţul lor de co.st, în timp ce măriurile produse în condiţii 
mijlocii să •'ealizeze numai o parte a plusvalorii cuprise in le. 
Cele spuse aki despre valoarea de piaţă sînt valabile şi pentru 
preţul de producţie de îndată ce aesta a luat locul valorii de piaţă. 
Preţul de producţie este reglat în fiecare sferă tot în funcţie de 
împrejurări �peciale. Da' prlţul de producţie ;însuşi, la  'îlldul lui, 
este 1cen'tul în j:unl căruia oscHează 'feţurile ide piaţă zilnice şi la 
nivelul căruia se ·reglează aceste preţuri în anumiite perioade. (Vezi 
Ricardo, ldepre determinarea preţului de producţie de către cei ce 
muncesc în condiţiile cele mai proaste >.) 

Orkm s-ar regla preţurile, rezultă următoare�e : 
1 .  Legea valorii di rijează lşcarea pr.eţurilor, astfel că scă

derea sau creşterea timpului de muncă necesJr producţiei fac c a  
preţu1 ile de producţie să ereaCă sau să scadă. l n  sensul acesta 
spune Ricamdo (ca''e intuieşte, fireşte, că preţurile lui de producţie 
se abat de '1a valoa'ea măTfurhlor) că the inquiry to whkh he wishes 
to draw the .reer',s attertion, relates to the effect of the variations 
in the relative value of commodities, and not in their abolute 
value * . 

2. >rofitu'l mijlociu, care determină preţurile de producţie, tre
buie să fie întodeauna proximativ egal cu ·cantitatea de plusva
loare c are revine la ;un capital dait, considerat ca pate alicotă a ca
pitalului social otl. Să presupnem ·că rata generală a profitului, ·  

' - cercetarea asupra căreia el vrea să atragă atenţia cititorului se re· 
feră la efectul produs de variaţiile valorii relative a mărfurilor, şi nu de varia· 
ţiile valorii lor absolute. - Nota lrad. (D. Ricardo. „Principles of Politica! Eco· 
nomy • .  Works d. by MacGulloch, Londn 182, p. 15. (Vezi şi D. Ricardo. Opere 
alese, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R„ 19, p. 67. - Nota lrad.)) 
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şi, prin urmare, şi pJ. mijlociu, ·s-ar exprima ·Într-o valoare bă
nească suerioa-ră plu:svalorii mijlodi reale in expresie bănească. 
In măsura în care este vorba de c apitalişti, este indiferent dică ei 
îşi ca'Lculează reciproc 1 0  Sau 150/o profit. 1 00/o corespunde tot atît 
de Puţin vllorii reale a mărfii ca şi h50/o, deoarece expresia b ănească 
esbe exag·erată recip.roc. In ceea ce-i Priveşte însă pe muncitori 
(prespunem că i .primesc salarll normal, că deci cr·eşterea profi
tului iij·.llciu nu rprezintă o scădere rreală din s alariu, adică nu ex
primă oeva ibsolut diferit ,de plusvaloarea normală a capitalistu
lui) . creşterea preţului mălfurtlor provocată de creşterea profitului 
mijlociu trebuie să :orespiundă unei creşteri a epresiei băneşti a 
c apitalului variabil. lntr-:devăr, asmenea creştere generală no
minală a ratei profHului şi a profitului mijlociu peste nivelul de
terminat de -raportul dintre plusvaloarea reală ,şi capitalul to1 al 
avansat nu este ;po.siibilă fă:ră a atrage după sine o creştere a sala
riului şi o creştere a .preţului măurHor, care formează capitalul 
constant. Scăderea trebuie să exerdte influenţă şi în sens contrai . 
Deoarece va:loarea totală a mărfurilT reglează plusvaloarea totală, 
iar aceasta din urmă regle.ză - ca lege generală care dirij ează 
os.cilaţiHe - mărimea profitului mijlociu şi deci .rata generală a 
profitului, este evident ieă legea Valorii reglează preţurile de pro
ducţie. 

Ceea ce înfăptuieşte 1concu:renţa, 'în p rimul rîd, în cadrul unei 
sfere de .producţie este .stabilirea unei valori de piaţă .şi a unui 
preţ de piaţă egle, ponind de la di.feritele valori individuale ale 
mărfurilor. Dar numai concurnţa dintre capitalurile din diferite 
sfere de producţie creează Jreţul de prodcţie ,  care egalizează ra
tele profitlui din sfere de prodCţie diferite. >entru forma.rea pre
�urilor de producţie se cere o mai înaltă dezvoltare a modu'lui de 
producţie capitalist decît se ieere nu stabilirea un·ei valori de 
piaţă unke şi a unui preţ de piaţă unic. 

Pentru ca mărfuri din aceea.şi sferă de producţie,  de acelaşi 
fel şi aproximativ de aceeaşi c alitate să se vîndă la valorile lor 
sînt necesare două condiţii : 

1n pnmuq rJnd, diferitel e  valori individuale tPebuie să se egali
zeze la o valoare sCială unică, adkă la valoairea de piaţă Prezen
tată mai .sus, şi pentru :aceasta trebuie să existe o Conourenţă între 
producărto.rii !iceluiaşi fel de mărfuri, precum şi o piaţă, pe care ei 
toţi s ă-şi ofere concomi.tent mărfurHe. Pentru ca preţul de piuţă al 
mărfurilor idJtke, produse însă 1fiecare n 1condiţii avînd patticula
rităţi illdividua1e idferite, să corespundă Vlor.ii de piiţă fră a se 
abate de Ja aceasta nici în ss, nici în js, prsiunea •exercitată de 
diferiţi vînzătoi u.ii asupn altora trebuie să fie desul de mare 
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• 
pentru ca mas a de mărfuri raruncate pe piaţă să fie cea cerută de 
nevoile societăţii, cu ,ai.te cuvint·e să he icanti,tat1ea pentru care socie
tatea e :n stare să plătească valoarea de piţă. Dică masa produse
lor ar depişi 1aceste nevoi, mărfurile ar tTebui să fie vîndute sub 
valoarea lo·r de Jia�ă ; dimpotrivă, ele rar trebui vîndute peste va
l oare a lor de piaţă da:ă mias·a P'roduselor n�ar fi su.cient de mare 
sau, ceea ce este acelaşi Lu:ru, dacă ·p.resiunea :ocurenţei între 
vînzători n-ar fi de ajuns de putenică pentru a-i sili să aducă pe 
piaţă această masă de mrfuri. ).acă s�a:r schimba valoarea de 
piiaţă, s�ar schimba şi condiţii.le în c:a-re ar putea fi vîndU'tă întreaga 
maisă de mărfuri. Dacă valoarea de piaţă scde, •atunci nevoi.a 
socială de mă,rfuri (pTin care aici se înţelege 'Întotdeauna nevoia 
celor solvabili) se .lărgeşte în medie şi po ate :abso.rbi,  i n  anumite 
limite, cantităţi mai mari de mărfuri. Dacă l.alo-area de piaţă ·meşte, 
nevoia socială de măfuri se reduce şi .este abso1bită o mi mică 
cantitate de măirfu;i. De .aceea, dacă rcer•erea şi ofert:a reglează 
preţul de piaţă s au, mai exact ,  1ahat·erile preţurifo r de piţă de La 
v•alo area de piaţă, ablmci, pe de altă pa·rt�, valoarea de piaţă rre
g.lează raportul .intre cerer·e şi ofertă sau .centrul în j uru'l căruia 
oscUaţiile cererii şi ofertei fiac să oscileze preţu.rile de piaţă. 

Analizînd mai amănunţit prnblema vedem că condiţiile care 
sînt valaibile pentru valoarea fi.ecărei mărfi în p arte se eproduc 
aici ca ·condiţii �1are determină V·alo.area sumei totale a mărfurilor 
de 1acelaşi el, deoarece produ'cţia capiitalistă este de la bun început 
o pro duţie de masă ; de altfel şi în alte moduri de producţie m:i 
puţin dezvolrtate, mărfurile - cel puţin mărfurile de bază - pro
duse în c-antităţi relativ mici ca produs comun .al multor mici pro
dCători se concentrează pe piraţă 'în mase mari în mîintle l.nui 
număr relativ mic de negustori, �hiar dacă sînt acumulate şi vîn
dute de ei, ca produs comun 1al unei .întregi Damuri de producţie sau 
al Unei părţi mai mari s au mai mi'ci a a:esteia. 

Remarcăm în treacăit că „nevo·ia socială " ,  adică ceea 1ce re
glează ;princiPiul .c ererii, este determinată în fond de raportul dintre 
diferitele clase şi de respectiva lor poziţie eicono:ică, 'în primul rîd 
deci mai ales de raportul dintr.e 1plusvaloar·ea 1totală şi salariu şi 
î n  a1 do11ea în'd de .raportul dintre diferitele :părţi î: care se m· 
parte plusvaloo·rea (profit, dobîndă, ·rentă funciară, impozite etc.) „ 
î n  felul acest.a .aici ,se vădeşte din nou că abso.lut nimi·c nu poate fi 
explicat lrin rraportul dintre C·ero.re şi ofertă 'înainte de a se dez
vălui ba!a pe ·oare se desfşoară acest raport. 

Deşi atît  maTfa cit şi  banii reprezintă unitatea dintre valoarea 
de schimb şi v.ai.oarea de întrebuinţare, totuşi, ,aşa cm am văzut 
(cartea I, c ap. I, 3) , 1în a:tul cumpărălii şi vînzării ambel·e determi-
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nan sînt repartizate la cele două ·extreme, ast.el că manfa (vînză
torul) ne.prezintă valoarea de 1ntrebuiuţare, iar banii (cumpărăto
rul) valoarea ide s chimb. O primă condiţie a vînzării este,  aş a cum 
m ·stabilit, ca marfa să a1bă o valoare de Întrebuinţare, să satis
facă ·deci o neva;!e socială. O a doua condiţie este ca acea cantitate 
de munc ă  c are este ·CPr·insă în marfă să reprezinte munca social
mente necesară, astfel îndt valoarea individuală ·a mărfii (şi, ceea 
eie în i.poteza noastră este acelaşi lucru, preţul ei de vînzare) să 
coincidă cu valoarea ei socială 28) . 

Să aplicăm acestea la maSa de mărfuri aflate pe piaţă, ·Care con
stituie produsul Unei întregi sfer·e de pnducţie. 

Lu crurile se vor prezenta cel mai simplu dacă vom considera 
îttreaga masă ide mărfuri mai ,în:t.îi .dintr-o singUiă -ramură de pro
ducţie, ca o singură marfă, .iar suma preţurilor mai multor mărfuri 
identice ca un singur preţ total. In acest caz, tot ceea ce am spus 
despre fiecare marfă în parte este acum valabil întru totul .şi pentru 
ma1a de mărfuri idintr-o anumită -ramură ide producţie ·aflată pe 
piaţă. Ce.rinţa ca valo area indivi:duală ia mărfii să corespundă va
lorii ·ei sociale se realizează sau se detemină acum în ·sensul că 
întreaga cantitate de marfă cuprinde muna socialmente necesară 
pentru )lucena ei .şi că valoarea acestei mase = valoarea ei 
de piaţă . 

. să presupunem acum ,că marea masă •a .ac·estor m ă rfuri a fost 
produsă aproximativ în aceleaşi condiţii sociale normale, astfel că 
valo area sodală este totodată valGarea individuală a diferitelor 
mărfuri c are formează această masă. D acă o parte relativ mică din 
aceste mănfuri este produsă ,în condiţii mai proaste, Iar o .altă parte 
în condiţii mai !bune, astfel ·că valoarea individuală a uneia din 
părţi este superioa.ră şi a celeilalte este inferioară valorii mij locii 
a maj o rităţii mărfurilor, dacă 1aiceste două extreme se egalizează, 
iar valoarea mij locie a mărfurilor respective este egală cu valoarea 
mărfurilor c.are a)arţin masei mijlocii, valoarea de piaţă este de
terminiată de vao area mărfurilor produse in condiţii mij locii �9) . 
:alo a.rea întregii mase .de mărfuri este egală cu suma .reală a valo
rilor tuturor mărfillrilor dierite 'luate .laolaltă - atît a celor produse 
în condiţii mijlocii, cit şi a celor produse în condiţii mai bune sau 
mai ,pro aste . .  In .acest caz valoarea de piaţă sau valoarea sodală 
a masei de mărfuri - timpul de muncă necesar •Cuprins în acestea 
din umă - este determinată de valoarea masei mij locii, predomi

n·ante de mărfuri. 

28) K. Marx. „Zur Kritik der pol. Oek. •, Berlin 1859 (vezi şi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. •13, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 1535. - Nota lrad.). 
Uj Ihid. 
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Să presupunem, dipotTivă, că 'întreaga cantitate de mărfuri 
în c auză ,duse pe piaţă aT •rămîne aceeaşi, dar valoarea mărfurilor 
produse în condiţii mi .waste U se eg•alizează cu val.area mău
rilor produse în :ondiţii mai bune, astfel că partea produsă .în con
diţii mai proaste Pprezintă o măiri.e relativ importantă attt fa com
par.aţie cu masa de mărfuri m:ijocie, cît şi în compar·aţie cu cea
laltă extrnmă. In atct z valoarea e piaiţă sau val:oarea secială 
este .reglată de ma.a de mărfuri produsă în ,condiţiile oele mai 
proaste. 

Să .prsupunem, în îşit, că masa mărfuPilor prdsă în con
diţii mai bune lecit cele mijlocii depăşeşte considerabil pe cea pro
dusă :în cndiţii mai proaste şi că reprezintă chiar o măime impor
tantă în .clopa•raţie ·cu masa mărfuilor pr.dusă in condiţii mijfocii ; 
în acest cz pita produsă :în condiţiile oele mai bune va regla 
valoarea ide piaţă. Facem abstracţie aici de suprasaturarea pieţei, 
l preţl de piaţă este întotdeauna eglat de •acea parte a mănfuri
lor icare au fost produse î: condţiile cele mai bune ; aici lnsă nu 
-avem ide-a fce cu preţul de pi.ţă, în măsu'a Jn care el este dilferit 
de valoarea e piaţă, ci u diJeritele determinări ale îşi valorii 
de piaţă 30) . 

Ulitr-devăr, strict vhind (ceea ce în relate, fr.t., nu te 
posibil decît cu aproxmaţie şi u ,nenumărnte modificări) , în cazul I 
valoarea de piaţă a întregii mase de mărfuri, •reglată de valorile 
rij locii, este egală cu suma ialorilor lr idividuale, deşi pentru 
măirfuPile produse la cele două extreme această valoare reprnzintă 
o V•aloare medie mpsă lor. Cei care î.i produc mărfurile în con
diţiile cele mai proaste trebuie să le vindă sub valoarea lor indivi
duală ; oei care îşi produc mărfuri.le în condiţiile cele mai bune le 
vîd peste valoarea indiviluală. 

") Prin urmare disputa dintre Storch şi Ricardo n legătură cu renta funciară 
{dispută referitoare numai la fond ; de fapt nici unul nu ţine seama de ce spune 
celălalt), despre faptul dacă valoarea de piaţă (la ei mai curind preţul de piaţă, 
respectiv preţul de producţie) este reglată de mărfurile produse în condiţiile C'le 
mai proaste (Ricardo) sau de mărfurile produse în condiţiile cele mai bune 81 
(Storch) se soluţionează în sensul că amindoi au şi nu au dreptate, şi că amindoi 
au omis cu totul cazul mijlociu. Compară raţionamentele lui Corbet asupra cazuri· 101 în care preţul este reglat de mărfurile produse în condiţiile cele mai bune "· -
„Aceasta nu înseamnă că el" (Ricardo) „susţine că două exemplare diferite din 
două mărfuri diferite, de pildă o pălărie şi o pereche de ghete, se schimbă intre 
ele cind aceste două exemplare diferite sint produse de cantităţi egale de muncă. 
Priu «marfă» aici trebuie să înţelegem «felul mărfii», iar nu o singură pălărie, 
o singură pereche de ghete etc. ln acest scop munca totală care produce toate 
pălăriile din Anglia trebuie considerată ca repartizată asupra tuturor pălăriilor. 
Mi se pare că acest lucru a fost insuficient exprimat de la început şi în expunerile 
generale ale doctrinei lui Ricardo". („Observations on some verb&! disputes în 
Pol Econ. etc. • ,  London '121, p. 3, 4.) 
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ln c azul II masele de valori indi'.uale produse în condiţiile 

cele mai proaste şi cele mai bune nu se egalizză şi importanţă 
hotă<r.îtoare capătă masa mărfurilor prdusă în ·codiţii mai proaste. 
Strict vorbind, preţul mijlociu sau valoarea de piaţă a fiecăni 
mărfi sau a fiecărei părţi alriote din masa totală a mărfurilor este 
acum deteinată de în1rega valoare a masei de :mărfuri rezultată 
din adunarea valoril.ir mărlurilor produse !În diferite condiţii şi  de 
partea alicotă din aceaJtă valoare totală care ar �even:i fiecărei 
mărfi. Valoarea de piaţă obţinută astfel ·ar fi ai mare decît va
i.oar-ea individuală nu numai a măclurilor produse în condiţiile cele 
mai favorabile, d şi ia mădur.ilor ca·re aparţin masei mijlocii, dar 
ar continua să fie mai mică decit ·V·a1oarea idiv-iduală a mărlurilor 
produse în condiţiile cele mai nefavorabile. it de mult se ·apropie 
de acasta din urmă sau coincide in cele din urmă cu ea depinde 
în întregime de volumul Pe care masa mărfurilor prodSă în con
diţiile cele mai nefavorabile îl aIe în sfera de producţie respectivă. 
Dacă cererea poocll.pănşte nmai cu puţin, atunci preţul de piaţă 
este reglat de valoarea individuală a mărfurilor p rduse în con
diţii ne�avorabHe. 

La sfîrşit, dacă ,admitem, ca in c azul HI, că cantitatea de mărfuri 
produse în condiţii favnabile predomină nu numai în comparaţie 
cu cealaltă extiremă, ci şi cu condiţiile mijlocii, .atunci valoea de 
pi1aţă scade sub valoarea ijlocie. Valoarea mijlocie, calc.lată prin 
dunarea v.alo.rilo.r mărfurilor produse ·atît fa condiţiile celm două 
extreme, cit şi in condiţii mijlocii, este aici sub valoarea gruperi 
mijlCii şi se popi·e sau se depă:r.tează de ·aceasta 'în fruncţie de 
proponţii'le elative ale păinţii prduse în condiţii favorabile. Ddcă 
cererea este mai mkă decit oferta, atund partea produsă în con
diţii favor.abile, indfer·ent de proo.rţiIe ei, ocupă o poziţie domi
nantă prin reduerea preţului ei la Valoarea ei individuală. Valoarea 
de Piaţă nu poat·e !totuşi coincide niciodată u aeastă valoare in
dividuală a m:rfurilor produse în cele mai bune codiţii, ară de 
cazul cînd ofer.ta depăşeşte ou mult cererea. 

Această stabili-re a valorii de piaţă, expusă aici într-o formă 
abstractă, este efedtuată e piaţa reală cu ajutoru co::urenţei din
tre cupărători, presupunînd că c.rerea este eiact atît de mare 
init să poată ·absorbi masa de m.duri la va'loarea ei astfel stabi
lită. Şi aic.i aj ungem a alt punct. 

1n l doilea rînd. Faptul că mafa are o valoare de Îutrebuinţare 
înseamnă numai că ea satisface o nevoi€ So·cială oarecaDe. Atl ta 
timp cit ne,am ocupat numai de mărfurile luate apart·e, 1am putut 
presupune că această marfă .apate ste .cerută - preţul ei inclu
zînd .şi cantitat-ea - fără a ne mai preocupa de mărmea cereii 
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care trebuie satifăcută. Dar .acest aspect cantitativ al problemei 
devine un moonent esenţLal de îndată ce de o p,arte .se află produsul 
unei întregi ramuri de p roiduc�ie, iar de oeala.H:ă p arte - nevoia 
socială. Acum •este necesar să examinăm p oporţiile, adică cantita
tea acestei nevoi soiale. 

ln de.terminări.Ie valorii de piaţă date mai sus am presupus c ă  
masa mărfurilor produse ·este dată, adică rămîne neschimbată, că 
nu are loc decît  o schimbare în rapor,tul dintre părţile componente 
ale acestei mase, care sî.nt produse în condiţii diforit,e, şi deci că 
valoarea de pi.aţă a ,aceleiaşi mase de mărfur:i este :regla<tă în mod 
diferit. Să pr·esupunem că această masă ar .re.prezenta cantitatea 
obişnuită a ofertei, făcîud .abstracţie de posibilitatea a o parte din 
mărfurile produse ·să fie retrasă tempo.rar de pe piaţă. Dică c ererea 
peutru această masă rmîne cea obişnuită, atunci marfa se vinde la 
valoarea ei de piaţă, indiferent c are •din cele t•rei cazuri cer-cetate 
mai sus ar reg.la ·aoeastă valo:re de ,piaţă. Masa de măduri nu numai 
că ,satisface o 11evoie aUmită, dar o sat•isface ·la p roporţiile ei so
ciale. Dacă cantitatea de mărfuri de pe piaţă este mai mică s au mai 
mare decî t •cererea, ·au loc 1abateri ale preţului de piaţă de I.a va
lo area de piaţă. Prima abatere constă în aceea că, .atunci cînd canti
tatea de mărfuri este p re a  mică, marfa produsă în codiţiile cele 
mai po as.te -eglează întotdeaun.a valoarea ide .piaţă şi că atunci 
cînd cantitatea e p rea mare, marfa .produsă 1n condiţiile cele mai 
fa\'orabile 'reglează întotdeauna valo area de pi.aţă ; că, p rin 
urmare, una din ·ext.reme determi11ă valoarea de piaţă, deşi,- jude
cînd dup ă simplul raport dintre masele produse în ·condiţii diferite, 
ar trebui c.a rezultaul să !fie altul. Dacă difereţa dintre cererea şi 
oferta de produse este mai mare, aitunci şi preţul de p iaţă se va 
.ab ate mai mult, în ·sus sau în jos ,  de 1a vloarea de piaţă. Da·r dife
.renţa dintre c antita:ea de mărfuri p roduse şi 1cantitatea de mărfuri 
care se vînd I.a valoarea lor de piaţă po ate să aibă două cauze. 
Sau .se schimbă însăşi această -cantitate, 1se mkşorează prea mult, 
sau se năreşte prea muH, aşa lncît reproducţia :se face e o altă 
scară decît aceea care a ·reglat valoarea de pi:ţă dată. In acest 
oaz oferta se schimbă, deşi cererea rămî11e neschimbată şi  prin ur
·mare are loc o sprproduoţie sau o subproducţie rel:ivă. Sau re
producţia, adică oferta, rămîne neschimbată, dar cerer·ea scade sau 
creşte, ceea ce poate avea .Ioc din diferite motive, deşi în acest caz 
mărimea absolută a o�ertei a .rămas aceeaşi, mărimea ei relativă, 
în comp araţie cu cererea, s-a schimbat. Efectul este :oelaşi ca şi 
în primul caz, dar în sens invers. In sfîrşit : dacă ,schimbările au 
loc ·de ambele părţi, dar 1în sensuri opuse, sau dacă -au loc în acelşi 
sens, dar nu şi în 1aceeşi măswră, pe s curt, .dacă .au loc schimbări 
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şi de o par.te şi de alta, dar se schimbă proporţia anteioară dintre 
ambele părţi, .atunoi rezultatul final trebuie 'întotdeauna să se re
ducă la unul din cele două cazuri analizate mai sus. 

)ifi.cultiatea propriu-zisă la deteminarea genierală a nţiunii 
de rcerere şi lfeită constă în faptul că aceasta pare să ducă la o tau
tologie. Să .analizăm 1ntîi oferta, adică produsul c are se află sau 
•care poate fi adus pe piaţă. P.u a nu intra aici în amănunte cu 
tot1 inutile, vom lua masa .reproducţiei anuale 'în fiecare :ramură 
industrială şi vom rface colllPlet abstracţie de faptul că, într-o mă- • 
sură mai mare sau mai mi.că, diferite măr'fm:i nu pot să ajungă pe 
piaţă şi sînt .sto cate •cu scopul de a fi •consumate, să zicem, în ·anul 
următor. Aoeastă reproducţie anuală se exprimă, în primul rînd, 
într-o anumită cantitate - măsură sau număr - după cum masa de 
mărfuri dată este măsurată angro s au cu amănuntul ; nu ravem de-a 
face pur şi simplu cu val.ri de întrebuinţare cane satisfac nevoi ale 
o amenilor, ci cu valori de întrebuinţare care se află pe piaţă într-o 
anrnită ·Cantitate. In l doiliea rllnd, această masă de mărfuri are o 
anrnită valoare de piaţă c are poate fi exprimată sub forma valorii 
de piaţă a unei anumite mărfi s au �a măsură a mărfii C!re serveşte 
ca uni.tate. De .ceea între •cantitatea de mărfuri aflate pe piaţă 
şi valoarea lr de piaţă nu există o legă•tură necsară ; d� pild ă, 
în timp oe unele măfuri au o vaIoare sipecif:i:ă mare, altele au 
o val.oare specifică mică şi astfel o sumă dată a v.alorii p oate fi 
exprimată 'într-o cantitate foate mare a 10a dintre mărfuri sau 
într-o cantitate foarte mică de al.te mărfuri. Intre cantitate.a de 
măfuri ,aflate .pe piaţă şi valoarea de piaţă a acestor măfuri exi stă 
numai următo ar·ea legătură : ·l a ,o anumită Productivitate a muncii, 
într-o sferă de producţie dată, pentru produoerea unei anumite can
tităţi de mărfuri este nevo•ie de o anumită cantitate de timp de 
mu'că social, deşi raportul .aicesta este cu totul diferit în diferite 
sfer·e de produc.ţie şi nu are nici o legătură lăuntrică cu utilitatea 
mărfurilo.r .respective s au ·CU natura specia:lă a va'lorilO'f .lo·r de întrn
buinţare. Dacă c antitatea ia dintr-un anumit fel de marfă costă un 
tmp de mull!că ,b, atunci, celelalte împrejurări rămînînd neschimbate, 
c anUtatea na costă un timp ide munc ă ăib. Mai departe : in măsura 
în c are societatea vrea să-şi ·satisfacă anumite trebuinţe şi în acest 
.scop să produc ă un anumit fel de marfă, ea .trebuie s-o plătească. 
într-adevăr, dat fiind că producţia de mărfuri prespune diviziu
nea muncii, so cietatea .plăteşte ·Jceste mărfuri Prin aceea că între
buinţează peutru producerea lor o pante din timpul ei de muncă 
uflat .la dispoziţia ei ; ·ea rcum,pără deci aceste mărfuri cu o anumită 
cantitate din timpul ·de muncă de eare poate dispune. Ace a  parte a 
societăţii rcăreia prin diviziunea muncii Îi revine sarcina de a înt re-
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buirţa mca ei pentru producerea acestor mărfuri .trebuie să pri
mească un echivalent exprimat prin munca socială .întruchipată în 
mărfurile car·e-i satisfac .treJ'Uinţe1e. Nu exiită însă o iegătură nece
sară, i numai una întî>lătoare, între ieanti1ta:tea totală de lncă 
socială che[tuită pentru un produs social dat, adtcă Între partea ali
cotă a .forţei de muucă 1totale îltrebuinţată de socieitate pentru pro
ducerea acestui PrQdus, deci între volumul pe care-l ocupă produ
cer.ea acestui produs în producţia .totală, pe de o parte, şi măsura 1n 

• care sodetatea .ispiră •Să-şi satisfacă trebuinţele, cu aj utorul aicestui 
produs .dat, pe de altă pante. Deşi fie.care marfă în par.te sau fiecare 
cantitate dată dintr-un anumit fel de marfă conţine numai munca 
socială necesară pentru producerea •ei, şi din acest punct de vedere 
valoarea de piaţă a .înrregii mase de mărfuri de un anumit fel 
e.primă numai munca necesară, totr.şi ,  din moment oe o anumHă 
marfă a fost prdusă într-o cantitate care depăşeşte nevoia socială, 
fectivă, o parte din timpul de mu11că social este irosit şi întreaga 
masă le m ărfuri eprezintă atunci pe piaţă o cantttate de muncă 
sooi:Iă t mai mică deîl cea cupriiSă realmente 1în ·ea. {Numai 
acolo unde pr'ducţia este .upsă unui control prealabil real din 
pirt·ea 1SQcietăţii, societatea creează legătura dintre cantitatea :timpu
lui de muncă social cheHu.t pentru Pmducerea unor anumite arti
cole şi volumul nevo'ii sociale pe care t.rebuie s-o satisfacă aceste 
a:tkole.) De .aceea acste mărfuri tr·ebui·e vîndute sub v,aloarea lT 
de piaţă, iar o parte .din ele 'Chiar nu poate •fi vîndută. Lucrurile 

e ptrec invers dacă ca:ntiitatea de muncă socială cheltuită pentru 
prducerea unud anumit fel de lfuri este pre a mică în comparaţie 
cu .olmul nevoii sociale care urmează să fie satisfăctă cu aj.u

torul acestui pro.dus. )ică însă cantitatea de muncă socială chel

tuită pentru producerea unui anumit articol cor,;spunde volumului 
nevoii SICiaIe care urmează a fi satisfăcu.tă, astfel că msa de măr

furi p.rodusă core�unle proporţi.lor obişniite ale reproducţiei, ce

rerea 1rmî:nînd neschimhată, atunci marfa 1se vinde la valoarea ei 
de piaţă. Schimbul sau vînzarea mărfurilor .Ia valoarea 'lor constituie 
un principiu raţional, legea llaturală a echilibrului lor ; pornind de 
'la această lege trebuie explicate ab.ateriile, şi nu invers, să se de

ducă 1gea .din oceste abaei. 
Să examinăm acum cealaltă ·latură a problemei - oererea. 

Mărfurile se ·CUPără fie ca mijloace de producţie, fie ca mij

loace de subzistenţă, pentru .a intra :în consumul productiv sau în cel 
individual ; faptul c ă  unele categorii de mărfuri pot servi pentru 

mbele scopur·i nu schiobă nimic. Există deci cerere pentru ele din 
par,tea prodCătorilor (în cazul de faţă din pa:tea capitaliştilor, 
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deoarele se p.resupune că mijloaoele de producţie sînt trasfo.rmate 
în capital) şi  din partea consumatorilor. Ambele eazuri par să pre
spună înainte de toate în ceea ce ,priveşte cererea un anumit 
cuantum al nevoii sociale, căreia îi ·Coroespunde, 'în ceea ce priveşte 
oferta, un anmit cuantum -al producţiei sociale in diferitele ·ramuri 
de ,producţie. Pentru ca industria .bumbacului să potă efectua repro
ducţia iei anulă pe o anumită soară trebuie să .existe cantitatea 
obişnuită de bumbac, şi, ţinînd seama de extinderea anulă a repro
duoţiei, ca urmare a ,acumulării capitalului, celelalte împrejurări 
rămînînd neschimbate, se cere cMar o cantitate suplimentară de 
bUDbac. La fel stau 1ucmrHe şi în ceea ce priveşte mijloacele de 
subzistenţă. .en'tru a-şi menţine nivelul de viaţă medLu, obişnuit, 
clasa mu!citoare .t1ebuie să primească ·cel puţin cantitatea .anterioară 
de mijloaoe de subzistenţă necesare, deşi se poate întîmpla ca 
această cantitate să le întrucitva modificată în ceea ce priveşte 
măfuri.le oare o lcătuiesc ; dacă însă ,avem în vedere or.terea 
anuală a populaţiei, es<te nevoie şi de o cantitate �uplimentaTă de 
mijloace e Ubzistenţă ; cu modiffcă.i mai mari sau mai mici, acest 
lucru e valabil şi pentn celelalte clase. 

Rezultă, .aiadar, că -în ceea ce priveşte cererea există o anu
mită nevoie 1socială de o mărime dată, pentru a cărei s atisfacere 
trebui·e să existe pe piaţă o anumiltă c-antitate de marfă. Dar de
terminarea canti.t!tivă a aoestei nevoi est·e extrem de elastică şi 
nestabilă. Ea nu este !fixă decît  n aparenţă. D acă mijloice!e de 
subzistenţă ar fi mai i·eftine sau salariul în b ani mai :ridicat, munci
torii ar cipăna mai m:lt, iar „nevoia socia.lă • pentru aceste cate
gorii de mărfuri ar H mai mare - facem complet abstraqie de 
pauperi etc. ,  a căror „cerere" mai este încă sub nivelul LmiteloI 
stricte .a1e nevoilo:r lor f1zice .  Dacă, pe de a1tă parte, bumbacul, de 
pildă, ar i mai Jeftin, ceroerea ;de bmbic ia capitaliştilor 0ar creşte, 
s-ar investi mai mult capi.tl diţional în indtria bumbacului etc. 
In genere nu trebuie să uităm că, în ipo.teza noastră, cererea Pntru 
consumul productiv este cererea capitalistului .şi că scopl propriu
zis al 1acestuia este să se p:iducă plusvaloare şi că numai în vderea 
acestui scop produce l un anumit fel de mărfuri. Pe de altă parte, 
aceasta nu-1 impi:ică - în măsura în ca.re vine la piaţă în calitate 
e ·Cumpărător de bumbac, .de pUdă - ca el s ă  repreiinte nevoia de 
bumbac, tot aia cum vînzătorului de bumbac îi este indiferent 
dacă cumpărătorul va transforma acest bumbac în pînză pentru 

c ămăşi sau Jn funicoton, sau dacă are de gînd să astupe cu el 
urechile lui 1şi 'le întregii .lui. In orice caz aceasta are o mare 
influenţă asupra felului în care el se manifestă ca cumpărător. Ne
voia lui de bumbac s·e modifică esenţial dato-Iită fap:tului că în real:i-
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tate ea •acoperă numai nevoia lui de a obţine profit. Limitele in 
care nevoia de mărfuri reprezentată .pe piaţă - cererea - diferă 
cantitativ de nevoia socială reală sînt, !fireşte, foarie difori:e pentru 
diferitele mărfuri ; am în vede.re diferenţa dintre aantitatea de măr
furi cerută realmente şi ·Cantitatea care ar fi cerută dacă mărfurile 
·ar ·av,ea alte preţuri sau dacă cumpăr:toriii ar avea lte condiţii 
băneşti, .respectiv de trai. 

Nimiie nu este ma:i 90r decit a în:ţelege inegalitatea dintre ce
rere şi ofertă şi abaterile preţurilor de piaţă de la V·a'lo·rile de piaţă 
care rezultă de aici. Dificul:tate.a .propriu-zisă costă în a stabili ce 
trebuie să înţelegem prin echilibra.re.a cererii şi ofertei. 

Ce:rere·a şi oe·rta .se echmbrează c'înd .raportul dintre ele este 
de aşa natură .încî t  masa de imă·furi dintr-o anumiită ramură de pro
ducţie poate f,i vîndută la valoa.iea ei de piaţă, adică nici )'este, nici 
sub aceasta . . Ia!tă primul lucru care ni se spune. 

Al doilea : dacă mărfurile se pot vi:de ,la va'loarea lor de piaţă, 
cererea şi oferta se echilibrează. 

Dică cererea şi oferta se echilibrează, .ele '.înoetează de .a mai 
acţiona, şi :tocmai de .aceea marfa se vinde la valoa:rea ei de piaţă. 
Dacă două forţe ·de aceeaşi mărime a'Cţionează în sens opus, ele se 
anihile·ază ·reciiproc,  nu au nici un ·efect în afa.ră, iar fenomenele eare 
se pruduc în aceste condiţii itrebuie isă fi·e explicate în alt mod şi 
nu prin acţiunea acestor două fo.ţe. Din moment ce  cererea şi 
oferta 1se anihilează ·reciproc, er.e încetează de a mai exp1ica 'Ceva, 
nu mai influenţlează valoarea de piaţă rşi ne 'lasă complet nedumeriţi 
asupra cauze1i pentru ·ca.re vialoarea de piaţă se exprimă tocmai în 
această sumă de bani şi nu în alta. Ad.vărat·ele .legi inte.rne ale 
p.oducţiei capitaliste nu pot, evident, fi explicate prin interacţiunea 
cererii işi ofertei (lfacem to:tal abst-racţi.e 'de o analiză mai profundă, 
dar care nu-şi arre focul aici, .a a:cestor două forţe motrice sodale) , 
deoarece aces!e 1egi se manifestă în formă pură de-abia în momen
tul în care cererea şi oferta încetează de a ma:i acţi·ona, adică 
atunci cînd ,se •echilibrează. De fapt cere.rea şi oferta nu .se echili
brează niciodată, sau, dacă 1se rechilibr·ează vreodată, aceaista ·se face 
întîmplător, şi din punct de vedee ştiinţific ·acest rcaz trebuie deci 
·considerat = O ,  sau ca ·inexisltent. In economia politică se presu
pune iînsă că ele ,se eichiilibr.ează. De .ce ? Pentru a put.ea analiza 
fenomenele sub aspectul lor legic, ·corespunzător noţiunii lor, cu 
a1te cuvinte pentru a le consii·era independent de aparenţa r·ezultată 
din oscilaţiile rcererii şi ale ofertei ; pe de al:tă parte ,  pentru a des
coperi adevărata tendinţă a mişcă:rii for, pentru a o fixa. Deoarnce 
abaterile de Ja echLlibru au caracter ·opus şi se succed pemanent, 
e'le se echilLbrează reciproc datorită di-r·ecţiilor lor opse, datorită 
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contmdicţiei dintre ele. Aradar, dacă în nici un singur caz concret 
cererea şi ofe.rta nu se echilibrează, abat·eri1e de la echilibru.I lor 
se succed în aşa fel - şi rezultatul abaterii :într-o direcţie provoacă 
o altă .abatere în direcţia opusă -, încît, analizîi totalul mişcărilor 
pe o perioadă 1de timp mai mult sau miai JUţin lungă, oferta şi cere"ea 
&e ,echilibr·ează întotdeauna ; dar numai ca medie a mişcării trecute 
şi numai ca mişcare Jermanentă a contradicţiei dintre ele. In felul 
acesta preţurile de piaţă, care &e abat de La valorile de piaţă, dacă 
considerăm mărimea ilor medie, 'se echiUbrează şi rdau un preţ care 
coincide cu valo.area de piaţă, abaterile tde la aceasta din urmă 
anihilîndu-se reci>roc ca plus şi minus. Această mdie are nu numai 
o importanţă tea:retică, ci şi una practică pentru capi:aJ, deoarece 
cheltuiri1e de capital se calculează ţinîndu-se 5eama de oscilaţiile 
şi .egalizarea pe o perioadă de timp mai mult sau mai puţin de
terminată. 

Aşadar, raportul dintre cerere şi ·ofertă explică, pe de o parte, 
numai abaterile preţurilor de piaţă de la valorile de piaţă, iar pe 
de ,altă parte 1endiipa de anulare a acestor abateri, adică de anulare 
a influenţei -raportului dintre oerere şi ofertă. (Nu analizăm aici 
mărfurile care, în mod excepţional, au preţuri, dar uU au valoare.} 
Influenţa 'exercit.ată de cerere şi ofertă datorită osci1aţiilO'r lor 
poate fi înlăturată sub forme foarte diferite. Dacă, de pildă, cererea 
scade şi, prin urmare, şi preţul de piaţă, aceasta poate avea ca efect 
o retragere a cap italului din ramura respectivă şi n .elul acesta o 
micşorar'e a ofertei. Dar ·aceasta poate face şi ·ca însăşi valoarea de 
piaţă să scadă datorită unor invenţii car·e reduc timpul de muncă 
necesar şi în .consecinţă ea să se egalizeze cu preţul de piaţă. Dim
potrivă, dacă cererea creşte, şi deci preţul de p i·aţă depişeşte va
loarea de piaţă, aceasta poate duce la un aflux excedentar de ca
pital în ramura de producţie respectivă ·Şi la o asemenea extindere 
a ,producţiei, încît preţul de piaţă să scadă chiar sub valoarea de 
piaţă ; sau, pe de altă parte, aceasta poate duce fa o urcare a 1pre
ţului, care să provoace o reducem a însăşi cere"ii. In unele ramuri 
de ,producţie aceasta anai poate avea ·ca rezultat creşterea, pe o pe
rioadă mai scurtă sau mai lungă, a valorii de piaţă, deoarece în 
această [perioadă o parte din marfa cerută pe piaţă trebuie produsă 
în ,condiţii mai proaste. 

Dacă cererea şi  oferta determină p.leţul de piaţă, pe de altă 
pa.rte preţul de piaiţă şi, în ultimă 1analiză, valoarea de _ piaţă de
temină 1cererea .şi oferta. ln ceea ·ce prive.te ·cer·erea, lumul ·acesta 
e evidnt, deoarece ea variază în direcţie opusă ,preţului, creşte 
cînd acesta scade, şi invers

_
. La fel se întîmplă şi cu oferta. Intr-ade

văr, pr·eţunle nijloiacelor de producţie ,care intră în marfa oferită 
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pe piaţă determină cererea pentru aceste mij loace de producţie şi, 
'În consecinţă, şi  oferta ·acelOT mărfuri a icăror ofertă indude cererea 
pentru aceste mij loace de pnducţie. Preţurile la bumbac au o im
pmtanţă hotărîtoare pentru oferta ţesăturilor de bumbac. 

Această .confuzie - determinarea preţurilor de c ătre cerere şi 
ofertă 1şi toto dată determ�narea cererii şi  ofertei de către preţuri -
se accentuează şi prin faptul că cererea determină oferta şi, invers, 
ierta determină cererea, producţia determină piaţa şi piaţa deter
mină producţia 31) . 

Pînă şi un economist de duzină {v·ezi nota) înţelege că cMar 
fără o schimbare a ofertei sau cererii provocată de împrejurări ex
terio are, .rapo rtul dintre ·acestea se p o ate schimba în una unei 
scltimbări interv·enite în v.aloarea de piaţă a mărfurilor. Pînă şi R 
asemenea economist trebuie :să admită că, o rioare aT fi valoarea 
de piaţă, cererea şi ofe.ta trebuie să se echilibreze pentru ca ea 
să poată fi realizată. Cu ·alte cuvinte, nu .raportul dintre cerere şi 
oferită eJP1ic ă  valoarea de piaţă, ci, dimpotrivă, aceasta explică 
·osdLaţii'le ce-eii şi ofertei. Autorul lucrării „Observations" con
tinuă după pasajul citat în notă : 

") Extrem de s tupid este următorul raţionament „ingenios" : „Dacă cantita
tea salariului, a capitalului şi a pămîntului necesară pentru producerea unei mărfi 
a suferit o schimbare, atunci se schimbă şi ceea ce Adam Smith numeşte preţul 
ei natural, iar preţul care fusese iniţial preţul ei natural devine, dată fiind această 
schimbare, preţul ei de piaţă : deşi cererea şi oferta pot să nu se schimbe" 
(ambele se schimbă aici tocmai pentru că valoarea de piaţă sau preţul de producţie, 
despre care se vorbeşte la Adam Smith, se schimbă în urma unei schimbări a va
lorii), „cu 1oate acestea oferta nu corespunde întocmai cererii acelor persone care 
pot şi vor să plătească atît cit reprezintă acum cheltuielile de producţie, ci ea 
este mai mare sau mai mică, aşa incit raportul dintre ofertă şi ceea ce, ţinînd seama 
de noile cheltuieli de producţie, reprezintă cererea efectivă diferă de cel anterior. 
Ca urmare, dacă nu se iveşte nici o piedică, se modifică oferta, ceea ce va face în 
cele din urmă ca marfa să ajungă la noul ei preţ natural. Deoarece marfa ajunge la 
preţul ei natural datorită schimbării survenite în oferta ei, s-ar putea spune că pre
ţul natural îşi datorează în aceeaşi măsură existenţa raportului dintre cerere şi 
ofertă în care preţul de piaţă îşi datorează existenţa unui alt raport ; prin urmare, 
preţul natural depinde tot aşa ca şi preţul de piaţă de ·raportul dintre cerere şi 
ofertă. («Marele principiu al cererii şi ofertei a fost menit să determine atit ceea 
ce A. Smith numeşte preţuri naturale, cit şi ceea ce e l  numeşte preţ de piaţă», -
Malthus "'.)"  ·(„Observations on certam verbal disputes etc.", London 1121 , p. 60, 
61 .) lnţeleptul nostru autor nu înţelege că în cazul de faţă tocmai schimbarea in
tervenită în cost of production *• deci şi în valoare, a provocat schimbarea cererii, 
aşadar schimbarea raportului dintre cerere şi ofertă, şi că schimbarea cererii poate 
determina schimbarea ofertei ; aceasta ar dovedi tocmai contrariul celor ce vrea 
să dovedească înţeleptul nostru, şi anume ar dovedi că cheltuielile de producţie nu 
smt nicidecum reglate de :aportul dintre cerere şi ofertă, ci, dimpotrivă, ele 
reglează acest raport. 

* - preţul de producţie. - Nota trad. 
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„This proportion• (între cerere şi ofertă) . „however, if we still mean by 
cdemand» and «natural price», what we meant just now, when referring to Adam 
Smith, must always be a proportion of equality ; for it is only when the supply 
is equal to the eifectual demand, that is, to that demand, which Will pay neither 
more nor less than the natural price, that the natural price is in fact paid ; 
consequently, there may be 1wo very different natural prices, at different times, 
for the same commodity, and yet the proportion which the supply bears to the 
demand, be in both cases the same, namely the proportion of equality• * .  

Autorul admite deoi că, dacă aceeaşi marfă are în diierite mo
mente natural prices * * diferite, cererea şi .o;ferta pot şi trebuie 
de fiecare dată să se echilibreze pentru ca marfa să se vîidă în 
llbele ·oazuri la al ei natural .price. Cm în ambele cazuri rportul 
dintre erere şi ofertă nu se schimbă, dar se schimb ă mărimea însăşi 
a lui natural price, este evident ·că acesta •este stabilit independent 
de •cerere şi ofertă şi .poate deci fi cel mai puţin determinat de ele. 

Pentru ca o marfă să 1se vîndă la valoarea ei de piaţă, adică 
corespunzător muncii sodalmente necesare cuprinse în ea, întTeaga 
cantitate de muncă socială întrebuinţată 'pentru producerea întregii 
mase a acestei categorii de mărfuri trebuie să corespundă cantităţii 
cerute de nevoia sodală, adică de nevoia sodală •solvabilă. Concu
•renţa, oscilaţiile preţurilor de piaţă, oscilaţii corespunzătoare osci
·laţiilor raportului dintre cerere şi  ofertă, caută mereu să reducă 
la această măsură cantitatea totală de muncă cheltuită pentru fie

care categorie de mărfuri. 
ln raportul dintre cererea şi oferta de mărfuri se reflectă, în 

.Dimul rînd, raportul dintre ialoarea de întrebuinţare şi valoarea 
de schimb, dintre marfă şi bani, dintre cupărător şi vînzător ; 
Jn al doilea rînd, raportul dintre producător şi consumator, deşi 
1aceştia din urmă pot Ii reprezentaţi prin terţe persoane, comer
ieianţii. Pentru a înfăţişa complet acest raport, este suficient să 
1punem faţă în faţă pe cumpărător şi pe vînzător. Trei persoane 
,sînt suficiente pentru completa metamorfoză a mărfii, deci şi pen
.tru procesul cumpărare-vînzare în ansamb1u. A transformă marfa 

" - „Totuşi acest raport" (dintre cerere şi ofertă) - „dacă prin «Cerere» 
şi «preţ natural» mai înţelegem ceea ce am înţeles pînă acum referindu-ne la  
Adam Smith - trebuie întotdeauna să ie un raport de egalitate, căci  numai 
atunci cînd oferta este egală cu cererea efectivă, adică cu acea cerere care nu 
vrea să plătească nici mai mult, nici mai puţin decît preţul natural, numai atunci 
se plăteşte într-adevăr preţul natural ; prin urmare, în diferite momente pot 
exista două preţuri naturale foarte diferite pentru aceeaşi marfă, şi cu toate 
acestea raportul în care se află oferta faţă de cerere poate i acelaşi în ambele 
cazuri, adică un raport de egalitate• .  - Nota !rad. 

* * - preţuri naturale. - Nota trad. 
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sa în hanii lui B, căruia îi vinde marfa şi transformă din nou banii 
lui în marfă, pe care ·o •cumpără de la C ; întregul proces are loc 
între acese trei persoane. Mai departe, cînd m studiat banii am 
presupus că mărfurile ,se vînd .Ia valoarea lor, pentru că nu exista 
nici un motiv să presupunem pr·eţuri care se .abat de la valoare, 
fiind vorba atunci numai de schimbările de formă pe care le suferă 
ma.rfa atuuci dnd .deviine bani şi se transformă apoi din bani în 
marfă. Dacă în genere marfa se vmde, iar cu banii obţinuţi se 
cumpăr& o marfă nouă, avem in faţa noastră întreaga metamorfoză 
şi, pentru ea ca atare, este absolut indiferent dacă preţul mărfii 
este sub sau peste valoarea ei. Valoarea mărfii îşi menţine impor
tanţa ei ca bază, pentru că numai pornind de la .această bază se 
poate dezvolta no.ţiunea de bani, iar preţul, ca noţiune generală, 
nu este în primul :rînd decît valoar.e sub formă de bani. Ffreşte că 
atunci c înd studiem banii ca mij loc de c irculaţie, presupunem că nu 
are loc o singură meitmorfoză a mărfii. Dimpotrivă, ,este studiată 
împletirea socială a acestor metamorfoze. Numai în felul acesba 
·ajungem la circulaţia banilor şi la dezvolta:rea funcţiei lor c a  
mij loc d e  ci1culaţie. Dar, p e  c î t  este d e  importantă această înlăn
ţuire pentru 'Uecerea banilor la funcţia de mijloc de circulaţie şi 
pentru înfăţişarea lor modificată, care rezultă de .aici, pe atît de 
lipsită de im,portanţă este ea pentru tranzacţia dintre fieoare cum
părător şi vînzător în parte. 

Dimpotrivă, atunci cînd analizăm oferta şi cererea, considerăm 
că ofcta este egală cu suma vînzătorilor sau producătorilor unei 
anumite mărfi, iar cererea este egală cu suma cumpărătorilor siau 
·consumatorilor {individuali sau produc.tivi) ai aceleiaşi m:rfi. Aceste 
stune acţionează una asupra celeilalte ca unită,ţi, ca forţe agregate. 
Individul 1a.cţionează aici numai ca o parte a orţei sociale, ca  -atom 
l masei, şi sub ·aoeastă formă .concurenţa face să se afirme carac
terul social al producţiei şi consumului. 

Acea parte dintre concur·enţi ca·rie pentru moment este mai 
slabă este totodată aceea în care individul acţionează independent 
de masa concurenţilor săi ,şi adesea lirect ·împotriva lor, făc.nd 
tocmai prin ·aceasta să se ,smtă dependenţa unuia de celălalt, pe 
cînd partea mai PUtemică se opune întotdeauna adversarului mai 
mult sau mai puţin ca un tot unit. Dacă pentru o anumită categorie 
de mărfuri cererea este mai mare dct oferta, .atunci un cumpărător 
supralicitează - în anumite limite - pe altul, astfel că pentru toţi 
marfa •se scupeşte peste valoarea de piaţă, în :timp ce de cealaltă 
pa:rte v.înzătorii caută cu toţii .să vîndă la un preţ de piaţă ridicat. 
Dacă, dimpotrivă, oferta ste mai mare decît cererea, atunci unul din 
vînzători încpe să vîndă mai ieftin şi după el ceilalţi trebuie să 
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facă la fel, în timp ce cumpărătorii se străduiesc cu toţii să coboare 
p reţul de piaţă cît mai mult sub valoarea rde piaţă. Acţ,unile comune 
interesează pe fiecare numai atîta timp cît, datorită .lor, cîştigă mai 
mult decît fără ele. Unitatea acţiun:lor încetează de îndată ce o parte 
,ca atare se dovedeşte a fi mai slabă, şi atunci fiecare individ caută 
-s-o E•Coată dl mai bine la capăt prin eforturi proprii. Mai departe, 
dacă unul din concurenţi produce mai ieftin decît ceilalţi, el poate 
desface mai multe mărfuri şi poate să-şi asigure un loc mai mare 
pe piaţă vînzînd marfa la un preţ mai mic decît preţu1 de p iaţă 
dominant la un moment 1dat, sau la o valoare de piaţă mai mică, 
•5i chiar aşa şi procedează : el începe să acţioneze 'în .aşa fe1 încît 
î i  sileşte :treptat pe ceilalţi •să introducă :rocedee de produ.cţie mai 
,puţin 1cost>isitoare şi reduce munca socialmente necesară la o canli-
1tate nouă, considerabil mai mică. Dacă una din părţi capătă prepon
derenţă, c îştigă toţi c ei 1car·e aparţin acetei părţi ; e ca şi cum ei 
foţi ar deţine un monopol. Dacă 0 p arte se dovedeşte a fi slabă, 
fiecare individ poate încerca să devină, prin propriile sale orţe, 
mai tare decît .adversarul său (de pitdă care are cheltu·ieli le pro
ducţie mai mici) ·sau cel puţin să .aibă p�erderi dt mai mici, în care 
caz lui puţin îi p asă de vecinii săi, deşi acţiunile sale se .răsfrîng 
mu numai asupra lui însuşi, ci şi ·asupra tuturor confraţilor lui 32) .  

Cererea şi oferta presupun transformarea valorii î n  valoare l e  
!piaţă, şi, î n  măsu:ra î n  reare ele acţionează pe bază capitalistă, în  
măsura în care măur:le sînt produse ale capitalului, ele presupun 
Un proces de pr'ducţie capitalist, prin urmare relaţii mult mai com
plexe de'ît simpla cumpărare şi v'înzare de mărfuri. Aici nu este 
1voba de transformariea formală a valorii mărfurilor în preţ, .adkă 
,de o simplă schimbare a formei ; e vorba :de anumite abateri can-
1titativ•e ale p r·eţuri1or de piaţă de la valo.ri.1e ·de .piaţă şi, mai departe, 
de la p reţurile de producţie. In >mpla cumpăa.re-vînzare este sufi
,cient ca producătorii de mfuri ca atare să se ·afle unii în faţa 
·a1tora. Dar dacă mergem mai departe cu analiza, cererea şi oferia 
.presupun existenţa a diferite clase şi subclase, care îşi împart veni-
ul total .} societăţii ş i-l .consumă ca venit, care costituie deci 
0ererea ·căreia 'îi dă naşter·e venitul ; pe de altă p arte însă, pentru 
a 'în:ţelege cererea şi oferta pe care .producătorii ca atare şi le 

32) „Dacă fiecare individ dintr-o categorie n-ar putea avea mai mult declt 
•o anumită parte sau o parte alicotă din cîştigul şi proprietatea tuturor, el s-ar 
uni bucuros cu alţii pentru a spori aceste beneficii• (ceea ce şi face cînd raportul 
.dintre cerere şi ofertă îi permite) : „aceasta este monopol. Dar dacă un individ 
este încredinţat că poate spori printr-un mijloc oarecare suma absolută a părţii 
-sale proprii, chiar micşorînd suma totală, el va proceda tocmai astfel în mod 
frecvent : aceasta este concurenţă• .  („n Inquiry into those principles respecting 
.he nature of demand etc . • .  London 1821, p. 105.) 
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creează reciproc, este necesar să se cunoască întreaga s truc tură 
·a procesului ·de producţie capitalist. 

ln codiţiile producţiei c apitaliste nu este vorba numai de a 
obţine pentru ma•sa de valori aruncată în c irculaţie sub formă 
de mărfuri o masă egală de vlori sub altă formă - de b ani sau 
de a1tă marfă -, ci ·de a realiza Ja c api:talul avansat în pwducţie 
aceeşi plusvaloare sau acelaşi proit ca oricare a1t capital de 
aceeaşi mărime, sau pro rata * cu mărimea lui, indiferent de 
ramura de producţie în c are este folosit ; proMema este deci c a  
mărfurile să fie vîrdute cel puţin la preţuri c are s ă  asigure pro
fitul mijlociu, adiică la .preţuri de producţie. Capitlul însuşi devine 
în această formă c onştient de ifaltul ;că este o forţă socială, la 
c are fiecare c apitalist participă proporţional cu par,tea pe care o 
deţine din c apitalul Social total. 

In primul .rînd, producţiei capitaliste în sine îi este indiferentă 
valoarea de întrebuinţare determinată, în genere particularităţile 
specifice ale mărfii pe c are o prodCe. Ceea ce o interesează în 
fiecare sferă de producţie e ste numi să producă plusvaloare, să-şi 
însuşescă, în produsul muncii, o anumită c antitate de muncă ne
plătită. Muncii salariate supuse de asemenea, pr.in însăşi natura 
ei, cpitaliului îi este indiferent c aracterul specific al muncii ei, 
ea este Jevoită să se lase mo.dificată după cerinţele c apitalului şi 
aruncată dintr-o sferă ie producţie într-lta. 

ln l doilea rîd, o rice sferă de producţie este de fapt tot atît 
de bună sau tot atît de .proastă ca şi cealaltă ; fie care ·aduce ace
laşi profit şi fiecare ar i inutilă dacă marfa pe c are o prod u c e  
n-ar satsface o anumită nevoie socială. 

D ac ă  însă mărfurile se vînd la valor-i:le lor, atunci, şa cum 
m arătat mai sus, în diferite s.ere de producţie iau naştere rate 
ale proitului foarte diierite,  în funcţie de compoziţia organică dife
rită a maselor de capital investite în ele. Capitalul este însă retras 
dintr-o •sferă cu o rată .a profitului scăzută şi iinvestit în altă sferă, 
c are ă un profit mai ridicat. Datorită acestei neîncetate ·emigrări 
şi imigrări, într-un cuvînt datorită r·epartizării lui între difeDi lele 
sfere de producie, în funcţie de creşter.e a  sau scăderea ratei pro
fitului, c apitalul determină un asemenea raport înt1e c erer·e şi 
ofe.tă, incit în diferite sfere de p roducţie profitul mij lociu esle 
acelaşi, în c onsecinţă v.alo1ile se transfomă în preţuri de producţie. 
Capitalul reuşeşte să rea1izeze această eg1alizare într-o măsură cu 
atît mai mare ,cu c it gradul de dezvoltare c apitalistă a unei 1socie
tăţi naţionale date este mai înalt : adică cu cit stările economice 
al•e ţării respective s .. au adaptat într-o măsură mai mare modului 

* - corespunzător. - Nota trad. 
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de producţie capitalist. O dată cu progresul produoţiei capitaliste 
se dezvoltă şi condiţiile acesteia ; ea subordonează c ar.aaterului ei 
specific şi legilo.r ei imanente ansamblul pr·emiselor sociale, în c a
drul cărora se desfăşoară procesul e producţie. 

Permane:ta egalizare a ·ineg:lităţilor enanente are loc cu 
atît mai repede cu cît, în primul ·rînd, .capitalul este mai mobil, 
adică cu cît poate fi mai uşor tn11sferat dintr-o sferă intr-alta şi 
dintr-un loc î:tr-altul ; în al doilea rînd, u cît forţa de muncă p oate 
fi mai .repede arunoată dintr-o sferă într-alta şi dintr-un centru de 
producţie într-altul. Punctu'! unu presupune deplina libertate a co
merţului în cadrul soci-etăţii şi desfiinţare a  tutur.or monopolurilor, 
în afară de 0cele naturale, adică desfiinţarea monopolurilor ce de
curg din însuşi modul de producţie capitalist. Mi departe se pre
spune deivoltarea ·sistemului de credit, c are concentrează masa 
dispersată a capi.talului social disponibil, opunînd-o capitalistului 
individual ; 1n sfîr,şit, subordonarea diferitelor sfere de producţie 
faţă de capitalişti. Acist din urmă puct es.te deja cuprins în ipo
teza noastră, pin faptul că .am presupus transformarea valorilor 
în p reţuri de producţie în toate sferele de producţie exploatate în 
mod capitaiist ; dar .şi această egalizare .întîmpină difiicultăţi mai 
mari dac ă .între întrprinderile ·cpitaliste se intercalează şi se împle
tesc u ele sfere de pr.ucţie numeroase şi ·cu caracter de masă 
exploatate în mod necapitalist (de pldă agricultura prnctkată de 
micii ţărani) . In sfîrşit, este necesară o mare densitate a popu1aţiei. 
Punctul doi p r.esupune abrogarea tuturor 'l•egilor care î i  împiedică pe 
munoitori să .treacă dintr-o sferă de producţie într-alta sau din
tr-un centru de .producţie într- altul ; atitudinea de indiferenţă a 
muncitorului faţă de c onţinutul muncii sale, reducerea cit mai mult 
cu putinţă a muncii în to:te sferele e producţie la muncă simplă, 
eliberarea muncitorilar de orice prejudecăţi profesionale ; în sfîrşit, 
şi aceasta îndeosebi, subordonarea muncitorului de către modul 
de producţi·e capitalist. O analiză amănunţită a acestei probleme 
intră în cadr,ul unei analize speciale a concurenţei. 

Din ceie sp11Je rezultă că fiecare capitalist, ca şi toalitatea 
capitaliştilor din iieaare sferă de producţie în parte, participă la 
exploatarea întregii clase muncitoare de către întregul C?ital şi 
determină, prin p articiparea lor, un anumit grad al acestei eploa
tări, şi particLpă nu numai din:r-o simpatie genenală de clasă, ci şi 
nemij.locit din punct de vedere ·economic, deoarece - prsupunînd 
că toate ceiel:lte împrejurări, inc1Siv valoarea capitalului con
stant total avansat, sînt date - rata mij locie ia profitului depinde 
de gradul de exploatare a muncii totale de către capitalul total. 
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.rofitul mijlociu coincide cu plusvalorea mijlocie pe oare o 
produce capitalu1 Ja fiecare sută ş-i , în ceea ce priveşte plusvaloarea, 
cele spuse mai sus .sînt de la sine î1ţelese. In ceea ce priveşte 
profitl mijlociu, aici se aldaugă valoarea capLtalului avansat, ca 
unul din elementele care determină .ata profitu1ui. De fapt intere
su'! deosebit pe ;oar·e un capitalist sau capitalul dintr-o anumită sferă 
de producţie l are pentru exploatarea mundtorilor oare .sînt ocu
paţi nemijlocit de el se limitează la acea ca, ,prin muncă excesivă 
sau prin r'ducer·ea salariului sub nivelul mediu, sau p11intr-o pn
du.tivitate excepţională obişnuită a muncti folosite, să obţină un 
profit foarte mare - un profit oare .să dep ăşească profitul mijlociu. 
Dacă facem abstracţiie de acest fapt, un capitalist care în sfera 
lui de producţie n-ar întrebuinţa nici un capital variabil şi, prin 
tunare, nici un muncitor (ceea ce în realitate este, desigur, im
posibil) , ar fi tot atît de interesat în exploatarea clasei muncitoare 
de către capital 1şi ar ·realiza profitul tot din supramunca neplătită 
c a  şi un capitlist oare (fapt de asemenea 1imposibil în .realitate) ar 
întrebinţa numai c apital .ariabil, adică şi-ar cheltui întregul capi
tal pentru salariu. Dar gradul de ePloaitare a muncii ldepiude, ziua 
de muncă fiind dată, de intensitatea mijlociie a muncii şi, intensi
tatea fiind da;tă, de dur.ala zilei de muncă. De gradul de exploatare 
a muncii depinde mărimea ntei plusvalo.rii, prin urmare la o masă 
totală d:tă a capitalului variabil - mărimea plusvalo11ii ,şi, în con
secinţă, mărimea profitului. Interesl special pe care îl are cpt
talul din�r-o sferă, spre deosebire de capitalul total, în exploatarea 
muncitorilor ocupaţi în mod sp ecial de el l ar·e şi c apitalist.! dn
dividual, spre deosebire de toţi capitaliştii din isfera lui, .în exploa
tarea muncitorilor ocupaţi personal de el. 

Pe de altă parte, fiecare :feră a capitalului şi .iec are capitalist 
în p arte sînt în egală măsură interesa.ţi 'în productivitatea muncii 
sociale folosite de c apitalul to tal, căci de .ace asta depind două lu
cruri : .în primul rînd, masa valorilor de îrrtrebuinţare în care se 
exprimă profitul mij lociu ; acest lucru are o dublă importanţă în 
măsura în c:re acest pwfit mijlociu serveşte atit ca fond de acu
mulare .a c apitalului nou, c it şi ca fond de venituri •destinate con
sumului. In al doilea rînd, mărimea valorii c apitalului total avan
sat (cons.tant şi variabil) , care, la o măr1ime dată a plusvalorii sau 
a profitului întregii clase a capitaliştilor, de,termină rta profitului 
sau profitul la o anumită cantitate de capital. O productivitate 
deosebită a munoii într-o anumită sferă sau inu-o anumită între
prindere din această sferă îi interesează numai pe c apitaliştii care 
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activează nemijlocit in această sferă 'în măsua în c.re dă fiecărei 
sfere pos�biHtatea de a realiza un profit sup'Hmentar în comparaţie 
cu capitalul total, sau capitalistului individual în comparnţie cu 
sfera sa. 

Aşadar, aici se 1explică matemat:c exact de ce capitaliştii, care 
în concurenţa dintre ei .se poartă ca nişte fraţi vitregi, constituie 
o .devăr.tă alianţă francmasonică faţă de totalitatea dsei mun
citoare. 

Pre.ul le producţie •include profltul mijlociu. Noi îl numim preţ 
de prducţie ; el este de fapt acelaşi lucru cu ·ceea •ce A. Smith 
numea natural price *, Ric a1do - prie of production, cost of pro
duction **,  fiziocraţii - prix necessaire *** fără ca vreunu1 dintre 
ei să i arătat deosebirea dintre Preţul de ,producţie şi valoare -, 
pentru că cu .timpul preţul de producţie devine ·o condiţie perma· 
nentă a ofertei şi reproducţiei mă.fii •în fiecare sferă de produc
ţie 33) . Inţe1e.gun acn de asnea de ce aceişi econmişti care 
se opun deteminării v.alorii mărfurilor prin timpul de muncă, prin 
cantitatea de muncă cuprinsă în iele, vorbesc mereu de preţurile 
de produoţie ca de centre1e în jurul cărora oscilează preţurile de 
piaţă. Ei îşi po.t Permite aceasta fiindc ă preţul de producţie este o 
formă deja complet ·exteriorizl'tă şi pima facie **** Lipsită de con
ţinut a valorii mă11fii, o formă care apar·e în procesul concurenţei, 
care există deci în conştiinţa capitalistului vulgar, prin urmare 
şi în ac·eea a economiştilor vulgari. 

Din cele expuse mai sus 1edem în ce mod valoarea de piaţă 
(şi tot ce s-a spus în aoeastă privinţă e valabil, bineînţeles, cu 
limHele necesare şi pentru p.reţul de producţie) include un profit 
suplimentar de car·e benefkiază toţi cei car·e produc în cele mai 
bune condiţii în fiecan sferă de producţie. Cu excpţia cazurilor 

de criză şi de suprproducţie în ganeral, a cest lucru e valabil pen
tru toate preţurile de piaţă, oricît s-ar abate ele de la valori1e de 
piaţă sau de la preţurile de producţie de pe p iaţă. Preţul de piaţă 

l3) Malthus. „Principles of Politica! Economy " ,  London 136, p. 77, and sq. 

* - preţ natural. - Nota trad. 
" *  - preţ de producţie, cost de producţie. - Nota trad. 

* * *  - preţ necesar. - Nota trad. 
" *  * * - la prima vedere. - Nota !rad. 
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presupune că se plăteşte acelaşi preţ pentru mărfuri de acelaşi fel, 
cu toate că acestea pot fi produse în condiţii individuale fo:rte 
diferite 1şi ,prin urmare pot avea preţuri de cost foarte difePite. (Nu 
vorbim aici de profitul rezultat din monopolurile propriu-zise arti
ficiale au naturale.) 

Un profit suplimentar mai poate totuşi lua naştere şi atunci 
cînd anumite sfere de praduoţie sînt în situaţia de a se sustrage 
tnansfonării valorilor mărfurilor 1or n preţui de producţie şi deci 
reducerii prituril0r ·1or 11a pmfiul mijlociu. lin seoţiunea Onsa
crată rentei funciare vom analza t.anf.ormarea pe c are o suferă 
în coutinuare acste două fome :le profitului sp1rnentar. 



C a p i t o l u l  u n s p r e z e c e  
Influenţa oscilaţiilor generale ale salariului 

asupra preţurilor de producţie 

203 

Să presupunem că compoziţLa mij locie a capitalului social este 
80c + 2v, iar profitul 200/o. ln acest caz, rata plusvalorii este de 
1 000/o. O urcare genernlă a salarirului, ;toate celelalte împrejurări ră
mînînd neschimbate, înseamnă o scădere a ratei plusvalorii. Pentru 
capitalul mijlociu, profitul .i plusvaloarea coincid. Să ·presupu
nem că salariul creşte cu 25°/o. Aceeaşi masă de muncă care, pentru 
a fi pusă în mişcare, costa 20, :ostă acum 25. In loc de 80c + 20v + 
+ 20pr vom avea pentru o rotaţie o valoare ide 80c + 25v + 1 5pr. 
Munca pusă în mişcare de ;capitalul variabil produce, ca şi mai 
Îllainte, o sumă de valoare de 40. Dacă v creşte de la 20 la 25, 
excedentul p sau pr nu m a i  este = decît 15 .  Profitul de 15 raportat 
la 1 05 este = 1 42h0/o ; aceasta ar fi noua rată a profitului mijlociu. 
Deoarece preţul de producţie al mărfurilor .produse de capitalul 
mij lociu coincide cu v.aloarea lor, pr·eţul de producţie al acestor 
mărfuri nu s-a modificat ; creşterea salariului ar fi atras deci după 
sine scăderea profitului, dar nu şi o schimb are a valorii şi a preţu
lui mărfurilor. 

Mai înainte, cînd profitul mij lociu era = 20°/o, preţul de pro
ducţie al mărfurilor produse într-o perioadă de rotaţie era egal cu 
preţul lor de cost plus un profit de 20°/o la acest preţ de cost, 

deci = pc + pcpr' = pc + � ;  aici pc este o mărime variabilă, 
10 

care iferă în funcţie de valoarea mij loacelor de producţie care 
intră în mărfuri şi în funcţie de mărimea uzurii care exprimă vn
loarea 1iansmisă [produsului de către capi<talul fix 1întrebuinţat pen
tru producerea mărfurilor respe1ctive. Preţul de producţie ar fi acum 

+ 
142/7 pc 

pc 
100 · 

Să luăm 1acum un capital cu o compoziţie inferioară celei ini
ţiale a capitalului social mij lociu de 80c + 20v (care s-a trasfor-
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mat acum în 764/21 c + 2317/21v) ; de pildă 50c + 50v. Preţul de 
producţie al produsului anual, dacă, pentru •simplificare, admitem 
că întreg roapita1ul fix a intrat în produsul anual ca uzură şi că 
timpul de rotaţie este ace'laşi ca şi în cazul I ,  era înainte de creş
terea salariului 50c + 50v + 20pr = 1 20. O creştere a salariului 
cu 250/o înseamnă, pentru aceeaşi cantitate de muncă pusă în miş
care, o sporire a capitalului variabil «ie :Ia 50 la 621/2. Dacă produsul 
anual s-ar vinde la preţul :de producţie anterior, de 1 20, atunci ar 
rezulta 50c + 621/2v + 71/2pr, deci ·O rată a profitului de 62/30/o, Noua 
rntă mij1ocioe a profirtului este însă de 1 42170/o, ·şi cum presupunem că 
toate celelalte împrejurări 'ămîn ne.chi.bate, acest capital de 

50c + 621/2v trebuie s ă-şi :dea acest profit. Un capital de 1 1 21/� dă 
însă la o rată a profitului de 1 42h un profit de 16 1/u. Preţul de pro
ducţie al mărfur[lor produse de acest capitl est•e deci a-cum de 
50c + 621/2v + 1 61/14pr = 1288/14, Ca urmare a creşterii salariu
lui u 250/o, preţul ide producţie al aceloraşi cantităţi din aceeaşi 
marfă a crescut deci aici de la 1 20 .1a 1 288/u, sau cu pelte 70/o. 

Să luăm, dimpotrivă, o sferă de pr.ducţie rcu o compoziţie su
perioară cmpoziţiei capitalului mijlociu, de pildă 92c + 8v. Pro
fitul mijlociu iniţial era şi  aici = 20, şi dacă presupunem iarăşi c ă  
întregul cpital .fix intră în produsul anual .şi că timpul d e  rotaţie 
este acelaşi ca şi în oazul : .şi l, atunci preţul :de producţie al 
mărfii este .şi aici = 1 20. 

Ca umare a iereşterii salriului cu 250/o, cap1talul variabil chel
tuit pentru aceeaşi cantitate de muncă 1creş;te de Ja 8 la 10, iprin ur
mare ierşte şi Pr.eţil de cost  al mărfurilor de 1la 1 00 1a 102 ; pe de 
altă parte, rata mij'locie 0a profitului a scăzut ide 'la 200/o la 14ah0/o. 
Dar 100 : 1 42/7 = 102 : 1 44h. Profitul care Tevine la 102 este deci 
de 1 44h. De aceea produsul total se vinde .cu pc + pqpr' = 102 + 
+ 1 44h = 1 1 64h. Preţul de pmducţie a ·lcăzu': deci de 'la 120 la 
1 1 6417, sau cu 30/o. 

şadar, ca urmare a creşterii salariului cu 250/o rezultă : 
1 .  pentru capitalul cu o ,compoziţie socială mijlocie, preţul de 

producţie al mărfurilor a rămas neschimbat ; 
2. pentru capitalul cu o compoziţie ·inferi·oară, preţul de pro

ducţie al mărfurilor a -crescut dşi nu ·în aceeaşi .proporţie în care 
a scăzut profitul ; 

3. pentru capitalul cu o cllpoziţ1e Tidkată, preţul rde ,p.roduc
ţi·e al mărfurilor a scăzut, deşi tot nu .în aceeaşi proporţie ca  
profitul. 

Deoarce preţul de producţie al mărfurilor produse de capitalul 
cu compoziţie mij locie ia rămas acelaşi, adică egal cu valoarea pro
dusului, şi suma preţurilor de producţie ale produselor tuturor capi-
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talu.rilor a .rămas aceeaşi, adică egală u suma valorilD'r p roduse de 
capitalul total, creşterea de o parte şi sc ăderea de c ealaltă parte 
se echbrează pentru capirtalul total La nivelul capitalului so cial 
mij lociu. 

Dacă preţul de producţie al mălfurilor creşte în exemplul II 
şi scade în exemp1ul III, însuşi iacest efec t  opus p rovocat de scă
derea ratei plusvalorii s au de creşterea generală a salariilor arată 
că aici nu po:te fi vorba de compensarea în preţu'! m ărfii a pier
derii provo cate de creşterea salariului, deo,arec e  în exemplul III 
s căder•ea preţului de producţie nu poate nicidecum despăgubi pe 
c apitali st .pentru scăderea .rofitului, iar în exemplul II uTcarea pre
ţului nu împiedkă scăder·ea proitului. Mai curînd, în ambele cazuri 
fie că preţul creşte fie că scade, profitul este ac elaişi ca şi ·a capita
lul mij lociu, unde preţul de producţie a rămas neschimb at. Atît în 
exemp'lul U c'î t  şi în I profitul e ste a'celşi, şi anume profitul mij
lociu a s căzu.t cu 55h sau ·cu peste 25°/o. Rezultă că dacă în cazu.I JI 
preţul n-ar creşte şi în cazul III n-ar s.cădea, mă>rfurile s-ar vinde 
în cazul II u un profit mai mic, iar .în cazul III cu un profit mai 
mare .decît noul pmfit mijlociu scăzut. ·Este de la sine înţeles c ă  în 
funcţie de CÎ't capital se avansează pentru muncă : 500/o, 25°/o 
s au 1 0°/o sporh·ea s alariului trebuie să ,afecteze în mod foate diferit 
pe cel care cheltuieşte pentru s alariu 1/to sau pe C·el 1caie .cheltu
ieşte 1/4 sau 1/2 din c.apHa1ul său. CTeşterea preţurilor de producţie, 
pe de o p arte,  scăderea lor pe de altă parte,  după cm capitalul are 
o compoziţie mai j o asă sau mai ridicată decît media socială, este 
determinită numai de egalizarea a niv·el:l noului profit mijlociu 
s căzut. 

Ce efect ar avea deci o s c ădeie generală a salariilor şi o creş
tere generală corespunzătoa:re a ratei profitului, prin urmare şi a 
profitului mijlociu, asupna preţurilor de producţie ale mărfurilor 
produse de capitaluri c are se abat, în direcţii opuse, de la com
poziţia socială mijlocie ? N-avem decît să inversăm cele expuse 
mai sus pentru a obţine rezultatul •(pe care RicaTdo nu-l analizează) . 

I. Capitalul cu comp oziţie mijlocie = 80c + 20v = 1 00 ; rara 
plusvalorii = 1 000/o ; p reţul de p.roducţie = valoarea mărfii = 
= 80c + 20v + 20pr = 120 ; rata profitului = 200/o. Dacă sala riul 
s c ade ·cu 25°/o, atunci acelaşi capi1tal 1constant este pus în mişc are 
de 1 5v în loc de 20v. Avem deci •O vaioare a mărfii = 80c + 15v + 
+ 25Jr = 1 20. Cantitatea de muncă p rodusă de v răîne ne;chim
b ată, dar valo area nou c reată este altfel ·repartizată între capitalist 
şi muncitor. Plusvaloarea a crescut de La 20 La 25, iar rata plus-

valorii de la � la 25 
, deci de la 1 00°/o la 1 662/30/o, Profitul h 95 

20 15 
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este acum = 2S, deci rata profitului la 100 = 266/10.  Noua compo
zi�ie procen:tuală a C)italului .este acum e 844/19c + 1S15/19v = 1 00 .  

T .  !Capitalul ou co1>oziţie joasă. Iniţial SOc + SOv, ca mai 
sus. ·Prin scăderea salariului cu 1/41 v e reduce la 371/2 şi prin aceasta 
şi cpitalul total avalSat la SOc + 371/2v = 871/2. Dacă aplicăm .ici 
noua rntă a prifrtului de 25&/100/o, atunci : 100 : 266/19 = 871/2 : 231/3s. 
Aceeaşi msă de măfuri :care ·costa înainte 120 cosită acll 871/2 + 
+ 231/3s = 1 1010/10 ; preţui a .căzut cu aprope 10 unităţi. 

III. Capitalul •U compoziţie rtdicată. In.ţial 92c + 8v = 100. 
Scăderea sa'lariului cu 1/4 face ca 8v să scadă la 6v şi capital[ total 
la 8. Avem dei 1 00 : 266/t9 = 98 : 2S15/1u. Preţul de producţie al 
mărfii, oare mai înainte era de 100 + 20 = 120, este acum, după 
scăderea salariului, de 98 + 2S15/19 = 12315/19 ; a crescut deci cu 
apoape 4 unităţi. 

Vedem deci că nu avem decit să reluăm, în sens invers, raţio
name.rul de mai sus, cu modificările corespunzătoare ; adică o scă
der.e generală a salariilor are c. urmare o creştere generală •a plus
.alo'ii, a ratei Plusva1or'ii şi deci 1celelalte împrejurări rămînînd 
neschimbate, a ratei JrofituJi,i ,  deşi exprimată în altă proJorţie ; 
rezultă o scădere a preţurilor de producţie pentru mărfuri:le pro
duse de capitaluri cu compoziţie joasă şi o creştere a preţurilor de 
p roducţie pentru mărfurile produse de capitaluri cu compoziţie 
ridicată. Rezultatul este exact opus celui constatat la creşterea 
generală a salariilor 34) . În ambeie cazuii - creştere 'Şi scădere a 
salariului - am prespus că ziua de muncă rămîne neschimbată şi 
la fel preţurile tuturor mij loacelor de subzistenţă necesare. Scă
derea salariului este deci posibilă aici numai dacă salaiul a de
păşit mai înainte preţul normal al munoii sau dacă acum a fost 
redus sub acesta. Cum se modifică Lucrurile cînd creşterea sau 
scăderea salariului .provine dintr-o .schimbare a valorii, deci şi a 
preţului de producţie al mărfurilor care în mod obişnuit intră în 
consumul micitorului vom analiza parţial mai tlrziu, şi anume în 
secţiunea consacrată 'enbei funciare. Aici trebuie să menionăm 
odată pentru totdeauna : 

Dacă creşterea sau scăderea salariilor provine din schimbarea 
valorii mij loacelor de subzistenţă necesare, atunci o modifiaare a 
celor expuse mai sus poate interveni numai în măsura în care măr-

"l Este foarte ciudat că Ricardo "' (care, fireşte, procedează altfel decît 
s-a arătat aici, deoarece n-a înţeles procesul de egalizare a valorilor şi transfor
marea lor în preţuri de producţie) nici nu are în vedere un asemenea caz ; el 
analizează numai primul caz, acela al creşterii salariului şi al influenţei acesteia 
asupra preţurilor de producţie ale mărfurilor. Si servum pecus imitatorum 15 nu 
s-a gllldit nici măcar să facă această aplicare de la sine înţeleasă, în fond tauto
logică. 
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huile, a căror schimbare de preţ măreşte sau micşorează capitalul 
variabil, intră şi ca elemente ·constitutive 'În capitalul constant şi 
nu influenţează, prin urmare, lumai s alariul. In măsura însă în 
care îl influenţează numai pe acesta, expunerea de pînă acm epui
zează în î·ntregime ceea ce se poate spune în această privinţă. 

In tot acest capitol am considerat stabilirea atei generale a 
profitului, a profitului mijlociu, deci şi transformarea valorilor 'în 
preţuri de producţie ca un fapt dat. Se pune numai problema cum 
influenţează o creştere ·sau scădere generală a 1salariului asupra 
preţurilor ide ,producţie ale mărfurilor presupuse ca fiind date. Este 
o proilemă, oe-i ·drept, se·cundară 'în comparaţie cu c el>elalte puncte 
importante tnatate în aoeastă ,secţiune. Dar aceasta este singua 
dintre pwblemele abordate aici pe : are Ric ardo a examinat-o şi 
încă într-un mod foarte unilateral şi defectuos, ,aşa cum vom vedea 
mai tirziu 66• 
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C a p i t o l u l d o i s p r e z e c e  
Adaosuri 

I. Cauze care determină schimbări ale preţului 
de prad ucţie 

Prevul ide producţie al unei mărfii .se poa!:e 1schimba numai din 
două c aule : 

In priml rînd. Se s chimbă rata generală a profitului. Acest 
lucru e ste posibil numai dacă se .schmbă însăşi rata mijlocie a plus
valorii, sau - rata mij.I.oci>e a plusvalorii rămînînd neschimbată -
dacă se modifică raportul .dintre sma plusvalTii însuşite şi suma 
capita1ului .social total avansat. 

în măsura în caie schimbarea ratei plusvalorii nu se b azează 
pe scăderea •salaiiului sub nivelul normal .sau pe creşterea lui peste 
acest nivel - şi asemenea mişcări .trebuie privite ca oscilaţii în
tîmplătoare ale s a1ariului -, ea .poate avea loc numai ,dacă va
loarea forţei de muncă a scăzut sau a crescut ; atî t  una cit şi cea
laltă nu sînt însă ·cu .putinţă fără o s chimbare a productivităţii 
muncii care produce mijloacele de subzistenţă, deci fără o schim
bare a valorii mărfurilor c are .intră în consumul muncitorilor. 

Sau se schimb ă  .raportul dintre 1suma plusvalorii însuşite şi 
capitalul so cial total avansat. Dat fiind că această schimbar·e nu 
proviine aici de Ja rata plusvalorii, ea :trebuie să provină de la c a
pitalul total, ,şi anume de la partea 'lui ·constantă. Masa acestuia din 
urmă, privită din punct de vedere tehnic, creşte s au scade propor
ţional cu cantitatea de forţă de muncă cumpărată de către capitalul 
;ariabil, ia-r masa valorii lui creşte sau sc ade o dată .cu c.reşbere a 
sau scăderea propriei sale mase, deci creşte sau scade totod.tă 
proporţional cu masa valoriii ·capitalului var:iabil. Dacă acee aşi 
mu:că pune în mişcare mai mult oapital constant, atunci munca a 
devenit mai productivă, şi invers. Prin urmare, dacă a intervenit o 
s chimbare în productivitatea muncii trebuia să aibă loc o schim
b ar·e a valoDii anumitor mărfuri. 

Aşadar, în amb ele cazuri este va1abilă următoarea lege : dacă 
din cauza unei s chimbări a ratei generale a profitului se schimbă 
preţul de producţie al unei mărfi, atunci se poate ca propria va-
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loare a acestei mărfi să rămînă neschimbată, dar trebuie să se 
producă ·o schimb:r·e în valoarea altor mărfuri. 

ln l doilea rînd. Rata generală a profitului rămîne neschim
bată. In a·cest caz preţul de producţie al unei mărfi se poate schimba 
numai cu condiţia să se sohimbe propria ·ei valoare, 1să fie ne
voie de mai multă sau de mai puţină muncă pentru a reproduce 
această marfă, ·indiferent dacă se schimb ă  productivitatea muncii 
care produce marfa dată sub orma •ei definitivă sau se sclmbă 
productivitatea muncii care produce mărfurile necesare pntru pro
ducerea mănfii re�ictive. Preţul de Producţie l firelor e bum
bac poate să scadă 1e din cauză că bumbacul brut se produce mai 
ieftin, fie din cauză că munca torcătorului a devenit mai productivă 
datorită perfecţionării maşinilor. 

Preţul de producţie este, aşa cum am arătat mai sus, = pc  + pr, 
adică = cu preţul de cost plus profitul. Această expresie este însă 
= C + pcpr',  în care pc, pr.eţul de cost, este o mărime nedetermi
nată, care variază 'în di.ferite sfere de producţie, fiind pretutindeni 
era'lă cu valoarea capitalului constant şi a celui variabil consumat 
în produoţia mărfii, iar pr' este rata mij locie a profitului calculată 
în pmcente. Dacă pc = 200 .şi pr' = 20°/o, aturci preţul de pro
ducţie pc + ppr' = 200 + 20020/ioo = 200 + 40 = 240. E limpede 
că acest preţ de producţie poate rămîne neschimbat, deşi valoa:rea 
mărfurilor se schimbă. 

Orice .s,chanbare a pr.ului de produaţie al mănfuri1or se reduce 
în ultimă analiză la o schimbar·e ia valorii, dar nu orice schimbare 
a val�ii mirfurilor trebuie să se exprime într-o schimbare a preţu
lui de pwducţie, dat fiind că aoesta e determinat nu numai d. va
loarea mărfii ·respeabive, ;ci şi de valoarea totală •a tuturor mărfuri
lor. S;himbarea ,survenită 'în marfa A poate fi deci compensată de 
o schimbare �usă survenită în marfa B, aşa în!aîct rpontul general 
rămîne acelaşi. 

II. Preţul de producţie 
al mărfurilor de compoziţie mijlocie 

Am văzut că abaterea preţurilor de producţie de la valori pro
vine din faptul că  : 

1 )  aa preţul de cost al unei mărfi nu se adaugă Plusvaloarea 
pe care o cuprinde, ci profitul mij lociu i 

2) Preţul ide producţie al unei mărfi care 1se abate astfel de la 
valoarea ei intră ca element în preţul de cost ·al unei alte mărfi ; 
în felul acesta este posibil ca chiar preţul de cost al unei mărfi 
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să cuprindă o abatere de 1a valoarea mijloacelor de producţie con
sumate pentru producerea ei. ·abstracţie făcînd de abatere.a ce mai 
poate .nterveni pentru ea însăşi din cauza diforenţei dintre profitul 
mijlociu şi plusva1o:re. 

Aşadar, este POSibiJ ca şi la mănfurfl.e pro'duse Ide cap�t!luri cu 
compoziţie mijlocie preţul de cost să se ahată de la suma de va
loare a elementelor care constituie această part·e :componentă a 
preţului lor de producţ;ie. Să pr·esupunem că 80c + 20v este com
poziţia mij lode. E posibil ca în capitalurile reale care au asemenea 
compoziţie 80c să fie mai mar·e sau mai mic decît valoarea lui c, 
capitalul constant, fiindcă aces t c este alcătuit din mărfuri al căror 
preţ de .roducţie se abate de la valoarea lor. Tot aşa 20v ·se poate 
abate de la val-0a1ea lui dacă salariul se cheltuieşte pe mărfuri al 
căror preţ de duoţie este diferit de valoarea lor ; deci munci
torul, pentru a răscumpăra aceste mă·rfuri (pentru a le înlocui) , tre
bui·e să muncească un timp mai îndelungat sau un timp mai scurt, 
prin urmare să efectueze mai multă muncă sau mai puţină muncă 
necesară decit ar :trebui dacă preţuile de producţie ale mijloacelor 
de subzistenţă necesare ar coincide cu valo'ile lor. 

Totuşi .această .posibilitate nu zdruncină cu nimic justeţea 
afirmaţiilor noastre în legătură cu mărfuri.le .de compoziţie mijlocie. 
Cantitatea de profit ·care revine acestor mărfu"i este egală icu can
titatea de plusvaloare .conţinută în ele. De pildă, la capitalul de mai 
sus cu compoziţia 80c + 20v pentru determinarea .plusvalorii, im
portant este nu dacă aceste cif.re exprimă sau nu valori real1e, ci 
raportul dintre ele, şi anume că v = 1/5 din capitalul to.tal, ·iar 
c = 4/5. De îndată ce lucru'ile stau astfel, plus.alorea creată de v 
este, aşa cum am presupus mai sus, egală cu profitul mijlociu. Pe 
de altă .parte, deoarece plusvaloarea este egală cu profitul mijlociu, 
preţul de producţie = preţul de cost + profitul = pc + pr = pc + p, 
practi'c egal cu valoarea mărfii. Aşadar, o creştere sau o scădere a 
salariului lasă în acest caz pc + pr tot atit de neschimbat pe cit 
de neschimbată ar lăsa şi valoarea mărfii, determinînd numai o 
mişcare inversă corespunzăto�ne, 0 creştere sau o scădere a ratei 
proitului. Da;că în urma unei creşteri sau scăderi a sa1ariului preţul 
măorilor s-ar schimba, atunci rata profitului .din a'Ceste sfere cu 
compoziţie mij locie ar fi peste sau sub nivelul ei în ·celelalte sfere. 
Numai în măsura 'în care preţul .rămîne neschimbat, ,sferele cu 
compoziţi1e mijlocie îşi menţin profitul Ia acelaşi nivel cu al celor
lalte sfere. ln practică lucrurile se întîmplă deci ca şi :cum pro
dusele acestei sfere s-ar vinde la .aloarea lor reală. Intr-adevăr, 
dacă mărfurile ·se .înd la valoarea lor reală, este evident că, toate 
celelalte împrejurări ·rămînînd neschimbate, creşterea sau scăderea 
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salariului determină o scădere sau o cre:te1e corespunzătoare ·a 
profitului, nu însă şi o schimbare a valorii mărfurilor, şi că în 
oce caz creşterea s au scăderea s alarhrlui nu poate afecta nici
odată valoarea mă:rfurilor,  ci întotdeauna numai mărimea plus
valorii. 

III. Motivele de compensare ale capitalistului 

După cum m ,pus,  concurenţa egalizează ratele profitului dife
ritelor sfere de producţie La nivelul ratei mijlocii a profitului şi 
tocmai prin aceasta transfo:rmă v.alori le produselor din aceste sfere 
di.erite în preţuri de producţie. Aceasta se întînplă prin trasfe
rarea coJtinuă de c apital dintr-o sferă în alta, unde la un moment 
dat profitul depăşeşte nivelul mijlociu ; aid însă trebuie să ţinem 
sma de oscilaţiile profitului rezultate din alternanţa anilor proşti 
cu anii buni aşa cm se succed într-o 1ramură de poducţie dată şi 
într-o epocă dată. Această neîntreruptă emigrare şi .imigrare de 
oapi.tal car·e are loc între diferitele sfere de producţi1e provoacă 
mişcări asc·endente şi descendente ale ratei profitului, care, mai 
mult sau mai puţin se compensează Deciproc, avînd astfel .tendinţa 
de a reduce pretutindeni rata profitului Ja un nivel general comun. 

Această mişcare a C )italurhlor este determinată în prJmul rînd 
de starea p1eţurilor de piaţă, care fac ca profiturile să crească într-o 
parte pes,te nivelul general mij lociu, iar în altă parte să scadă sub 
ace:t nivel. Facem deocamdată abstr.acţie de capitalul comerci al, 
care aici nu ne interesează şi c are, aşa cm ne amtă salturile 
bruşte ale peculei cu anumite articole preferate, poate retrage cu 
o extraordinară rapiditate mase de c apital dintr-o ramură de activi
t ate pentru a le arunca tot .tî t  de repede ·în alta. Dar în fiecare 
sferă a producţiei propriu-zise - industrie, agricultură, mine etc. -
trans.er·arrea capitalului dintr-o sferă într-alta 'întîmpină greutăţi în
semnate, mai ales din oauza c apitalului fix existent. De altfel expe
rienţa ne araită că, dacă o ramură industrială, de pildă industria 
bumbacului, dă într-o perioadă dată profiituri extrao·rdinar de ridi
cate, vine o p erioadă cînd ea 1aduce un profit foate scăzut şi chiar 

pierderi, astfel că într-un anumit ciclu de ani jprofit:l mijlociu este 
aproximativ egal cu profitul din :lte ramuri. Şi capitalul învaţă 
repede să ţină seama de aoeastă experienţă. 

Ceea ce concurenţa însă nu arată •este .f,ptul că va'loarea do
mină mişcarea producţiei, 1ea nu arată valorile care se ascund în
dărătul preţurilor de producţie şi care le determină în ultimă in
stanţă. Concurenţa a:ată n schimb : 1) proituiile mijlocii, care sînt 
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independente de compoziţia organică a oapitalului în diferitele 
sfere de producţie, deci şi de masa de muncă vo pe cam 'Şi-o însu
Ş'eşte n capital dat într-o sferă de exploatam dată ; 2) creşterea şi 
scăderea preţurilor de producţie ca urmare a schimbării salariu
lui - fenomen care 'la prima vedere e.te în totală contTadicţie cu 
rapmtul va.oiic al mă·rfurHor ; 3) oscilaţiile preţurilor de piaţă, care 
într-o perioadă dată reduc preţul de piiaţă mijlociu al mărfuriloT nu 
la valoarea de piaţă, ci 'la un preţ de producţie de piaţă care se 
abate de a această .aloare de p�aţă, diferă foarte mult de ea. Toate 
aceste ifenomene par să contrazică abî t de1terminarea valorii pri: 
timpul de muncă, cît şi natura plusvalorii, oare constă din supra
mu11ca neplătită. Aşadar, în concurenţă totul apare într-o formă 
denaturată. Folla Pe care o au ·relaţiile economice aşa cum apar 
ele la suprafaţă, în existenţa Im reală şi, prin urmare, şi în repre
zentările cu ajutOTul -cărora purtătorii şi 1agenţii acestor relaţii în
cearcă să şi le explice, se deosebeşte foa·rte mult de conţinutul lor 
lăuntric, esenţial, dar ascuns, .în fpt denatur'îndu-1, şi este în con
tradicţ�e a:H cu couţinutul însuşi, cît şi cu noţiunea corespunză
toare lui. 

Mai departe : cînd prnducţia capi.ta.listă .atinge un anumit grad 
de dezvoltare, egalizarea diferitelor mte ale profitului din diferite 
sfere de producţie la o rată generală a pmfitului nu se mai face 
exclusiv prin ,atagerea sau respingerea capitalului de cătr·e preţu
rile de pi·aţă. După ce preţurile mij liCii şi preţur.ile de piaţă cores
punzătoare .}or s-au stabmt pentru o anumită perioadă, capitaliştii 
indivi:duali devin conştienţi de faptul că Prin această egalizaJre se 
egalizează anumite  deosebiri, •care s'înt imediat luate ide ei .în con
sideraţie în calculele lor .redproce. In concepţia c apitaliştil>r ele 
există ,şi sînt considerate ca moti'e de compensare. 

La baza acestei concepţii stă însuşi profitul mijliciu, adică  
faptul că  capitaluri de  aceeaşi mărime tiebuie să ·dea în acel aşi 
interval de timp ,prof1tur1i 'la fel de mari. Aceasta se bazează, la  
rîndul e i ,  pe faptul ·că capita'lul din fiecare sferă de producţie .tre
buie să participe pro rata * cu mărimea sa la însuşirea plusvalorii 
totale stoarse de la muncitori de cătr·e capitalul social total ; sau 
că fiecare 1capital în parte trebuie cons•ide-rat numai oa 0 fracţiune 
a ·Capitalului ,total, iar fiecare capitalist în parte trebuie considerat 
de iapt ca acţionar al întreprinderii generale, care p articipă pro 
rata cu mărimea păţii sale de capital la profitul total. 

Pe acestă concepţie se bazează calculul capitar.iştilor. Astfel, 
de piLdă, dacă un c apital se roteşte relativ mai încet, fie din oauză 
că marfa rămîne mai mult timp în prooesul de producţie, fie din 

* - proporţional. - Nota trad. 
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c auză că ·ea ,trebu�e vîndută pe pieţe îndepărtate, profitul c are-i 
scapă în felul acesta este totuşi calculat, el  es:te deci compensat 
pr1ntr-un adaos Jia preţ. Tot .aşa investiţiile die capital care sînt 
epuse unor per•icole foarte mari, de pildă investiţiile din transp or
tul naval, primesc o compensaţie sub formă de a:daos la preţ. 
Cînd producţia c apitalistă şi o dată cu ea ,sistemul de asigurări 
s înt destul de dezvoHate, pericolul devine de fapt 1a fel de mare 

pentru to ate sferele de ,producţie · (vezi Corbet "7) ; întreprinderile 
cele mai expuse .peric olului plătesc însă taxe de asigurare mai mari 
pe oare le recuperează incluzîndu-le în preţurile mărfurilo-r lor. 
In practică totul se reduce la aceea c ă  orice împrejurare care face 
c a  o investi1ie de oapital să fie mai avantaj oasă şi alta mai puţin 
avntajoasă - şi, în anumite limite, toate investi:ţiile sîn,t conside
rate Ja fel de neicesare - să fie considerată ·Ca motiv de compen
s are stablit odată pentru totdeauna, fără ca de fi.ec ;re dată să mai 
fie nevoie de noi acţiuni ale concurenţei pentru a justifica acest 
motiv s au exactititea acestui calcul. Capitalistul uită 'însă un lucru 
- sau mai bine zis nu-1 v1ede, fiindcă concurenţa nu i-1 arată -, ş i  
anume Că ·toate aceste motive d e  com,pensare de care se prevalează 
capi taliştii la Calcularea ·recipro c ă  a p�ţurilor mărfurilor în diferi
tele ramuri de producţie se referă numai la faptul că toţi au pro 
rata cu c apitalul lor ac•eeaşi pretenţie la prada comună, la plus
val oarea totală. Deoarece prnfitul pe c are-l îcasează este diferit 
de :plusvaloarea ,stoansă de ei, Ji se pare chiar că motivele pentru 
compensare nu eg.alizează participarea lor la plusvaloarea totală, 
ci creează însuşi pitul, ei considerînd că .acesta rrovine pur şi 
s implu din adaosul, motivat într-un fel sau altul, la preţul de cost 
al mărfuTilor. 

De raltfel, rceea ce m spus în capitolul VII, p. 1 1 6 * despre 
ideile c apitalistului în ceea ce priveşte izvorul plusvalorii este va
l0abil  şi pentru profitul mij lociu. Singura deosebire ar fi ·aici că, 
preţul de piaţă al mărfurilor şi gradul de exploatare a muncii fiind 
date, economiile reaizate la p reţuile de cost depind de p ricepere a 
individuală, de atenţie otc. 

" Vezi volumul de faţă, p. 141-142, - Nota red. 
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ecţiunea a treia 
LEGEA TENDINŢEI 

DE SCĂDERE A RATEI PROFITULUI 

C a p i t o l u l  t r e i s p r e z e c e 
Legea ca atare 

Dacă sa1ariul şi ziua de muncă sînt date, un capital variabil, 
de pildă de 1 00, reprezintă un anumit număr de muncitori puşi în 
mişcare şi este indicatorul acestui număr. Să presupunem, de pildă, 
că 1 00 I. st. repriezintă salariul a 1 00 de muncitori pe imp de o 
săptămină. Dacă aceşti 1 0  de muncitori efectuează tot atîta muncă 
necesară c ît supramuncă, dacă deci ei muncesc lilnic pentru ei 
înşişi, adică pentru reproducerea sa1ar1ului lor, ;tot atîta timp cît  
şi pentru capitalist, adică pentru producerea plusvalorii, atunci 
valoar.ea :totală produsă de ei ar fi = 200 I. st. ,  iar plusvaloarea 

produsă de ei ar ·reprezenta 1 00 I .  st. Rata plusvalorii _ ar fi, aşa-
v 

dar, = 1 00°/o. Această rată a plusvalorii s�ar exprima totuşi, aşa 
cum am văzut, în rate 1ale profitului foarte .diferite, după mărimea 
diferită a capitalului constant c şi prin urmare a capHalului total C, 

deoarece .ata profitului = . .  Dacă Tata plusvaloTii este de 1 00°/o : c 
100 

Cînd c = 50 , v = 1 00, atunci pr' = 662/a0/o. 
150 

Cînd c = 1 00, v = 1 00, atunci pr' = 
100 

50°/o. 
200 
100 

300 
Cînd c = 200, v = 1 00, atunci pr' = 331/a0/o. 

100 
25%. 

400 
Cînd c = 300, v = 1 00, a tunc·i pr' = 

100 
200/o. Cînd c = 400, v = 1 00, atunci pr' = 

500 
Aşadar, gradul de exploatare a muncii rîmînînd neschimbat, 

aceeaşi rată a plusvalorii s-ar exprima printr-o rtă a profitului în 
scădere, deoae o atâ ieu volumul material al capitalului con
stant t, iar dacă nu în aceeaşi .proporţie, ·şi valoarea capitalu
lui constant, prin urmare şi eea a c apitalului total. 
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Dacă în continuare presupunem că această schimb are treptată 

a compoziţiei c-apitalului are loc nu num ai în unele sfere de pr o
ducţie, ci  î ntr-o măsură m ai mare sau mai mică în toate sferele de 
producţie, sau cel puţin în sferele hotărîtoare, că ea implica în 
co-fă modificări în compoziţia o rganică mijlocie a c apitalu
lui to tal aparţinînd unei anumite socie tăţi, atunci acastă creştere 
treptată a capitalului coStant în comparaţie cu cel variabil tre
buie în lOd necesar să aibă ca rezultat, la o rată ne schimbată a 
plusvalo rii sau la lad..neschimbat de e xploatare a muncii d e  
către c apital, o scădere treptată a ratei generale a profitului. Or, 
s..a dovedit a fi o lege a modului de producţie c apitalist faptul că, 
o dată cu dezvoltarea lui, are loc o micşorare relativă a c api talului 
variabil în raport cu c apitalul constant şi, prin urmare, în raport 
cu c apitalul total pus î n  mişcare. Aoeast a nu înseamnă decît că 
acelaşi număr de muncitori ,  aceeaşi c antitate de forţă de muncă 
de c are poate diispune un capital variabil de o mărime valorică 
da tă, datorită dezvoltării metodelor de ,producţie specifice produc
ţiei capitaliste, pun în m işcare, prelucrează, consumă produ ctiv, 
în aceeaşi perio adă de timp, o masă tot mai m are de mijl o ace d e  
muncă, d e  maşini şi d e  capital f i x  d e  tot  felul,  de m aterii prime 
şi materiale auxiliare - prin u rmare şi un capital costant de o 
mărime valorică tot m a i  m are. Această scădere progresivă rela
tivă a c apitalului variabil în raport cu cel constant, prin urmare 
şi cu capitalul total, este identică cu creşterea progresivă a com
poziiţiei organice mijlocii a capitalului social. Totodată ea nu este 
decît  o altă expresie a dezvoltării .progresive a forţei produc tive 
sociale a muncii ,  .care se .manifestă tocmai prin aceea că, datorită 
folosiii crescînde a m aşinilor şi în genere a cap.talului fix, ace
laşi număr de muncitori .ir.ansformă în produse î n  aceeaşi peri
oadă de timp, .deci cu mai puţină muncă, o c antitate mai mare de 
materii prime şi de m ateriale auxiliare. Acestei ,creşteri a m ărimii 
valoi.ce a c·apitalului constant - cu to ate c ă  ea nu reprezintă 
nici pe departe .creşterea masei reale a v al.arilor de întrebuinţare 
din care se compune m aterialmente c apitalul constant - îi cores
punde o i eftiniTe ·continuă a produsului. Fiec are produs indivi
dual, considerat ca atare, conţine o cantitate mai mică de muncă 
dec.t conţinea pe o treaptă inferioară a producţiei, unde capitalul 
cheltuit pent:ru muncă este incomparabil mai mare în raport cu 
cel cheltuit pentru mijloace de producţie. Prin urmare, seria ipo
tetică prezentată la î nceputul acestui capi tol exprimă adevărata 
tendinţă a producţiei capitaliste. O dată cu scăder·ea progresivă re
lativă a c apitalului variabil în r aport c u  cel constant, această 
producţie dă n a ştere unei compoziţii organice tot mai ridicate a 
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capi talului lo tal, iar urmarea directă este că, în condiţii în care 
gradul de explo atare a muncii rămîne acelaşi sau î n  condiţii în 
care crşte, rata plusvalorii s e  exprimă printr-o rată generală a 
profitului în continuă scădere. (Vom vedea mai departe * de ce 
această s cădere se manifestă nu sub această formă absolută, ci  mai 

curînd ca 0 tendin1ă de scădere progresivă.) Prin urmare, tendinţa 
crecindă a ratei generale a profitului spre s cădere nu es te-decît 
expre.i a  dezvoltării progresive a forţei productive sociale a munci i ,  
o expresie proprie modului de producţie capitalis t. Aceasta n u  în
seamnă că rata profitului nu poate s ă  s cadă temporar şi din alte 
mo tive, dar acesta dovedeşte că din î nsăşi e senţa modului de 
producţie capitalis t decurge ca o necesitate de la sine înţeleasă 
faptul că, o dată cu dezvoltarea modului de producţie capitalist ,  
rata general. ijlocie a plusvalorii trebuie s ă  se exprime .tr-o 
rată generală descres cîndă a profitului. Dat fiind că m as a  de muncă 
vie întrebuinţată scade înc ontinuu în comparaţie cu masa de 
muncă materi alizată pe care ea o pne în mişcare, adică cu masa 
mij lo acelor de produc ţi•e consumate în mod pro ductiv, rezultă c ă  
şi acea parte din această muncă v i e  care e neplătită şi s e  materidli
zează în plusvaloare trebuie să soadă încontinuu în ·rapo rt cu mări
mea valorică a capitalului to tal întrebuinţat. Acest raport dintre 
masa plusvalorii şi valoarea capitalului to tal întrebuinţ.at constituie 
însă rata profitului caTe trebuie deci să scadă încontinuu. 

Oricît de siIlplă apare această lege după cele expuse de noi 
pînă aici, întreaga economie politică de pînă 1acum nu a reuşit aşa 
cum vom vedea într-una din secţiunile următoare 68, s-o desc op€re . 
Ea a observat fenomenul şi s-a chinuit, făcînd încercări ·COntr.adic
torii, s ă-l expli ce.  Dată fiind însă îns emnătatea uriaşă a acestei legi 
pentru producţia capitalis tă, se po ate spune că ea constituie o 
enigmă pe care s-a s trăduit s-o dezlege întreaga economie politică 
de la Adam Smith înc oace şi că deosebi rea dintre diferitele şcoli 
incepînd cu cea a lui A. Smith ·constă î n  feluritele rncercări de a 
dezlega aceas tă enigmă. Pe de altă parte, dacă ·avem în vedere 
faptul c ă  economi1a politică de pînă acum, deşi s-a învîrtit în jurul 
deosebirii dintre capitalul cons tant şi capitalul variabil, nu a ştiut 
ni cio dată s ă-i dea o formulare exactă ; că ea nu a prezentat nici
odată plusvaloarea separ.at de profit ,  i ar profitul în genere niciodttă 
în formă pură, spre deosebire de diferi tele s ale pă-rţi componente 
devenite independente una faţă de alta, cum sînt profitul industrial, 
profitul comercial, dobînda, renta funciară ; c ă  ea nu a analizat 
nic iodată temeinic deoseb irile în ceea ce priveşte compoziţia or
ganică a capitalului , şi cu atî t mai puţin deci formarea ratei gene-

. Vezi volumul de faţă, cap. XIV. - Nota red. 
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r.le a profitului, nu trebuie să ne mire că ea n-a reuşit să dezlege 
această enigmă. 

Intenţionat expunem această lege înainte de .a ,arăta cum se 
descompune profitul în diferite c ategorii devenite independente 
una faţă de alta. Posibilitatea deduc erii acestei legi independent 
de scindarea profitului în diferitele părţi care revin diferitelor ca
t egoiii de p ersoane dovedeşte de la bun început c ă  această lege 
în generalitatea ei este independent ă de ac,eastă scindare şi de ra
po rturile reciproce dintre c ategoriile ae profit c are apar ca urmare 
a acestei sindări. Profi tul, despre c are vorbim ai ci ,  nu este decîl o 
altă denwnire a plusvalorii însăşi, infăţişată doar în raport cu c api
talul total, şi  nu numai în raport cu c apitalul variabil din c .re 
a provenit. Scădeiea ratei profitului exprimă deci raportul descres
cînd dintre 1plusvaloarea însăşi ş i  c api talul total avansat, ş i de aceea 
es te independentă de orice împărţire a acestei plusvalori între 
diferite categorii .  

Am văzut c ă  dacă pe o treaptă a dezvoltării capitaliste,  pe c are 
c ompoziţia capitalului c : v = 50 : 100 ,  rata plusvalorii de 1000/o 
se exprimă într-o rată a profitului de 662/sO/o, pe o treaptă sup eri
oară, pe care c : v = 400 : 100, aceeaşi rată a plusvalorii se exp rimă 
într-o rată a profitului de numai 200/o. Ceea ,ce este valabil penlru 
diferitele trepte succ esive de dezvoltare a unei ţări este valabil şi 
pentru diferitele trepte de dezvoltare exi stente concomitent în dife
rite ţări. Într-o ţară nedezvol tată, în c are prima compoziţie a capi
t alului constituie media, rata generală . profitului ar fi = 662/sO/o, 
1n timp ce î ntr-o ţ ară aflată pe o treaptă mai înaltă de dezvoltare, 
în c are există a doua compoziţie a capitalului, ea ar fi = 200/o. 

Deosebirea dintre cele două rate naţionale ale profitului ar 
putea să dispară şi chiar să ia un aspect contrar dacă în ţara mai 
putin dezvoltată munc a ,ar fi mai puţin productivă, dacă deci o 
c anti tate mai mare de muncă s-ar exprima într-o cantitate mai mică 
din acee aşi marfă şi  o valo are de schimb mai mare s-ar exprima 
într-o valo are de întrebuinţare mai mică, dacă prin urmare munci
toru l  ar cheltui o parte mai mare din timpul său pentru reproducerea 
propriilor lui mij loace de subzis tenţă s au pentru reproducerea va
lorii lor şi o parte mai mică pentru producerea p lusvalo'ii ,  dacă ar 
furniza mai puţină supramuncă, astfel că rata plusvalorii ar fi mai 
sc ăzută. Dacă, de pildă, în ţ ara mai puţin dezvoltată muncitorul o r  
lucra 2 's din ziua d e  muncă pentru sine însuşi ş i  1/a pentru capitalist, 
atunci, menţinînd supoziţiile din exemplul de mai sus, aceeaşi forţă 
de muncă ar fi plătită cu 1 331/a şi r furniza un surplus de nu
mai 662/s. Capitalului variabil de 1331/s i-ar corespund e un capital 
constant de 50. Rata plusvalorii ar fi deci ,  în acest c az,  numai 
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de 1 331/3 : 662/a = 500/o iar rata .profitului ar fi de 1 831/3 : 662/s, s au 
de aproximativ 361120/o. 

Dat fiind că pînă acum n-am analizat diferitele părţi compo
nente în care se scindează profitul şi, în consecinţă, ele nu există 
încă pentru noi, pentru a evita orice confuzii vom .remarca în 
prealabil următo arele : cînd se compară ţări aflate pe diferite trepte 
de dezvoltare, şi anume ţă-ri cu producţie capitalistă dezvoltată şi 
ţări în care munca, formal, nu este încă subordonată c apitalului, 
dşi în realitate muncitorul este exploatat de către capitaList (de 
pildă în India, unde raiatul îşi duce gospodăria ca ţăran indepen
dent, deci producţia lui ca atare nu este încă subordonată capitalu
lui, deşi cămătarul îi >oate stoarce sub formă de dobînzi nu numai 
întreaga supramuncă, d:r şi - pentru a vorbi în termeni capita
lişti - o parte din s a1ar:iul s ău) , ar fi foarte greşit ca nivelul ratei 
nationale a profitului să se măsoare după nivelul dobînzii na.ona1e„ 
!n ţările în care formal munca nu este subordonată capitalului, în 
dobîndă se include tot profitul şi chiar mai mult decît rl, în 
timp ce în ţările •CU producţie capitalistă dezvoltată dobînda repre
zintă numai o parte alicotă a plusvalorii produse respectiv a profi
tului. Pe de ·altă p arte, rata dobînzii este aici determinată mai ales 
de împrejurări (împrumuturile acordate de cămătari marilor pro
prietari, posesori ai rentei funciare) r.are :-au nimic comun cu pro
fitul, ci, dpotriNă, eiprnă numai proporţia în care cămătarul şi 
însuş.şte renta fundară. 

Comparînd ţari aflate pe diferite trepte de dezvoltare a pro
ducţiei capitaliste, şi prin urmare cu o compoziţie organică a capi
talului diierită, rata plusvalorii (unul dintre factorii c are determină 
rata profitului) poate i mai ·ridicată în ţara unde ziua normală de 
muncă este mai scurtă decî1 în ţara unde ziua nunnală de muncă 
este mai lungă. 1n primul rîn t :  dacă ziua de muncă âe lU oe din 
Anglia este, din pricina intensităţii ei mai mari, egală cu ziua de 
muncă de 14 ore din Austria, atunci, împărţind in mod egal ziua de 
muncă, 5 ore de supramuncă în Anglia pot reprezenta pe Piaţa mon
dială o valoare mai mare decît 7 ore de supramuncă în Aus

.
tria. 

ln al doilea rînd însă, În Anglia supramunca poate să constituie o 
parte mai mare a zilei de muncă decî t  în Austria. 

Legea scăderii ratei profitului, în care se 1exprimă aceeaşi rată 
a plusvalorii sau una mai ridicată, înseamnă, cu alte cuvinte, urmă
toarele : dacă luăm o anumită cantitate de capital social mijlociu, 
de pildă un capital de 1 00, partea care reprezintă mijloacele de 
mncă creşe continuu, tr partea care reprezintă munca vie soade 
confinuu. 'rin urmare, dat fiind că masa totală de muncă vie adău
g ată la mijloacele de producţie scade în raport cu valoarea acestor 
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mij lace de producţie, scade în raport cu valo area capitalului total 
avansat şi  munca neplătită, precum şi partea din valoarn î n  care 
ea se exprimă. Sau : o parte alicotă din ce în ce mai mkă din 
capitalul total cheltuit se transformă în mucă vie şi de aceea 
capitalul tota!bs0arbe, în raport cu mărime� sa,  din ce î n  ce mai 
puţină supramu� deşi,  concomitent, raportul dintre partea neplă
tită a muncii folosite şi partea plătită a acestei munci po ate s ă  
crească. Scăderea relativă a c apitalului variabil şi  cre.terea rela
tivă a capitalului constant, deşi mbele părţi crsc în mod absolut, 
nu este, după cum am sps , decît o altă expresie a produc tivităţii 
sporite a muncii. 

Să presupunem că un capital de 1 00 constă din 80c + 20v, 
acesta din urmă fiind = 20 de muncitori. Dacă rata plusvalo r i i  
este 1 000/o, înseamnă că munc itorii lunează j umătate d i n  z i  pentru 
ei şi j umătate pentru capit.alist. Să presupunem că într-o ţară mai 
puţin dezvoltată capi talul = 20c + 80v, iar acesta din urmă = 
= 80 de muncitori. Aceşti muncitori lucrează 2/s din ziua de muncă 
pentru ei  şi  numai 1/3 pentru capitalist. Celelalte împrej urări rămî
nînd neschimbate, muncitorii produc în primul c az o valoare de 40, 
iar în al doilea una de 120.  Primul capital produce 80c + 20v + 
+ 20p = 1 20 ; rata proitului = 20°/o ; al doilea capHal produc e  
2 0 c  + 80v +40p = 140 ; rata Profitului = 40°/o. In cazul a l  doilea 
ea e ste deci de două ori mai mare decît în primul, deşi î n  primul 
Ltz r tla plusvalorii = 1 00°/o, este de două ori mai mare decît  în 
al doilea, unde ea este le numai 50°/o. In schimb, un c apital de 
mărime gală îşi î nsuşeşte în piimul cz supramunca a numai 20 de 
muncitori, î n  timp ce în cel de-al doilea caz, pe cea a 80 de 
muncitori. 

Legea scăderii p rogresive a ratei profitului sau a scăderii rela
tive a supramuncii 'însuşite în comparaţie cu m asa muncii material i
zate puse î n  mişcare de munca vie nu exclude nicidecum creşterea 
masei absolute a muncii puse în mişcare şi exploatate de capitalul 
social, deci nici creşterea masei absolute a supramuncii pe oare 
acesta şi-o însuşeşte ; de asemenea ea nu exclude po sibilitatea ca 
c-p italuri aflate sub comanda capitaliştilor individuali să comande 
o masă CTescîndă de muncă, deci şi de supramuncă - aceasta din 
urmă putînd să creasaă chiar dacă nu c reşte numărul muncitorilor 
aflaţi sub comanda lor. 

Să presupunem o populaţie de muncitori de un număr dat, de 
pildă 2 OOO OOO, să presupunem de asemenea că durata şi intensi-
t atea zilei de muncă mijlocii,  precum şi  salariul şi, în consecinţă. 
şi raportul intre llunca necesară şi  supramuncă sînt de asemenea 
mărimi date. !n acest caz munca totală a acestor 2 OOO OOO, ca şi. 
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supramunca lor, exprimată în plusvaloare, produce în permanentă 
o valoare de aceeaşi mărime. Dar o dată cu creş tere! masei cap;
talului constant - fix şi  circulant - pe c are această mu:1că o 
pune în mişcare,  scade raportul dintre această mărime de v.lol re 
şi valoarea acestui c apital ,  valo are c are creşte o dată cu masa lui, 
deşi nu în aceeaşi p roporţi e .  Acest raport, deci ş i  rata profitului. 
scade, deşi capitalul comand. aceeaşi masă de muncă vie şi absoarbe 
aceeaşi masă de supramuncZ1 .  R apo rtul se s chim bă nu fiindcă scade 
masa de muncă vie, ci fiindc ă  creşte masa de muncă m a terializată 
pusă în mişcare de ea.  _ \cets tS. sc ădere ·este relativă şi nu absolută 
şi n-are de fapt nimic de-.a face cu mărimea abs olută a muncii  şi 
supramuncii puse în mişcare.  Scăderea ratei profi t u lui rezul tă  e 
dintr-o micşorare abso lul.,  ci dintr-o micşorare relativ. a p '1 1"�ii 
componente vari abile . capi wl•rlui :otal.  din mi cşo:ar"> ci în c o '11-
p araţie cu p artea componentd cuns tantă. 

Ceea ce este valab:J pcnl1 u o masă de muncă şi pent-u o m a� ă  
d e  sup rmuncă d a t ă  este valabil şi pentru un număr m a i  ma · e  de 
muncitori, deci, î n  ipoteza dată, şi  pentru o masă mai  mare de w.uncă 
aflată sub comandă şi,  mai ales,  pentru p artea ei neplăti tă, pen tru 
supr.amuncă.  Dacă populaţia muncito are creşte, de pildă , de l a  
2 OOO OOO la 3 OOO OOO, d a c ă  oapi talul variabil plătit ei sub formă de 
s alariu c reşte de asemenea de la 2 OOO OOO la 3 OOO OOO, iar .pitalul 
constnt, dimpotrivă, creşte de la 4 OOO OOO la 15 OOO OOO, atunci ,  î n  
ipoteza dată (ziua de muncă şi  rata plusvalorii constante) m a sa 
s upramuncii, a plusvalorii, creşte cu jumătate, cu 50° 'o ,  adică de l a  
2 OOO OOO la 3 OOO OOO. Totuşi ,  î n  pofi da aces tei c reşteri a musei 
absolute a supramuncii deci şi a plusvalorii, •CU 50°/o, raportul dintre 
c api talul variabil şi c apitalul oonstant scade de la 2 : 4 la 3 : 1 5 ,  iar  
raportul dintre plusvaloare şi c api talul total  este  ( în milio ane) : 

I. c + 2v + 2p ; C = 6, pr' = 331/30/o 
II. 15c + 3v + ip ; C = 1 8, p r' = 1 6�/30/o, 

In timp ce masa plusvalorii a crescut cu jumătate, rata profitului  
a scăzut la jumătate din c i t  era înainte. Profitul însă nu este decît  
plusvaloarea calculată în raport cu capitalul social şi ,  în consecinţă, 
ma.sa profitului, adică m ărimea lui ,absolută considerată la s cară 
socială, este egală cu m ărimea absolută a plusvalorii. .1arfmea ab
solută a profitului, masa lui totală, aT creşte deci cu 50°/o în pofida 
scăderii ·enorme a aces tei m as e  a profitului î n  rapo r t  cu capitalul 
to tal avansat, sau în pofida scăderii enorme a ratei generale a p ro
fitului. Numărul de muncitori folosiţi de capital, adică masa abso
lută a muncii puse î n  mişc are de el, deci masa absolută a su_ra
muncii stoarse de el, p rin urmare şi masa .plus.aloril produ.: 
el, deci şi masa absolută a p rofitului produs de el, pate, aşadar, să 
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crească, ş1 mea m mod progresiv, în pofida scăderii progres ive a 
ratei profitului. Pe baza producţiei  capitaliste acest lucru nu este 
numai posibil, da; - abstracţie făcînd de oscilaţiile temporare -
chiar trebuie să aibă Io:.  

Procesul de producţie c apilalist  este în acelaşi timp, prin esenţa 
lui. un proces al acumuli. Am arătat cum, o dată cu dezvoltarea 
producţiei capitaliste, .as a yalorj care trebuie pur şi  simplu repro
dusă, c are trebuie conserva t!, se  măreşte şL creile o dată cu creş
terea productivităţii muncii, chiar dacă forţa de muncă întrebu_ 
ţată rămîne aceeaşi.  Dar o dată �u dezvo ltarea fo1iei productive 
sociale a muncîi creŞte şi mai t masa valorilor de întrebuinţare 
p roduse, din c are o p arte o constituie mij loacele de producţie. 
Munca adiţ ională, prin î nsuş i rea căreia .ac-.stă avuţie adiţională 
poate fi  din nou transformată în c apit �l. nu depinde de valo 1re., 
c i  de masa acestor mijloace de producţie (inclusiv mij loacele de 
sienţă) , deo arece în procesul muncii muncitorul nu are de�a 
face cu valo area, ci  cu valo area de întrebuinţare a mijloacelor de 
pruucţ1e.  Dar acumularea însăşi  şi concentrarea c apitalului c a re 
o î nsoţeşte este ea însăşi un mijloc material de sporire a forţei 
produc tive. Ace aslă sporire a mijloacelor de producţie presupune 
însă şi sporirea populaţiei muncitoare, crearea unei populaţii  de 
muncitori corespunzăto are c apitalului adiţional, c are, în linii gene
rale, chiar să depăşească în permanenţă cerinţele acestuia, pre
supune deci crearea unei suprapopulaţii  de muncitori. Un surplus 
tempo rar de c apital adi ţional, în compdr tţie cu pupuldţ i d- nuucî
toare de sub comanda lui, poate avea un dublu efect. Pe de o parte, 
el poate spori continuu populaţia munc ito are prin ridicarea salariu
lui, adică prin atenuarea influenţelor dăunătoare c are fac ravagii în 
rîndurile muncitorilor şi  prin înlesnirea c.sătoriilor. Pe de a1tă parte 
însă, prin aplicarea m e todelor care creează plusvalo area relativă 
(introduc erea şi perfecţionarea maşinilo r) , el poate crea şi  mai rapid 
o suprapopulaţie relativ. artficială, c are la r'îndul ei  - dat fiind 
că în condiţii le producţiei c ap i taliste mizeri a  generează populaţia -
deviine o pepinieră pentru o creştere realmente r apidă a numărului 
populaţiei. De aceea,  din natura procesului de acumulare c ap i ta
listă - c are nu este dccît  un moment al pro cesului de producţie 
capitalist - rezu ltă de la s ine că maa .-m are a mijlo acelor de 
produ:ie destinatesă :. traora. _c�l găseşte înto t
deauna o populaţie munci toare core�uzător mai mare Şî:iar 
excelent.ară, pe care o poate exploata. P.rin unare, o dată cu dez
vdl tare a procesului de producţie şi de acumulare, trebui�ă cr�ascL 
neapărat masa supramunoii c are poate fi însuşită ş_i care este real
mente însuşită, şi de aceea trebuie să crească şi m a s a  absolută 
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a profitului însuşH de .capitalul social. Dar acele·aşi legi ale pro
ducţiei şi acumulării determină, o dată u creşterea masei c-apitalu.
lui constant, creşterea mai rapidă ia valorii lui în comparaţie cu 
creşterea valori1i părţii variabile a capitalului scimbate pe muncă 
vie. Aşadar, în virtutea a<:eloraşi legi, masa absolută ia profitului 
la capitalul socil creşte, iar rat.a profitului scade. 

Aici facem cu totul abstracţie de faptul c ă, o :tă cu progresul 
producţiei c,pitaliste şi cu dezvoltarea cDrspunzătoare .a forţei 
productiv·e a muncH sodale, şi în co:diţiile înmulţirii ..amurilor de 
producţie, deci şi a produselor, mărimea anterioară ·a valorii :repre
zintă o mas ă  tot mai mae de valori de întrebuintare şi de obiecte 
de lux. 

Dezvoltarea 'roducţiei şi acumulării capi.talist-e face ca pro
c esul de muncă să s e  .desfăşoare e c ară tot mai m are, i·ar acest 
fapt face, la r.îndul lui, ca 1n fi-ec are întreprind-ere capitalul avansat 
să fie tot mai mare. !Concentrarea crescindă a capitalurilor .(înso
ţită totodată, deşi într-o măsură mai mică, de o creştere a nlIIlăru
lui cipitaliştilor) este de ac-eea una din condiţiHe materiale ale pro
ducţiei şi ·acumulării capitalist-e, cit şi unul din "ezultatele produse 
de ea însăşi. In 1strînsă legătură cu acasta are loc o expm,pr>iere 
progresivă a producătorilor mai mult sau mai puţin direcţi. Pentru 
capitii .ividu•ali este astfel fir-esc să comnde armate tot mai 
mari de muncitori (oricî.t ar scădea relativ capitalul lor V·ariabil 
în raport cu cel constant) , este .r.c ca masa plusvalorii şi prin 
urmare a prfitului însuşit de ei să crească concomitent şi în pofida 
scăderii mtei profitului. Aceleaşi c auze, n virtutea cărora armate 
mari de muncitori sînt concentrate sub comanda unui aapita'list, 
fac ca a.t maa oapitalului fix, cit şi cea a materiilor .prime şi a 
materialelor aux.are 'Întebuinţate să crească tot mai mult în 
raport cu masa de muncă vie folosită. 

Aici mai trebuie menţionat doar faptul că l a  o popu1aţie munci
toar·e dată, dacă r·ata plusvalorii creşte fie datorită prelungirii zilei 
de muncă, fie datorită intensificării muncii, fie datorită scăderii 
salariului în expresi a V•alorică din cauza dezvoltării foţei produc
tiv-ldi, masa plusva1orii, deci şi masa absolută a profitului, 
trebuie să.__crească_, deşi capitalul variabil soade relativ în raport 
cu capit·alul constant. 

Aceeşi dezvoltare a forţei productive ·a muncii sociale,  aceleaşi 
legi care se exprimă în scderea relativă a capi talului v.ariabil în 
raport ·CU capitalul .total şi în acumularea accelerată <:are decurge 
de ·aici, - în timp oe, pe de altă parte, acumu1area exercitînd o 
inluenţă invensă devine ,punctul de plecare al unei noi dezvoltări 
a forţei productive şi al unei noi scăderi relative ,a cap\alului 
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variabil, - această dezvoltare se e.primă, abstracţie făcînd de osci
laţiile temporare, în sporirea progresivă .a forţei de muncă totale 
folosite, creşterea progresivă a masei ibsolute .a plusvalorii, deci 
şi a profitului. 

Sub ce !formă 1trebuie să se e;prime aoeistă lege duală a des
creşterii ratei profitului şi a 1creşterii concomitente a masei absolute 
a profitul'Li, ambele generate de aceleaşi oauze, lege bazată p e  
faptul că, î n  condiJţii date, masa supr·amuncii ş i  prin urmare a plus
valorii î,nsuşite creşte şi că, luînd în ·cGnsiderare capitalul total sau 
chiiar capitalul irrdividal ca simplă fracţiune a -capitalului total, 
profitul şi plus;aloarea sînt mărimi identice ? 

Să luăm partea ·alicGtă din capital, de pildă 1 00, şi să-i calculăm 
rata profitului. 1 00 ·reprezintă compoziţia mijloaie ia capitalului 
total, s ă  Jicem 80c + 20v. In seoţiunea a doua a cărţii de faţă am 
văzut că în diferite ramuri de producţie rata mijlocie a profJtului 
nu este 'determinată de compoziţia specială a capitalului din fie
care ramură, ci de compoziţia lui socială mijlocie. O dată cu scă
derea relativă ia părţii v.ar.iabile în comparaţie cu partea constantă, 
şi, prin urmare, în comparaţie cu capit·alul total de 1 00, în con
diţii cîd gradul de exploatare .a muncii este 1acelaşi sau chiar 
creşte, rata profitului scade, după cum scade şi mărmea relativă 
a plusvalorii, ·adică în raport cu valroarea de 1 00 ·a capi.talului total 
avansat. Dar nu s cade numai această mărme .relativă. Mărimea 
plusvalorii sau ·a profitului stoarsă de capitalul total de 1 00 scade 
[n mod absolut. Dacă rata plusvalorii ·este 1 000/o, capitalul 60c + 40v 
produce o masă de plusvaloare şi prin urmar.e de profit de 40 ; 
cpitalul 70c + 30v produce o masă e profit de 30 ; .la un cap�tal 
de 80c + 20v pr1fi:tul scade la 20. Aoeastă scădere se raportează la 
masa plusvalorii, şi prin urmare a profitului, şi rezultă din faptul 
că .capitalul total de 100 pune în genere în mişcare mai puţină 
muncă vie, pune în mişcare, la acelaşi grad de exploatare a muncii, 
şi mai puţină supramuncă, produce deci şi plusvaloare mai puţină. 
Dacă pentru a măsma plusvaloarea luăm ca unitate de măsură o 
parte ralicotă a capitalului social, adică a oapitalului cu compoziţie 
Socială mijlocie - ·şi .acest lucru se faoe ori de cîte ori se calculează 
profitul -, scăderea relativă a plusvalorii este în gener1al identică 
cu siide1ea ·ei absolută. In exemple.le de mai sus rata profitului 
scade de la 400/o la 300/o şi 1apoi la 200/o, fiindcă de iapt masa plus
V·alo1ii, prin urmare şi a profitului, produsă ,de acelaşi capital scade 
în mod absolut de la 40 1la 30 şi la 20. Deoarece mărimea valorii 
capitalului u ca:re este •comensurabilă plusvaloarea este dată, şi 
anume = 1 00, micşorarea raportului dintre plus;aloar·e şi această 
mărme neschimbată a capitalului nu poate fi decit o altă expresie 



224 Secţiunea a III-a. Legea tendinţei de scădere a ratei profitului 

a scăderii mări.iL absolute a .plusva1or�i şi ia profitului. Aceasta 
e 'în fond o tautologie. Dar f>tul că această scădere se produce, 
.reiese, aşa •cmn an văzut, din însăşi natura idezvo1tării procesului 
de producţie cpi.talist. 

Pe de altă parte însă, ·aceleaşi cauze ·care provoacă o scădere 
absolută 1a plusvalorii, ·şi prin urmare a profitului, la un capital dat, 
deci şi a ratei profitului calculat•e procentual, provoacă o cr.eştere a 
masi absolute a plusvalorii însuşite de cătr·e oapitalul social (adică 
de totalitatea aapitali'ştilor) , deci ,şi a profitului. Cum trebuie să fie 
exprimat acest lucru ? Cm poate fi el •exprimat ? Sau ce condiţii 
presupune această ·contradicţie aparentă ? 

Dacă orice p:rte 1ali.cotă ia capitalului ·sodal este = 1 00, prin 
urmare orice oapit•al de 1 00 avî. o compoziţie socială mijlocie 
est·e o mărime dată şi dacă, în oonsecinţă, pentru ea sc!derea rati 
profitului coincide cu miaşorarea mărimii absolute ,a profitului, 
deoarece tocmai în 1acest .oaz capitalul în :raport .cu care se măsoară a este o mărime ·constantă, dimpotrivă, mărimea oapitalului 1social 
total, ca şi .aceea a capit·alului aflat în mina capHaliştilor ·indii
duali, este o mărime vari-abilă, ·Care pentru a corespunde condi
ţiilor presupuse tr.ebuie să val'ieze în raport invers cu scăderea 
părţii sale 'aiabile. 

În exemplu[ precedent, cînd compoziţia C{Pitalului er.a 60c + 
+ 40v, plusvaloarea sau prfitu'l res,pectiv erau 40, şi în consecinţă 
rata profitului 400/o. Să presupunem că în condiţiile acestei compo
ziţii ·capitalul :total a :fost 1 OOO OOO. Atunci plusvalo:rea totală, şi 
prin urmare profitul total, ar i fost 400 OOO. Dacă mai tîrziu compo
ziţia = 80c + 20v, gradul de exploatare a muncii rămînînd acelaşi, 
plusv.aloarea sau profitul va 1fi = 20 la fi.ecare 1 00. Intruoît însă, 
aşa cum am arătat, plusvaloarea sau profitl creşte, în ceea ce 
priveşte masa sa absolută, în pofida scăd erii ratei profitului sau 
a scăderii producţiei de plusvaloare la fiecare 1 00, creşte, de la 
400 OOO .la 440 OOO, lucrul ac·esta est•e posibil numai pentru că c api
talul total, ca;e s-a format ·concomitent cu această nouă compozi
ţie, a sporit la 2 200 OOO. Masa capitalului total pus în mişcare a 
cres·cut la 220 O/o, în timp ce .rata profitului a scăzut cu 500/o. Dacă 
capitalul s-ar fi dublat numai, 1el n-ar fi putut produce la o Tată 
a profitului de 20°/o decît aceeaşi masă de plusvaloare sau de pro
fit pe care ar i produs-o vechiul capital de 1 OOO OOO la o rată a 

profitului de 400/o. Dacă ar i crescut la mai puţin decH dJblu, ar 
fi produs mai puţină plusvaloar·e sau mai puţin profit decît produ

cea mai înainte capitalul de 1 OOO OOO, care, pentru a-şi spori plus
valoarea de la 400 OOO la 440 OOO, nu trebuia să .crească, păstrîn-
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du-ş! aceeaşi ·compoziţie de la început, decît de la 1 OOO OOO la 
1 1 00 OOO. 

Aici se manifestă legea expusă anterior 9 potrivit căreia, o 
dată cu scăderea relativă a capitalului variabil, deci o dată cu 
dezvoltarea forţei productive sociale a muncii, este nevoie de o 
masă tot mai mare de capital total pentru a pune 'în mişcare aceeaşi 
cantitate de forţă de muncă şi pentru a absorbi aceeaşi masă de 
supramuncă. ln aceeaşi măsură în ·Care se dezvoLtă producţia capi
talistă .se .dezvoHă deci şi posibilitatea apariţiei unei suprapopu
laţii muncitoare relativ ex·ceidentare, nu pentru că forţa productivă 
socială a muncii scade, ci pentru •că ea creşte, deci nu din cauza 
unei disproporţii abso.Iute .între muncă şi mij loacele de . .subzistenţă 
sau Ilij'loacele de producere a acestor lij loace de subzisterrţă, ci 
din cauza disproporţiei care decurge din exploatarea capitalistă a 
muncii, a disproporţiei dintre cr·eşterea progresivă a capitalului şi 
scăderea relativă a nevoii aoestui capital de o creştere a popu
laţiei. 

Dacă rata profitului scade cu 50°/o, atunci ea scade la jumă
tate. Pentru ca masa prlfitului să rămînă aceeaşi, ·capitalul tre
buie deci să se !dubleze. Pentru ca masa pr·ofitului să rămînă aceeaşi, 
atunci cîn,d :rata profitului ·scade, înmulţitorul, care indică creş
ter·ea capitalului .total, tr·ebuie să fie egal cu ·împărţitorul, care 
indică 1scăder•ea ratei profitului. Dacă rata profitului scade de la 
40°/o la 20°/o, pentru ca rezultatul să rămînă acelaşi, capitalul to
tal trebuie să cr·ească de la 20 la 40. Dacă rata profitului ar scădea 
de la 400/o la 80/o, capitalul ar trebui să crească de la 8 la 40, adică 
de .cinci ori. .Un capital de 1 OOO OOO cu o rată a profitului de 40°/� 
produce 400 OOO profit, iar un ca,pital de 5 OOO OOO cu o rată a pro
fitului de 80/o iprodace tot 400 OOO profit. Trebuie să fie aşa pentru 
ca rezultatul să rămînă acelaşi. Dimpotrivă, pentru ca profitul s ă  
crească, capitalul trebuie s ă  crească într-o proporţie mai mare 
decît s·cade rata profitului. Cu alte cuvinte : pentru ca partea com-
1ponentă variabilă a 1capit:alului total nu numai să rămînă în 
expresia absolută aceeaşi, ci să şi crească în mod absoLut, deşi 
1raportul ei proentual .faţă de CCJpitalul total scade, trebuie ·ca în
tregul capi.ta.I să creas-că în1r-o ;proporţie mai mare decît scade 
1capitalul variabi'l exprimat in procente. Capita'lul trebuie să crească 
atît .de mult, incit să ,poată dispune în noua sa compoziţie nu nu
mai de vechea lui parte variabilă, -ci şi de un surplus pentru cum
părarea forţei de muncă. Dacă partea variabilă a unui capital de 
1 00 -cade de la 40 la 20, capitalul total trebuie să crească la peste 
200, pentru a putea într·ebuinţa un capital variabil mai mare de 40. 
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Chiar în cazul cind masa explo atată a populaţiei muncitoare 
ar rămîne .consta1tăşi nu s-ar11ări decît durata1 insitatea 
zilei de muncă, masa capitalului întrebuinţat ar trebui să creasca, 
ar trebui să crească chiar numai pentru a putea întrebuinţa, în 
ve chile condiţii de exploatare, la o compoziţie schimb ată a c api
talului, aceeaş i  ·cantitate de muncă. 

Aşadar, ac eeaş i dezvoltare a forţei produc tive sociale a mun
cii se  exprimă, pe măsură ce se dezvoltă modul de producţie c a
pitalist,  pe de o p arte p rintr-o tendinţă de scădere progresivă a 
ratei  profitului ş i ,  pe de �parte, printr-o creştere continuă a 
masei ab solute ..plusvalorii s au a profitului î nsuşi, asUel că, î n  
general, micşorării relative a capitalulu i variabil ş i  a profitului î i  
co respunde o creştere absolută a ambelor.  Aş a cum a m  arătat, 
acest dublu efect se poate exprima numai în faptul că capitalul 
total creş te într-o progresie mai rapidă decît  cea m c are scacfe 
rata profitului .  Pentru ca î n  condiţiile unei compoziţii mai ridic ate 
a ca,pitalului s au ale unei creşteri relativ mai mari a capitalului 
cons tant să se poată folosi un c apital variabil relativ mai  mare, 
capit aluLtotal t rebuie să crească nu numai proporţional cu com
poziţia s...mai ridicată, dar chiar mai rapid. Rezultă c ă, pe m ăsură 
ce modul de producţie c apitalist se dezvoltă, este nevie de o c an
titate la-m-F- de.a_entru a folosi eâşi �Lde 
muncă şi cu .. ltît mai mult pentru a folo si mai multă forţă de muncă. 
Aşadar, pe b ază capitalistă, forţa produc tivă crescîndă a muncii  
creează m m od necesar o p ermanentă şi  evidentă suprapopulaţie 
munc ito are. D ac ă  capitalul va riab il rep rezintă numai 1iu dipi
talul total în loc de 1/2 , cit  reprezenta înainte,  atunci, pentru a 
folosi aceeaşi forţă de muncă, capitalul t o tal trebuie să fie de trei ori 
mai mare ; i ar pentru a folosi o fo1ţă de muncă de două ori mai 
mare, el trebuie s ă  fie de şase ori mai mare. 

Neş tiind să explice legea s căderii ratei profitului, economi a  
politică de pînă acum a prezentat ·creşterea masei  p rofitului, creş· 
terea mărimii absolu te a profitului ,  fie pentru ca,pitaliştii indivi· 
duali , fie pentru capitalul social, ca pe un fel de consolare, dar 
această consolare se b az a  pe simple locuri comune şi posib ilităţi. 

Că masa profitului este determinată de doi factori, în primul 
rînd de ratpoiului şi în al doilea rînd de masa capitalului în
trebuinţt pentru a ob1ine această rată a profitului, este pUT şi 
s implu o tau tologie. Că masa profitului poate, prin urmare, să 
crească în pofida faptului c ă  concomitent scade rata profitului, nu 
este decît o expresie a acestei tautologii ş i  nu ne ajută cu nimi�. 
deoarec� este posibil ş i  cazul cînd capitalul creşt� fără să crească 
şi masa profitului, sau chiar cazul cînd el creşte î n  timp ce aceasta 
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scade. 1 00 c u  25°/o dă 25, î n  timp ce 400 cu 5°/o dă numai 20 35) . 
Dacă însă ac eleaşi cauze c are provoacă scăderea ratei profitului 
stimulează acumularea, adică formarea .capitalului adiţional, ş i  dacă 
fiec are c apital adiţional pune în micare muncă adiţională şi pro
duce plusvaloare adiţională ; dacă, pe de altă parte, simpla scă
dere a ratei profitului implică creşterea capitalulu i constant şi în 
consecinţă a întregului capital anterior ,  atunci tot acest proces 
încetează de a mai fi un mister. Vom vedea ulterior la ce calcule 
intenţionat eronate s-a recurs pentru a se escamota posibilitatea 
creşterii masei profitului concomi tent cu scăderea ratei pro fitului.îl 

Am arătat cum ac eleaşi cauze c are dau naştere unei tendinţe 
de scădere a ratei generale a pro fitului condiţionează o acumulare 
accelerată a -capitalului şi  prin urmare o creştere a mărimii ab so
lute sau a masei totale de supramuncă (plusvaloare, profit) însu
şite de acesta. Aşa cum în concurenţă, prin urmare şi  în conştiinţa 
agenţilor ei ,  totul apare denaturat, tot denaturat se exprimă î n  
concurenţă şi în conştiinţa agenţilor e i  ş i  legea aceasta, vreau s ă  
spun legătura aceasta lăuntrică şi  necesară dintr-e două fenomen-e 
care aparent sînt contradictorii.  Este evident c ă  î n  limitele propor
ţiilor arătate mai sus -capi talistul caredispune de un capital mare 
realizează o masă d e  profit mai mare decît un mic capitalist. care 
realizează profituri aparent ridicate. O foarte superficială analiză 
a c oncurenţei arată c ă, dacă ·în anumite împrejurări, c a ,  de pildă, 
�n timpul unei crize, un mare capitalist vrea să acaparez-e un loc 
pe piaţă şi să-i înlăture pe micii capitalişti,  -el se  foloseşte de aceasta 

35) „Ar trebui ,  de asemenea, să ne aşteptăm ca suma totală a profitului �ă crească chiar dacă rata p1 ofitului la capital scade ca urmare a investiţiilor de 
capital în agricultură şi a sporirii salariului. Astfel , dacă presupunem că în urma 
unor acumulări repetate de cite 1 00 OO 1. st. rata profitului scade de la 20 la 19 ,  
la 18 ,  la  1 7°/o, adică scade încontinuu, ar trebui să ne aşteptăm ca suma profitu
lui obţinut de diverşii posesori succesivi de capital să  crească mereu, să fie mai 
mare cînd capitalul este de 200 OO n loc de 1 00 OOO 1 .  st., să fie şi mai mare 
cind el este de 300 OOO I. st. şi să  crească tot încontinuu cu fiecare sporire a 
capitalului, deşi rata profitului continuă să scadă. Această progresie este însă 
valabilă numai pentru o anumită perioadă. Astfel 190/o la 200 OO 1 .  st. este mai 
mult lecit 20/o l a  10 OOO 1. st. ; 18°/o la 300 OOO 1 .  st. este iarăşi mai mult 
decît 1 90/o la 200 OO I. st. ; dar cînd acumularea de capital ajunge la proporţii 
foarte mari, iar profitul scade, acumularea ulterioară micşorează suma totală a 
profitului. Să presupunem că acumularea ar fi de I OOO OO I. st. şi profttul 
de 7°/o ; în cazul acesta suma totală a profitului ar fi de 70 OOO I. st. ; dacă la 
capitalul de 1 OOO OOO s-ar adăuga acum un spor de I 0 OOO l. st. şi profitul ar 
scădea la  60/o, atunci posesorii de capital ar primi 6 OOO 1 .  s t . ,  deci cu 4 OOO l .  st. 
mai puţin, deşi suma totală a capitalului a crescut de la I OOO OOO la 1 100 OOO I. st ."  
Ricardo. „Pol.  Econ. • ,  chapt. VII („Works", ed.  MacCulloch, 1852, p .  68--69) . De 
fapt,  aici se presupune că de la 1 OO OOO capitalul creşte la 1 1 00 OOO,  deci cu 1 0°/o, 
ln timp ce rata profitului scade de la 7 la 6, deci cu 1 4' 1' o. Hinc illae la
crimae 70• 



228 Secţiunea a III-a. Legea tendinţei de scădere a ratei profitului 

în practică, adică coboară intenţionat rata profitului ,  pentru a-i 
î nlătura pe capitaliştii relativ mici. Printre altele, c ap italul comer
c ial, despre c are vom vorb i  amănunţit mai tîrziu, prez·intă feno
mene c are fac ca s căderea pro fitului să apară ca o consecinţă a 
extinderii întreprinderii, ş i ,  implicit, a sporirii  capitalului. O ana
liză ştiinţifică a acestor fenomene greşit interpretate vom face mai 
tîrziu. Asemenea consideraţii s uperfic iale rezultă din compararea 
ratelor profitului obţinute î n  diferite ramuri lucrative, î n  funcţie 
de faptul că sînt supuse regimului liberei concurenţe s au mono
polulu i. Con:epţia extrem de superficială c are s-a fixat în c apul 
agenţilor concurenţei, ş i  anume concepţia că această s c ădere a 
ratei profitului ar fi „mai înţeleaptă şi mai umană" o găsim şi la 
Rosch.r al nostru 72• Scăderea raite i profitului apare aici c a  o con
secinţă a sporirii cpitalului şi a calculului pe care şi-l fac fo1e
g .tură ·cu aceasta capitaliştii, că la o rată a profitului mai mică 
masa profitului însuşit de ei  este mai mare. Toate aceste a  (cu ex
cepţia celor spuse de A. Smith, despre care vom vorbi mai tîrziu 73) 
se b azează pe înţelegerea absolut eronată a ceea ce este rata ge
nerală a profitului şi pe concepţia absurdă că preţurile sînt de fapt 
determinate de faptul că la valo area reală a mărfurilor se adaugă 
o cotă de pro fit mai mult sau mai puţin arb itrară. Oricît de ab surde 
ar fi însă aceste concepţii, ele rezultă totuşi î n  chip necesar din 
modul denaturat î n  car-e apar î n  sfera concurenţei legile imanente 
ale producţiei capitaliste. 

Legea po trivit căreia scădere a ratei profitului c auzată de dez
voltarea forţei productive este însoţită de o creştere a masei profi
rtului se mai  exprimă şi în faptul că scăderea preţurilor mărfu
rilor ,produse de cpital este însoţită de o crştere relatlă a 
maselor pro fitului cuprinse în mărfuri şi re alizate prin vînzarea lor. 

Deoarece dezvoltarea fo rţei productive şi compoziţia mai ri
dicată a c ap italului corespunzătoare ei pune în mişcare o cantitate 
tot mai mare de mij loace de producţie cu ajuto rul unei cantităţi 
tot mai mici de muncă, fiec are p a:te alicotă a produsulu i to tal, 
fiec are unitate de marfă s au fiec are c antitate determinată de marfă 
din masa totală produsă abso arbe mai puţină muncă vie şi ,  î n  afară 
de aceasta, cuprinde mai puţină muncă materializată atît în ceea 
ce priveş te uzura capitalului fix întrebuinţat, oit ş i  în ceea ce pri
veşte mate riile prime şi materialele auxiliare consumate. Fiecare 
unitate de marfă conţine deci o sumă mai mkă de muncă mate
rializată î n  mij loace de producţie şi  de muncă nou adăugată în 
timpul producţiei. De aceea preţul fiecăre i unităţi de marfă s c ade. 
Masa profitului cuprinsă în fiecar·e unitate de marfă po ate totuşi 
să crească dacă rata plusvalorii absolute sau a celei relative creşte. 
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Marfa cuprinde mai puţinăJnuncă nou adăugată, dar partea neplă
tită a acesteia creş te în comparaţie cu partea plătită. Un aseme
nea c az este însă pos�bil numai în anumite limite. O dată cu enorma 
scădere absolută, în cursul dezvoltării producţiei, a sumei de 
muncă 'ie nou adăugată fiecărei unităţi de marfă, v a  scădea în 
mod absoiiasa de muncă neplătită pe care aceasta o cu
prinde, o ricît  ar fi cres cut ea relativ în comparaţie cu partea plă
tită. In pofida creşterii ratei plusvalo rii ,  masa profitului care revine 
fiecărei unităţi de marfă se va micşora foarte mult o dată cu dez
volta;ea forţei productive a muncii ; această micş orare, c a  şi scă
derea ratei profitului, va fi doar încetinită de ieftin:rea elemente
lor capi talului c ons tant şi de alte împrejurări menţionate în 
se cţiunea întîi  a acestei cărţi, împrejurări care urcă rata profi
tului în c ondiţii în c are rata plusvalorii rămîne aceeaş i  sau chiar 
s c ade. 

Fptul că pre ţwl fiecăreia dinltre fiărfurille a cror sumă alcă
tuieşte produsul total al capitalului s c ade, nu înseamnă altceva 
decît că o c .ntitate dată de muncă se realize ază întrD masă mai 
mare de mărfuri, că fiecare marfă c onţine deci mai puţină muncă 
decî t înainte. Acest lucru se întîmplă şi în cazul cînd creş te preţul 
unei părţi din c apitalul c ons tant, materii prime etc. Cu excepţia 
unor :azuri izolate (de pildă cînd forţa productivă a munci i  ief
tineşte în egală măsură toate elementele, atît ale capitalului con
itant cit şi ale cpitalului variabil) . rata profitului va scădea, d!şi  
rata plusvalorii creşte, în primul rî nd pentru c ă  partea neplăti tă 
:hiar sporită din suma totală mai mică a muncii nou adăugate 
este mai redusă decît era înainte partea alico tă neplâUtă ma- mică 
din suma totală mai mare şi,  în al doilea rînd, pentru că compo
ziţia ridicată a c apitalului se exprimă în fiecare marfă prin aceea 
că p artea din valoarea ei c are reprezintă în general muncă nou 
adăugată descreşte în raport cu partea din valoare c are reprezintă 
ma teria pnma, materialele auxiliare şi uzura capitalului fix. 
Aoeastă schimbare a rap o rtului diIJtre diferitele P ărţi •componente 
ale preţului fiecărei mărfi - micş orarea aoelei părţi din prţ în 
care este reprezentată munca vie nou adăugată şi creşterea acelei 
părţi din preţ în care este reprezentată munca anterior materiali
zată - este forma sub care se exprimă în preţul fiecărei mărfi 
micşorarea c apitalului variabil în c omparaţie cu cel constant. In 
măsura în c are o asemenea micşorare este absolută ,pentru un c a
pital de o mărime dată, să zicem de 1 00, ea este absolută şi pentru 
fiecare marfă c onsiderată ca parte alicotă a capitalului repro dus.  
Totuşi rata profitului, dacă este c alculată numai în raport cu ele-
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mentele preţului fiec ărei mărfi în parte, s-ar prezenta altfel decît 
ete în realitate. Cauza este următoarea : 

{ Rat. pro>itului se ca1cu1ează la capitalul total avansat, dar 
pentru un timp anumit, de fapt un an. Raportul calculat proc entual 
dintre plusvaloarea sau profitul produs şi  realizat în decurs de un 
an şi capitalul to tal este rata profitului. Ea nu este deci în mod ne
cesar egală cu rata profitului la baza calculării c ăreia stă nu anul, 
ci perioada de rotaţie a capitalului dat ; ele coincid numai dacă 
acest capital ,efectuează o singură rotaţie în decurs de un an. 

Pe de altă parte, profitul realizat în decurs de un an nu este 
decît suma profiturilor la mărfurile produse şi vîndute în cursul 
aceluiaşi n. Dacă calculăm profitul la preţul de cost al mărfuri-

lor, obţinem o rată a profitului = .., în care pr este profitul rea-pc 
lizat în decurs de un an, iar pc este suma preţurilor de cost ale 
mărfurilor produse ,şi vîndute în aceeaşi perioadă de timp. Este 

evident -că această I ată a pro fitului .. po ate coincide cu rata pc 
reală a 1proilui E ,  masa profitului împărţită Ia capitJul total, c 
numai atunci cînd pc = C, cu alte cuvinte cînd c apitalul se ro
teşte exact o dată pe an. 

Să luăm trei stări diferite ale unui capital industrial. 
I.  Capitalul de 8 OOO I .  st. produce şi vinde anual 5 OOO de bu

c ăţi de marfă a 30 de şilingi bucata, realizînd deci o cifră de afa
ceri anuală de 1 50 l .  st. La fiecare bucată de marfă realizează un 
proM de 10 şilingi = l 500 I. st. anual. Fiecare bucată cup rinde 
deci 20 de şilingi capltal avansat şi 10 şilingi profit, aşadar rata 

profi tului per bucată este � = 500/o. La suma rotită de 1 500 l. st. 
20 

revin 5 OOO I. st. capital avansat şi 2 500 I. st. profit ; rata profitului 

pentru fiecare rotaţie .. este de asemenea = 500/o. Dimpotrivă, pc 
calculată la CPitalul total, rata profitului .. = 2 500 

= 3 1 1/40/o. C 8 OOO I. Să pPesupunem că capitalul spo reşte la 10 OOO I.  st. Să pre
supunem c ă  datorită sporirii forţei p roductive a muncii el poate 
produce anual 10 OOO de bucăţi de marfă la preţul de cost de 20 de 
şilingi bucata. El Ie vinde cu 4 şilingi profit, deci cu 24 de şilingi 
bucata. în c azul c înd pr,eţul produsului anual = 12 OOO I .  st., din 
care 10 OOO I .  st. reprezintă capitalul avansat ,şi 2 OOO I .  st. profitul pr 

l b 
- 4 . 2 OOO • 

- a ucata este - , pentru rotaţia anual ă = -- , m amb>le pc 20 10 OOO 
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c azuri deci = 200/o, şi  c um capitalul total este egal c u  suma pre

ţurilor de cost, adică 1 0 OOO J.  st., atunci şi E ,  rata reală a profiC 
tului,  este în c arul de faţă = 200/o . 

III .  Să presupunem c ă  la o forţă productivă crescindă a mun
cii capitalul a sporit la 15  OOO 1. st.  şi  produce acum anual 30 OOO de 
bucăţi de marfă la pr�ţul de cost de 13 şilingi bucata, c are se vînd 
cu un profit de 2 şilingi, adică cu 1 5  şilingi bucata. Cifra de afa
c eri anuală este deci = 30 OOO X 15 şilingi = 22 500 1. st., din c are 

19 500 capital avansat şi  3 OOO I .  st. profit. Prin urmare E este pc 
2 3 OOO _ 1 I D . . _ p r 3 OOO 0 , 

= - = - = 1 5•1 13° o. 1mpotnva - = -- = 20 1 0. 
13 19 500 I c 15 00 o 
Vedem, aşadar, că numai în cazul II,  unde valoarea-capital ro tită 

este egală cu capitalul total, rata profitului calculată la bucata de 
marfă sau la suma rotită este aceeaşi ca şi  rata profitului cal culată 
la c apitalul total. In c azul I, unde suma ro tită este mai mică decît 
c apitalul total, rata profitului, calculată la preţul de cost al mărfii, 
este mai ridicată, iar în c azul III, unde c api talul total este mai mic 
decit suma rotită, această ·rată este mai scăzută de cit rata reală a 
profitului, calculată la c apitalul total. Acest lucru este valabil pen
tu toate cazurile asemănătoare. 

In practica comercială cifra de afaceri s: c alculează de obicei 
inexact. Se ad mite că c apitalul a efectuat o ro taţie dlcă suma pre
ţurilor mărlurilor realizate a atins suma capitalului total investit. 
Dar capitalul poate efectua o ro taţie completă numai atunci cind 
suma preţurilor de cost ale mărfurilor realizate este egală cu suma 
capitalului total. - F. E. } 

Aici se vede încă o dată cit  de important este ca în producţia 
capitalistă . lll a considere fiecare marfă sau produsul-marfă din
tr-o anumi tă perio adă izolat, ca o simplă marfă, ci  ca un produs al 
c apitalului avansat şi în raport cu capi talul total c;ue produce 
această marfă. 

Cu toate că rata profitului se ex.primă în raportul dintre masa 
plusvalorii produse şi realizate nu numai tată de P artea din c apital 
consumată care apare din nou în mărfuri, ci  faţă de _această oar1e 
plus pa� din capital neconsumată, dar care este fo losită şi con
tinuă să serv·ească în p roducţie, totuşi masa profitului poate fi egală 
numai cu acea masă a profitului sau a plusvalorii c are este cuprinsă 
în mărfuri şi  c are urmează să fie realizată prin vînzarea lor. 

Dacă productivitatea muncii în industrie creşte,  p reţul fiecărei 
mărfi în p arte sc ade. Fie care marfă conţine atunci mai puţină muncă, 
atît plătită ci t şi  neplătită. Aoeeşi muncă p roduce, de pildă, o can
t itate de produs de trei ori mai mare. In acest caz fiecare produs 
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n p arte cuprinde 2/s mai Puţină muncă. Da1 fii11d 1că profitul 
poate reprezenta numai o p arte din masa de muncă cuprinsă în 
fiecare ma,rfă, masa profitului care revine pe unitatea de marfă 
trebuie să s cadă, şi, în anumite limite, acest lucru se observă chi a r  

�î n  cazul cînd rata plusvalo rii creşte.  In toate cazurile, m a s a  profi
tului la produsul to tal nu scade sub nivelul masei iniţi ale a profi
tului atîta timp cit capitalul întrebuinţează acelaşi număr de mun
ci to ri ca şi mai înainte şi gradul de exploatar·e a munci i rămîne 
ac elaşi. (Acelaşi lucru s e  poate î ntîmpla şi cînd se foloseşte un 
număr mai mic de muncitori, iar  gradul de exploatare este mai 
mare.) Căci în aceeaşi proporţie în care masa profitului pe unitate 
de produs s cade, numărul produselor creşte. Masa _p rofitului ră
mîne aceeaşi, dar se împa rte altfel la suma mărfurilor ; aceasta nu 
schimbă cu nimic repartiţia între munci to ri şi c apitalişti a c anti
tăţii de valoare create prin munca nou adăugată. Masa profitului 
poate s ă  crească numai î n  cazul cînd, folos indu-se ace eaşi masă 
de muncă, creşte sup ramunca neplătită, sau, gradul de exploatare 
a muncii rămînînd aclaşi, numărul muncito rilor creşte._ s au în c a
zul cînd are loc şi una şi alta. ln toate aceste c azuri - care, po
trivit ipotezei noastre, presupun creşterea capi talului ·constant în 
rapo rt cu cel variabil şi creşterea mărimii c apit alului total inves
tit - unitatea de marfă cup rinde o masă mai mică de p rofit, iar 
rata profitului sc ade, chiar dacă e calcul a tă pe unitatea de marfă ; 
o cantita te dată de muncă nou adă11gată se exprimă într-o canti
tate mai mare de mărfuri ; preţul fi ecărei mărfi în parte scade. 
Privind lucrurile în mod abstract, la o s c ădere a preţului fiecărei 
mărfi, c a  urmare a creş terii forţei produc tive a muncii şi,  deci, la 
o sporire concomitentă a numărului acestor mărfuri mai ieftine,  
rata profitului poate rămîne aceeaşi dacă,  de pildă, creş terea for
ţei productive influen1ează in moă egal ş i ·  simultan toate compo
nentele mărfii, astfel c ă  preţul total al unărfii scade în aceeuşi 
măsură în care creşte p roducfiiatea muncii, şi, pe de altă parte, 
raportul reciproc dintre diferitele componente ale preţului mărfii 
rămîne acelaşi. Rata profitului poate chi ar să crească dacă creş
terea ratei plusvalorii este legată de o scădere considerabilă a va
lorii componentelor c api talului constant şi mai ales ale celui fix. 
!n realitate însă, aşa cum am văzut,  rata profitului s cade cu timpul. 
ln nici un caz simpla scădere a preţului unei mărfi nu permite s ă  
s e  tragă o concluzie Î·n ceea ce p riveşte rata profitului. Toţul de
pinde de mărimea sumei totale a capitalului care p articipă la pro
ducerea ei. Dacă,  de pildă, preţul unui cot de pînză scade de la 
3 ş"ilingi fa 1 2/s şilingi, dacă ştim că în el, înainte de scăderea pre
ţului ,  intrau l 2/a şilingi c apital constant, fire etc. ,  2/s şilingi s al ariu 
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şi 2/s şilingi profit, �ar după scăderea preţului 1 şiling c ap ital con
stant, 113 şilingi salariu şi 1/3 şilingi profit, nu ştim dacă rata profi
tului a rămas sau nu aceeaşi. Aceasta depinde de faptul dacă ca
pitalul to tal avansat a c rescut şi cu cit anume şi c îţi coţi produce 
mai mult într-un timp dat. 

Acest fenomen care îşi are originea în însăşi natura modului 
ele producţie capitalist ,  şi anume că la o pro._ductivitate crescîndă 
a muncii p reţul fie cărei mărfi 1n p arte sau al unei c antităţi de 
marfă date scade, numărul mărfurilor creşte, masa profitului la 
'c are marfă în parte şi rata profitului l a  suma dată a mărfurilor 
scade, iar masa profitului la întreaga sumă a mărfurilor creşte, 
- ,ac est fenomen se manifes tă la suprafaţă numai prin : scăderea 
masei profitului la fiecare mafă. în p arte, scăderea preţului aces
teia, c reşterea masei p rofitului la caI1titatea totală sporită a mărfu
rilor produse de c apitalul total al socie tăţii sau numai de c apita
listul individual. Fenomenul acesta este interpretat în sensul că 
caa1ts tul primeşte de bunăvoie mai puţin profit la fiec are marfă, 
dar se compensează producînd o c antitate maf mare de mărfuri. 
Ac eastă interpretare se b azează pe noţiunea de profit provenit 
din înstrăinare fprufit upon alienation Hj , care la rîndul ei e s te 
luată din conc epţia c apitalului comercial. 

Am văzut mai înainte, în s ecţiunile a p atra şi  a şaptea ale 
cărţii întîi, că masa mărfurilor c are creşte o dată cu creşterea for
ţei produc tive a muncii şi ieftinirea fiecărei mărfi în parte (în mă
sura în care aceste mărfuri nu exercit. o influenţă determinantă 
asupra preţului forţei de muncă) , ca atare, deşi scade preţul, nu 
s chimbă raportul dintre munca plătită şi cea neplătită din fiecare 
marfă. 

Dat fiind că în c oncurenţă totul apare fals, denaturat, capit a
listul individual îşi po ute închipui : 1 )  că,  scăzînd preţul mărfii, îşi 
micşorează ,profitul la fiecare unitate de marfă, dar realizează un 
profit mai mare prin ftlptul c ă  vinde o c antitate mai mare de măr
furi ; 2) că stabileşte preţul fiecărei mărfi şi că, prin înmulţire, sta
bileş te preţul produsului total,  cînd în realitate procesul iniţial 
este acela al împărţirii (vezi „ Capitalul " ,  cartea I ,  c ap. X, 
p. 3 1 4-323 75) , iar înmulţirea vine în al doilea rînd şi este exactă 
numai în ipoteza acelei împărţiri. Economistul vulgar nu face de 
fapt altceva decît s. t:aducă într-un limbaj aparent mai teoretic şi 
mai sintetic reprezent.rile spec ific e ale c apitaliştilor prinşi în an
grenaj ul concurenţei şi se străduieşte să dove de ască j usteţea aces

tor reprezentări. 
ln realitate, scăderea preţurilor mărfurilor şi creşterea masei 

profitului realizată la u masă mai mare de mărfuri ieftine nu este 
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decît  o altă expresie . 'legii scăderii ratei profitului în condiţ iile 
creşterii concoene t mi .profitului. 

Nu este c azul să .nalizăm aici măsura în care scăderea ratei 
profitului poate coincide cu creşterea preţurilor, tot aşa cum nu 
este cazul să analizăm aici problema plusvalorii relative tratată î n  
„Capitalul " ,  cartea I ,  p .  314-323 •&. Capitalistul care folo seşte me
tode de producţie perfecţionate, dar care nu sînt încă generalizate,  
vinde la un preţ mai mic decît preţul de piaţă, dar la un preţ mai 
mare decît p reţul său individual de producţie ; în felul acesta 
pentru el rata profitului creşte pînă în momentul cînd concurenţa 
o egalizează ; p e  timpul cît  durează această perioadă de egalizare 
are loc şi un alt p roces - ·Creşterea capitalului investit ; după 
gradul ace stei creşteri, c .pitalistul va putea acum să folo sească, 
în noile condiţii, o parte din muncitorii o cupaţi mai înainte, poate 
chiar pe toţi muncitorii, sau un număr mai mare de muncitori, va 
putea să producă deci a c �eaşi masă de profit sau una mai mare.  
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D acă luăm în considerare imensa dezvoltare a forţei produc
tive a muncii sociale fie ahiar numai în ultimii 30 le ani, în com
paraţie cu toate perioadele anterioare, dacă lum în considerare 
mai ales masa ·enormă de capital fix, care, în afară de maşinile 
propriu-zise, intră în ansamblul procesului de producţie social, 
atunci, în locul dificultăţii care 'i-a preocupat pînă acum pe eco
nomişti de a eLucida scăderea ratei profitului, apare o dificultate 
opusă, şi anume aceea de a explica de oe aoeastă scădere nu este 
mai mare s au mai rapidă. Trebuie să presupunem că intervin in
fluenţe opuse care contracarează şi anihilează efectul legii g·ene
rale, imprim'îndu-i numai c aracterul unei tendinţe, din care c auză 
am şi numit scăderea rntei generale a p rofitului tendinţă de scă
dere. Cele mai generale dintre aceste cauze sînt următoarele : 

I. Creşterea gradului de exploatare a muncii 

Gradul de exploatare a muncii, insuşirea de supramuncă şi 
plusvaloare, creşte mai ales datorită pr·elungirii zilei de muncă şi 
a intensificării muncii. Aceste două puncte sînt expuse pe Iarg în 
„Capitalul " ,  cartea I,  unde am analizat producerea plusvalorii ab
solute .şi a plusvalorii relative. Există mulţi factori ai in'tensificării 
muncii care implică o creştere a capitalului constant faţă de c el 
variabil, deci o scădere a ratei profitului, cum e cazul cînd un 
muncitor are de supravegheat un număr mai mare de maşini. 
Aici - ,ca şi la majoritatea procedeelor care servesc Ia produ
c erea plusvalorii wlative - aceleaşi cauze c are provoacă o cr·eş
tere a ratei plusvalorii pot determina o scădere a masei plusva
lorii, care revine la mărimea dată a capitalului total investit. 
Există însă şi alţi factori ai intensificării muncii, ca, de pildă, mă
rirea vitezei la maşini, care în acelaşi intervl de timp consumă, 
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e-i drept, mai ultă materie primă, dar, în ce€a c€ priveşte c api
talul ix, deşi maşini!€ se uzează mai �ped€, aceasta nu schimbă 
cu nimic raportul dintre valoarea lor şi preţul muncii c are 1€ pune 
în mişcare. Dar mai ales prelungirea zilei de muncă, această in
venţie a industriei moderne, este aceea care măreşt,e masa plus
valorii însuşite, fără a produce o schimb are esenţială 1n raportul 
dintre forţa de muncă folosită şi c apitalul constant pus in mişcare 
de ea, şi iceasta !duce de fopt mai curînd la mi cşorarea irelitivă a 
capitalului constant. De altiel am şi arătat - şi tocmai aceasta 
constituie misterul propriu,zis al tendinyei de scădere a ratei pro
fitului - c ă  metodele folosi'te pentru producerea plusvalorii rela
tive se reduc în linii generale l a  următoarele : pe de o parte ,est. 
posib:il ca o parte cît mai mare dintr-o cantitate de muncă dată să 
fie transformată în plusvaloare, pe de altă parte este posibil să s e  
folosească în general cit  mai puţină muncă în raport cu capitalul 
avansat ; astfel ,că aoeleaşi c auze ca.re permit creşterea gradului de 
exploatare a muncii nu permit 1ca un capital total de aceeaşi mă
rime ,să expto ateze tot atîta muncă cit exploata înainte. Acestea 
sînt tendinţele opuse c are sporesc rata plusvalorii şi totodată de
termină s c ăderea masei plusvalorii produse de un c apital dat, şi 
prin urmare scăderea ratei profitului. Aici trebuie să menţionăm, 
de asemenea, folosir,ea masivă a muncii femeilor şi copiilor, de
o arece astfel într,eaga familie trebuie să furnizeze c apitalului o 
c antitate mai mare de supramuncă decît în ainte, ·chiar dacă suma 
totală a salariHor 1care i 1&e plătesc creşte, ceea ce de altfel nu este 
o regulă generală. Tot ceea ce favo rizează producerea de plus
valoare relativă prin simpla perfecţionam a metodelor de produc
ţie ,  fără o schimbare 'În mărimea c apitalului întrebuinţat, cum este 
cazul în agricultură, are aoelaşi efect.  Deşi aici capitalul constant 
folosit nu creşte in raport cu cel variabil în măsura în care-l con
siderăm pe acesta din urmă drept indice al forţei de muncă o cu
pate, masa produsului creşte în raport cu forţa de muncă folosită. 

Acelaşi lucru s e  întîmplă dacă forţa productivă a muncii (indife
rent dacă produsul ei intră în consumul muncitorilor sau în ,ele
mentele c apitalului constant) ,este 1eliberată de piedicile puse în 
c alea schimbului, de restricţii arbitrare sau care cu timpul încep 
s-o frîneze, şi,  în general, de tot felul de cătuşe, fără ca a·ceasta 
s ă  exercite ,o influenţă imediată asupra raportului dintre ,capitalul 
variabil şi c apitalul constant. 

Se poate pune întrebarea dacă printre c auzele c are frînează 
scăderea ratei pmfitului, dar care în ultimă instanţă sfîrşesc întot
deauna prin a o accelera, este inclusă şi creşter,ea temporară, dar 
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mereu repetată, a plusvalorii peste nivelul general în divere ra
muri de pwiduoţie şi care rezultă ntu cpktal�st din .aptul că el 
aplkă invenţii etc. înainte ca ele să fie larg răspîndite. Răspunsul 
la a.ceastă întreb are nu poate fi decît afirmativ. 

Masa plusvalorii funizată de un capital de o mărime dată de
pinde de doi factori, şi anume de rata plusvalorii şi de numărul 
muncitorilor ocupaţi în condiţiile ex:istenţ·ei acestei rat·e. Ea depinde 
deci, la o rată dată a plusvalo rii, de numărul muncitorilor şi,  la un 
număr dat de muncitori, de rata plusvalorii, în general, deci, de 
raportul complex dintre mărimea absolută a capitalului variabil 
şi rata plusvalorii. Or,  ·s-a văzut că, în medie, aceleaşi cauze cam 
sporesc rata plusvalorii re.ative micşorează masa forţ.ei de muncă 
folosite. !Este însă evident că în aceste .condiţii, cr·eştena sau scă
derea are loc în funcţie de un anumit raport între aceste două m1ş
cări contradictor.ii şi că t·endinţa de scădere a ratei profitului este 
atenuată mai ales de creşt·erea ratei plusvalorii absolute rezultate 
din p relungirea zilei de muncă. 

Cînd am analizat r'ta profitului am ,stabilit, în general, că 
scăderii ratei, care are loc ca urmare a creşterii masei capitalului 
total invest.it, îi corespunde o cr·eştere a masei profitului. Dacă 
considerăm întregul capital variabil al societăţii, plusvaloarea pro
dusă de el este egală cu profitul produs. O dată cu masa absolută 
a plusvalorii a ·crescut şi rata plusvalorii ; prima a crescut pentru că 
a crescut masa forţei de mun:ă fo'losite de societate, a doua pen
tru că a ·crescut gradul de exploatare a acestei munci. Dar, în ra
port cu un capital de o mărime dată, de pildă de 1 00, rata plus
valorii po ate să crească, în timp oe masa ei poate, în medie, să 
scadă, fiindcă rata este determinată de proporţia în ·Care creşte 
valoarea pănţii variabiie a capitalului, 'în timp ce masa, dimpo
trivă, este determinată de co ta-part·e pe care ·O reprezintă capita
lul variabil în capitalul total. 

Creşterea ratei plusvalorii - întrucît ea ar·e loc şi în con
diţii cînd, aşa ·cum am arăt't mai sus, capitalul constant nu creşte, 
sau nu cr.eşte în aceea·şi proporţie cu .capitalul variabil - consti
tuie ·un .factor cu ajutorul căruia se determină masa .plusvalorii şi, 
prin urmam, .şi rata profitului. Acest factor nu anulează lege a ge
nerală, dar face ca ea să acţioneze mai mult ca o tendinţă, adică 
ca o J.ege, a cărei realizare absolută este frînată, :înce tinită, slbită 
de .imprej urări care ructivează în sens OPUS. Intrucîit insă aceleaşi 
cauze care ridică rata plusvalorii .(ichiar şi prelungirea timpului de 
muncă este un rezultat al 1I1arii industrii) au tendinţa să micşoreze 
cantitate.a de forţă de muncă folosită de un capital dat, au tendinţa 
să micşoreze şi rata profitului şi să ince<tinească proc esul rucestei 



238 Secţiunea a III-a. Legea tendinţei de scădere a ratei profitului 
micşorări. Dică un muncitor este silit să facă munca a doi mun
citori - iar dacă lucrează raţional, aceşti doi muncitori p ot s ă  
înlocuiască trei -, el  va produce acum atîta plusvaloare dt pro
duceau înainte doi, ,de unde o c reştere corespunzăto are a ratei 
plusva1oriJ. Dar el nu va pro.doce atl:a CÎlt produceau înainte trei 
muncitori, şi  astfel masa plusvalorii se va micşora. Această mic
şoa-re este însă COJensată sau limitată de ·crştere a  ratei plus
valorii. Dacă ·întreaga populaţie munceşte, 'în condi�iile unei rate 
sporite a plusvalorii, atunci masa ilusvalorii creş te, deşi popu
laţia rămîne aceeaşi. Ea va creş.te şi mai mult d'că .creş·te popu-
0laţia. Şi, cu to.te că această 1creştere este legată de o scădere relativă 
a numărului de munoitori ocupaţi în .riport cu mărimea capita
lului total, s c ăderea ·este moderată s au frînată de rata crescută a 
pLusvalorii. 

Înainte de a trece la punctul 1următor t r,ebuie să subliniem încă 
o dată faptul 'că, la o anărime dată a capitalului, rata ,plusvarlorii 
poate să crească, deşi masa ei scade, şi invers. Masa pfosvalorii 
este egală cu rata ei  1înmulţită cu numărul muncitorilor ; dar 
această rată nu se calculează niciodată la capitalul total, i numai 
la c apitalul variab il, de fapt numai la o ii de munc ă. Dmpotrivă, 
la o valoare-capital de o mărime dată, rata profitului nu po ate 
niciodaită să crească sau să scadă dacă nu creşite sau scade masa 
plusvalorii. 

II. Scăde rea salariului sub valoarea sa 

Aici menţionăm numai empiric acest fapt, deo arece în reali

tate, ca multe alte fapte care ar trebui expu&e aici, n-are mm1c 

comun cu analiza generală a caipitalului, ci  este de domeniul concu

renţei, de care nu ne o cupăm în lucrarea de faţă. Acest fapţ con

stitui.e însă una din c auzele cele mai importante ale frînării ten

dinţei de scădere a ra:tei profitului. 

III. Ieftinirea elementelor capitalului constant 

Tot ceea ce s-a spus în s.ecţiunea întîi a lucrării :de faţă despre 
cauz,el·e care determină creşterea ratei profitului la o rată con
stantă a plusvalorii, sau chiar independent de rata plusvalorii, îşi 
are locul aici, prin urmare şi  cazul cînd, considerînd capitalul to
tal, valoare a c apitalului constant nu creşte î n  aceeaşi propDrţie în 
care creşte volumul său material. De pildă, masa de bumbac pe 
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care o prelucr·ează un singur filator european într-o fabrică mo
dernă a crescut considerabil în comparaţie cu cea pe care o pre
lucra :înainte un muncitor european cu ajutorul roţii de tors. D ar 
valoarea bumbacu1ui prelucrat nu a crescut în aceeaşi proporţie 
în car.e a crescut masa lui. Ace1aşi lucru se po ate spune despre 
maşini şi despre restul capitalului fix. P.e s curt, aceeaşi dezvol
tare car,e face să crească masa capitalului constant în raport cu 
cel variabil micşorează, ca urmare a creşterii f'ţei productive a 
muncii, valoarea elementelor lui şi prin umare împiedică va
loarea capita1ului constant, în permanentă creştere, să crească în 
aceeaşi proporţie în car.e cr·eşte volumul material al capitalului 
fix, adică volwnul material al mijloacelor de producţie puse în 
mişcare de aceeaşi cantitate de forţă de muncă. In anumite ca
zuri masa elementelor capitalului constant poate chiar să crească, 
în timp ce valoarea lui rămîne aceeaşi sau chiar scade. 

In str.însă �egătură ou cele spuse este deprecierea capitalu1ui 
existent (adică a element·elor lui materiale) , care are loc o dată cu 
dezvdltarea industriei. Ea constituie una din cauzele care acţio
nează permanent, împd·edicînd scădena ratei Profitului, deşi în 
anumite împrejurări poate micşora masa proifitului micşorînd masa 
capitalului, care aiduce J'rofit. Aici vedem din nou că aioeleaşi 
cauze care genenază tendinţa de scădere a ratei profitului frî
nează totodată realizar·ea acistei tendinţe. 

IV. Suprapopulaţia relativă 

Formarea ei est·e indisolubil 1egată de dezvoltarea forţei pro
ductive a mundi Ş'i este accel,erată de această dezvo'ltar.e, care se 
exprimă în scăderea ratei profitului. Suprapopulaţia relativă este 
cu atît mai evidentă într-o ţară, cu eî't este mai dezvoltat modul 
de producţie ca>italist. La rîndul ei, ea est·e cauza faptului că, pe 
de o p arte, în nmeroase ramuri de producţie continuă să existe 
subordonarea mai mult sau mai puţin incompletă a muncii faţă de 
capital şi continuă să existe mai mult decît ar corespunde la prima 
vedere stadiului general de. dezvoltare ; aceasta este o urmare a 
ieftinătăţii Şi a numărului mare de muncitori care există pe piaţă 
sau snt concidia'ţi, precum işi a rezistenţei mai m ari pe ,care o 
opun, prin natura lor, unele ramuri de producţie transformării mun
cii manuale în muncă mecanizată. Pe de altă parte apar noi ramuri 
de producţi•e, mai ales ramuri producătoare de obiecte de lux, ra
muri de produoţie care au la bază to cmai acea populaţie exce
dentară, 1fomartă adese·a ca urmare a precllpnirii capitalului con-
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stant în alte ramuri de pr.oduc.ţie ; acest•e noi ramuri de producţie se 
sprijină la rîndul lor pe predominar·ea în ele a ·elementelor mun
cii vii şi  parcurg treptat a·ceeaşi cale ca şi celelalte ramuri de p ro
ducţie. In ambele c amri capitalul variabil repreziintă o parte im
portantă din c apitalul total, iar salariul este sub medie, astfel că 
în aceste ramuri de p roducţie atît rata plusvalorii cit şi masa plus
valorii sînt neobtşnuit de mari. Dat fiind că rata generală a profi
tul.i se formează prin egalizare a ratelor profotului în diversele 
ramuri de producţie, aceeaşi ctuză c are generează tendinţa de sci
dere a ratei profitului aici contrac arează această tendinţă, parali
zîndu-i mai mult sau mai puţin efectul. 

V. Comerţul exterior 

In măsura în c are comerţul exterior ieftineşte în parte elemen
tele c apitalului constant, în parte mijloaoele de subzistenţă nece
s are în care -se transformă capitalul variabil, el contribuie la creş
terea ratei p rofitului prin faptul că ridică rata plusvalorii şi sc ade 
valo area c apitalului constant. El acţionează în genere în acest 
sens, p ermiţînd lărgirea, extindere a proporţiilor producţiei. !n fe
lul acesta el  aocele rează, · p e  de o partte,  acumularea, iar pe de 
altă parte scăderea c apitalului variabH în comparaţie cu cel con
stant, şi implicit .şi scăderea ra'tei profitului. Tot aşa extinderea 
comerţului exterior, deşi :la începuturile modu'Lui de producţie 
capitalist a collstituit însăşi baza tcestuia, a devenit, o dată cu 
progresul acestui .mod de pro.du;cţie, c a  urmare a unei neoesită\i  
-lăuntrice a acestuia, ·Ca urmare a nevoii de o piaţă fot mai îrrtin�ă. 
propriul Jui p rodus. Aid se vede din nou, .c a şi .în alte cazuri, ace
laşi efect lublu. (Rkardo a trecut complet cu vederea această 
latură a ·comerţului eJterior 77.) 

O aHă întrebare care, avînd .în vedere caracterul ei speciail, 
depăşeşte de fapt limitele analizei noastre este umătoarea : rata 
generală a profitului creşte oare din c auza ratei mai ridicate a pro
fitului realizate de către capitalul plasat în comerţul exterior şi 
îndeosebi în cel colonial ? 

Capitalurile investite în comerţul exterior po t da o rată a p:o
fitului mai mar e,  în p rimul rînd p entru că aici are loc o concurenţă 
cu mărfuri produse în ·condiţii mai )uţin favorabile în alte ţări, 
astfel ·c ă ţara mai dc:voltată îşi vinde mărfurile peste valoare a 
lor, deşi mai ieftin decît ţările concurente. In măsura în care munca 
din ţara mai dezvoltată este apre ciată ca o muncă ou o greutate 
specifică mai mare, rata profitului creşte, deoarece munca, deşi 
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nu este plătită ca muncă de c alitate superioară, se vinde ca atare. 
Acelaşi nport poate exista şi pentru ţara în care se exportă şi pen
tru ,ţara care exportă mărfuri ; aceasta 1furnizează, in natura, mai 
multă muncă materializată dec'ît primeşte, şi obţine, cu to ate aces
tea, mărfurile la un preţ mai ieftin decît le-ar putea produce ea 
însăşi. Intocmai cum fabricantul care aplică o invenţie nouă îna
inte ca 'ea să tie aplicată pe scară largă vinde mai ieftin decît 
conourenţii săi .şi totşi peste valoarea individuală a mărfii sale, 
adică valorifică, ca supramuncă, forţa productivă specirică supe
rioară a muncii folosite de e'l. El realizează în felul acesta un pro
fit s uplimentar. Pe de altă parte, în oeea ce prive�te capitalurile 
plasate 1în ,colonii etc . ,  ele pot da rate ale profitului mai ridicate, 
fiindcă acolo în general rata profiitului este mai ridicată din cauza 
nivelului scăzut de dezvoltare, iar exploatarea muncii e ste şi ea 
mai mare din cauza folosirii .sclavifor ,şi a culilor etc. Este de ne
înţel,es de oe profiturile relativ mari aduse de ,capitaluri plasate 
în anumite ramuri şi transf,erate apoi în patr�e nu pot să parti
cipe aiiei la egalizarea ratei generale a profitul'Ui dacă în calea 
acestei egalizări nu sitau monopolurile 'Şi de ce aceste profituri re
lativ mari nu trebuie să sporească pro tanto rata generală a pro
fitului 36) . Acest lucru nu po ate fi înţeles , mai ales atunci cînd 
aceste ramuri 'În care este investit capitalul s înt Sipuse legii li
berei ,conomenţe. Ricardo, .dimpotrivă, îşi imaginează lucrurile în 
felul următor : cu preţul mai mar'e re alizat în străinătate s e  cum
pără acolo mărfuri ca;:e ,se trimit înapoi în ţară ; mărfurile acestea 
se vînd deci în ţară, şi de aici po ate rezulta cel mult un avantaj 
temporar suplimentar pentru aoele sfere de producţie care sînt mai 
favorizat,e de cît altele. Jluzia aceasta dispar,e însă de îndată ce 
facem abstracţie de forma bani. Ţara care se află în condiţii mai 
favorabi'le primeşte o c antitate mai mare de muncă în schimbul 
unei cantităţi mai mici de muncă, cu toat,e că această diferenţă, 
aoest .excedent, cum se 'întîmplă în genere la orice schimb dintre 
muncă şi c apital, este însuşHă de o anumită clasă. Prin urmare, 
rata profitului mai ridicată, pentru că în genere e mai ridicată în 
colonii, poat,e merge, în c,ondiţii naturale favorabile, mma m mma 
cu preţuril,e scăzute ale mărfurilor. O ,egalizare are loc, dar nu o 
egallizare la vechiul nivel, cum crede Ricardo. 

Acelaşi comerţ eiterior dezvoltă însă în interiorul ţării modul 
de producţie c apitalist şi prin aceasta duce la micşorarea c api 1a-

") ln acest caz are dreptate A. Smith, şi nu RiCârdo, c are spune : „Ei 
afirmă că egalitatea profiturilor se realizează prin creşterea generală a profiturilor ; 
eu însă sînt de p ărere că profiturile din ramura c are se află în condiţii m ai 
f avorabile vor scădea rapid pînă la nivelul general" .  („Works" ,  ed. MacCulloch, 
p. 73.) 
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lului variabil -în raport cu cel 1constant ; pe de altă parte dă naştere 
la supraproducţie în raport ou străinătatea, aşa incit ulterior exer
cită o influenţă opusă. 

Vedem, aşadar, că, în general, aceleaşi .cauze care duc la scă
derea ratei generale a profitului provoacă reacţii care frînează, în
cetinesc şi în parte chiar paralizează această scădere. Ele nu anu
lează legea, dar îi slăbes1c efectu[. Dacă nu s-ar întîmpla aşa,  nu 
scăderea ratei generale a profitului iar fi de neînţ.eles, d, dimpo
trivă, ritmul relativ lent al acestei ·scăderi. Aşadar, leg.ea acţio
nează numii ca tendinţă, al cărei efoct nu se manifestă evident 
decît în anumite împrejurări şi în decursul unor perioade de lungă 
durată, 

Jnainte de a merge mai departe trebui·e, pentru a evita o rice 
interpretaire greşită, să ripetăm încă ·o dită două teze pe care 
1le-rn epJs în repetite iînJduri. 

1n primul rînd : icelaşi Jroces 1care produce ieftinirea mărfu
rilor în cursul dezvoltării modului de producţie capitalist produce 
o schimbare ân compoziţia organică a -capitalJlui social folosit pen
tru pmduoerea măifurilor, şi, în consecinţă, scăderea ratei profi• 
tului. Nu trebuie deci să identificăm micşorarea -costulm relativ al 
fiecărei nănfi, şi chiar a acelei p ărţi din acest cost care cuprinde 
uzura maşinilor, cu valoarea crescîndă a capitalu1ui constant în 
:omparaţie cu cel variabil, deşi, ·invers, orice micşorare a costului 
relativ al capitalului constant, volumul lementelor lui materiale 
ră:înînd neschimbat sau c.reScînd, inluenţează iereşterea ratei 
profitului, adică micşorarea pro tanto a valorii capitalu1ui con
s:ant în comparaţie cu capitalul variabil întrebuintat n propotii 
des,cresdî!de. 

1n al doilea rînd : Faptul că în [focare din mărfurile a căror 
tatalitaite cooottuie P0oou. lPbalului, munca v1ie nou idăugată 
pe -care o conţin scade tot mai mult în .raport icu materiile prime 
cuprinse ·în ele şi ou mijloace[e de muncă 1consumate pentru pro
ducerea lor ; .faptul deci că ,în fiecare marfă este materializată o can
tita:te ,tot mai mică de muucă vie nou adăugată, deoarece o dată cu 
dezvoltarea forţei produ-citive social·e p entru producerea lor se cere 
mai puţină Iluncă, - nu priveşte raportul în ·care munca vie cu
prinsă n marfă se împarte .n muncă pJătită şi muncă neplătită. In
vers. Deşi .cantitatea totală ide muncă vie nou adăugată, 1cuprinsă în 
marfă, scade, pa.tea neplăitită creşte !in raport u cea plătită prin 
descreşterea tfie absolută, .fie prPo'ţională a părţii plătite ; căci ace
laşi mod de Producţie care face să scadă masa totală de muncă vie 
nou adăugată, uprinsă într-o marfă, este însoţit de creşterea plus-
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valorii absolute şi a ,plusvalorii relaJtive. Tendinţa de scădere a ratei 
proftului este egată de o tendinţă de ,creştere a ratei plusvalorii, 
deci a gradului de exploatare a muncii. N.mic mai absurd, aşadar, 
lecit a ejpli:a scăderea ratei prlfitu1ui pr1ntr-o creştere a nivelului 
,salariului, cu ,toate că, in ilod excepţional, şi acest iucru este po
sibil. Nilai înţelegînd raporturile care se stabilesc la formarea 
ratei profitului, statistica pol'te prooeda la o analiză reală a nivelului 
salariului în diferite ,epoci şi în diferite ţări. Rata profitului scade nu 
pentru că munca devine mai puţin productivă, ci pentru că ea de
vine mai productivă. Ambele, atît creşterea ratei plusvalorii cit şi 
scăderea ratei pro:itului, sînt numai forme deosebite prin care se 
exprimă în mod capitalist productivitatea crescîndă a muncii. 

VI. Creşterea capitalului pe acţiuni 

La ce1e cinci puncte expuse mai sus poate fi adăugdt următo
rul, pe car,e însă deocamdată nu-l iutem analiza amănunţit. O dată 
cu prog.resul producţiei c apH:liste, care merge mină în mină cu 
acumularea accelerată, o parte din c apital este calculată şi folo
sită numai în calitate de capital purtător de dobîndă ; dar nu în 
sensul că fiecare capitalist care împrumută capital se muUţumeş.te 
cu dobînda, în timp ce capitalistul industrial încasează beneficiul 
siu de îitreprinzător. Aceasta nu ar,e nici  o legătură cu nivelul 
ratei generale a profitului, căci pentru ea profitul = dobînda + 
+ profilul de orice fel + renta funciară ; o asemenea împărţire 
nu are importanţă ·pentru rata generală a profitului. Sensul este 
că aceste capitaluri, deşi plasate 'în mari întreprinderi productive, 
nu dau, după scăderea tuturor che.ltuielilor, decît dobinzi mari sau 
mici, aşa-numitele dividende, de pHdă la căHe .ferate. Ele nu parti-
1cipă 1deci la ega:lizarea itei 1generale 1a ipmfi.Ului, !deoarece ,rata 
profitului lor ,este sub rata mijlocie. Dacă ele ar parti·cipa, atunci 
aceasta din urmă ar scădea mult mai mult. Din punct de vedere teo
retic aoeste capitaluri pot fi incluse în calcul, ş i  atunoi se  obţine 
o rată a profitului care este evident mai mică decît cea existentă 
şi care are realmente o importanţă determinantă Pentru capitalişti, 
deoarece tocmai în aceste întreprinderi capitl'lul constant este cel 
mai mare în raport cu cel variabil. 
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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  

Dezvoltarea 
contradicţiilor interne ale legii 

1 .  Consideraţii generale 

In secţiunea întîi a cărţii de faţă m văzut că rata plusvalorii, 
exprimată sub formă de rată a profit.ului pare în1otdeauna mai mică 
decît este î n  realitate. Acum am văzut că chiar .şi o rată c res
cîndă a plusvalorii are tendinţa s ă  se exprime într-o rată a profi
tului în scădere. Rata profitului ar fi egală cu rata plusvalorii nu
mai atunci cînd ·C = O, adică atunci cînd întregul capHl ar fi 
che[ituit pentru slariu. O r ată a pmfitu:lui în scădere eqpTimă o rată 
a plusvalorii în scădere numai atunci cînd raportul dintre valo are a 
c apitalului constant şi cantiitatea forţei de muncă c are îl pune ÎB 
mişcare rămîne neschimbat, sau cînd aceasta din urmă creşte în 
raport cu valo ar.e a capitalului constant. 

Ricardo, sub pr·etextul studierii  ratei profitului, studiază de 
fapt numai rata plusvalo rii, şi aceasta nrumai în ipO'teza că ziua 
de muncă, 1atît în ceea ce priveşte inten sitatea cit  şi în ceea ce 
priveşte dur.ata, este o mărime constantă. 

Scăderea ratei profitului şi acumularea acceler.ată sînt ex
presii diferite a'le aceluiaşi ,proces numai !În măsura în care amb ele 
e.primă idezvoltarea !forţei ,productive. La rîndul ei,  acumularea 
accelerează scăderea ratei profitului ·în măsura ,în care detemină 
concentrare a pe scară mare a muncilor şi, o dată cu aceasta, o 
compoziţie mai ridic ată a c apitalului.  Pe de aHă parte, scăderea ra
tei profitului accelerează, la rîndul ei,  concentrarea şi centralizarea 
capitalului JPrin privarea capitaliştilor mici de >roprietate şi a ulti
melor .rămăşiţe de mici PWdUJc ăto.ri dire�ţi .la care a mai rrnas ceva 
de expropriat. Mai departe , c a  urmare a acestui fa>t, se accelerează 
acumularea, privită sub aspect cantitativ, deşi o dată cu rata profi
tului scade şi  -rata acumulării. 

Pe de altă p arte, întmc.ît rita sporirii valorii aapitalului total, 
rata profitului, constituie stimulentul producţiei capitaliste .(după 
cum sporirea valorii capitalului constituie unicul ei s cop) , sc ăderea 
ratei profitului încetineşte formarea de noi capitaluri de sine stă-
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tătoare şi par•e ·astJel să ameninţe dezvoltarea p rooesului de pro
ducţie capitalist ; ea avorizează supraproducţia, speouia, crizele, 
apariţia cipitalului excedentacr alături de populaţia ·excedentară. 
De aiceea, economiştii care, asemenea lui Ricardo, consideră mo
dul de producţie c apitali.st ca <fiind absolut, simt aici că acest mod 
de producţie îşi c reează singur limite şi atribuie deci aceste limite 
nu produ-ţiei, ci naturii (în t·eOPia rentei) . Cee a ce ·este însă esen
ţial in groaza pe c are le-o inspiră scăderea r.atei profitului este 
s entimentul că în modul de producţie capitalist există o limită 
pentru dezvoltarea forţelor de producţie, care n-are nimic comun 
cu producerea .a;uţiei ca atare ; această limită specifică dovedeşte 
caracterul istoric trecător ·al modului de p roducţie capitalis t ; do
vedeşte că m odul de producţie capitalist nu este modul absolut 
de producere ia avuţi·ei, ci  mai degrabă că, pe o anumită treaptă, 
el intră în conflict cu dezvo ltarea sa. 

Ricardo şi şco ll·a lui analizează, ce�i drept, numai profitul 
industrial, care include şi dobînda. Dar rata rentei funciare are 
şi ea tendinţa de ia scădea, cu toate că masa ei absolută creşte, şi 
poate chi ar să crească în proporţie mai mare de ctt profitul indus
trial. (Vezi Ed. West 78, c are a formulat înaintea lui Ricardo legea 
rentei funciare.) Dacă considerăm capitalul social total C şi în
semnăm ·cu pri profitu'! industri:! rmas dpă scăderea dobînzii 
şi a rentei fund:r·e, cu d dob.înda şi cu r renta funciară, atunci 

__ = _ = pr1 + d + r = pr1 + _ + __. 
c c c c c c 

Am văzut că, deşi în oursul dezvoltării producţiei capitaliste p ,  

suma totală a plusvaio rii, creş·te continuu, totuşi _ soade d e  aseC 
menea continuu din oauză că C creşte mai repede decît p. Nu este 
deci nioi o contr,a,dicţie în faptul că pri, d şi r pot creşte fiecare 
. • . • p pr • . pr1 d r 

d m parte mereu, m timp ce at1 t C = C c1 t ş1 C ' C ' C  sca e 

fiecare în parte, sau că pri creşte relativ faţă de d, sau r faţă 
de pri, sau chiar faţă de p ri şi faţă de d. Dacă creşte plusvoarea 
tota l ă  s a u  c r eşte profitul p = pr, dar concomitent scade rata pro-

fitului l = ..., raportul dintre mărimile pri, d şi r ,  în c are se c c 
împarte p = pr, se JOate schimba orioît în limitele sumei totale p, 
fără c a  prin aceasta să fie afectată mărimea lui p sau __ • c 

Schimbare.a recip rocă a lui pri, d şi r, unul faţă de altul, nu 
e ste decît o împărţire diferită a lui p în rubrici diferite. Prin u r-
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p� d r · 
mare C ' C sau C , rnta profitului .industrial . individual, rata 

dobînzii şi raportll dintre rentă şi capitalul total pot să crească 

dacă sînt comparate, deşi l ,  rata gene.ală a profitului, scade ; c 
o condiţie este 

fie = l .  Dacă c 
absolut necesară, şi anume ca suma celor trei să 

rata profitului scade de 1a 500/o la  250/o, dacă, de 

pildă, compoziţia c apitalului, 1a o rată a plusvalorii de 100°/o, se 
schimb ă  din SOc + 50v în 75c + 2Sv, atunci în pr.imul caz un c apital 
de 1 OOO va da un profdt de 500, iar în al doilea caz un capital de 
4 OOO va da un profit de 1 OOO. S-au dublat p sau pr, dar pr' .a scă
zut la jumătate. Şi da·Că Înainte, din 50°/o, 20 repreoentau profitul, 

10 dobînda şi 20 renta, atunci pr1 = 20°/o , �= 10°/o şi _ = 20°/o. c c c 
Dacă rata profiulu-i scăzînd de la 500/o la 250/o, proporţiile ar ră-

mîne .aceleaşi, atunci pr1 = 1 00/o, � = 50/o, _ = 100/o. Dimpo-C C C 
trivă, dacă pr1 scade la 80/o şi � la 40/o, atunci _ creşte la 1 3°/o. c c c 
Mărime.a propoţională a lui r ar creşte faţă de pri şi d, dar pr' 
ar rămîne totuşi neschimbat. In ambele .ipotere suma pri, d şi r ar 
creşte, fiinlcică ar i produsă prin mijloci.ea unui capital de pa�ru 
ori mai mare. De altf·el ipoteza lui Ricardo că iniţial profitul in
dustri·al (paus dobînda) include întreaga plusv•aloare este din punct 
de veder·e istoric şi  logic falsă. Dimpotrivă, în condiţiile produc
ţiei capitaliste dezvoltate : 1) întregul profit ajunge de a început 
în mina ,capitaliştilor industriali ,şi co.me.:ciali pentru ca ulterior 
să fie împă.ţiit şi 2) renta se reduce la un surplus peste profit. Pe 
această hază c apitalistă creşt·e ap0i din nou r·enta, cam este o pmte 
a profitUlui (adică a plusvalorii considerate ca  produs al capita
lului total) , dar nu partea specifică a produsului pe care o bagă 
în buzunar capitalLstul. 

Presupunînd că există suficiente mijl0ace de producţie nece
sare, adică suficientă acumulare de cap:tal, limitele cr.eării de plus
valoare - rata ei fiind dată, prin urmare gradul de exploatare a 
muncii fiind dat, sînt în funcţie numai de populaţia muncitoare. 
iar populaţia muncitoare fiind dată, limitele creării de plusvaloare 
sînt în funcţie numai de gradul de exploatare a muncii. Iar pro
cesul de producţie capitalist constă în esenţă în produoer·ea de 
plusvaloare reprezentată în plusprodus sau în p.artea alicotă a 
mărfurilor produse, în care este materializată munca neplătită. Nu 
trebuie uitat faprul că producerea .acestei plusvalori - iar trans-
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formarea din nou a unei părţi a acestei plus.alori în c apital, sau 
acumularea, constitiuie o part·e integ.r.antă a acesrtei produceri de 
plusvaloare - este s copul nemijlocit şi mo tivul determinant l 
producţiei capitaliste. Nu trebuie deci niciodată să ne imaginăm 
producţia c apitalistă aşa cum nu este ea de fapt, adică drept o 
producţie care are ca scp nemij locit consumul sau produce rea 
mij l'oaoelor de consum pe!tru c apitalişti. ln felul acesta s-ar pierde 
complet din vedere caracterul eii specific, c are se exprimă prin 
întreaga ei stCt.ură interioară. 

Obţinerea acestei plusvalori constitui·e procesul de producţie 
nemij.lo ct, oare, •aşa cum am mai spus, nu cunoaşte alte limite 
decît cele menţionate mai sus. De îndată ce cantitatea de supra
muncă ce se poate sto arce este m·aterializată în mărfuri, plus
valoarea este produsă. Dar cu această producere a plusialo rii  s e  
încheie numa. primul a c t  a l  pncesu1ui d e  prolucţie capitalist, pro
cesul de producţie nemijlocit. Capitalul a absorbit atîta şi atîta 
muncă neplătită. O dată cu dezvoltarea procesului, care se ex
primă în scăderea ratei profitului, masa plusvalorii produse ·ast.el 
atinge proporţii uriaşe. Acum urmează actul al doil ea al pro cesu
lui. Întreaga masă de mărfuri, prodiusul total, atît parte a care în
locuieşte capitalul constant şi capi.alul variabil, cît şi partea care 
reprezintă iplusvaloarea, :trebuie vîndută. Dacă acest lucru nu se 
întîmplă, sau se întîmplă numai în parte, sau dacă marfa se vinde 
numai la preţuri c are se afl ă sub ,preţurile de producţie, atunci 
muncitom1, ce-i drept, ·este exploatat, dar exploatarea lui nu se 
rearizează ca atar·e pentru caprtalist, poate să nu fie însoţită de 
o realizare sau po ate s ă  fie însoţită numai de o re a1izare parţială 
a plusv.alorii stoarse, ba ch1ar poate să fie însoţită de o pierdere 
parţială s au totală a c apibalului. Coildiţi1le exploatării nemijlocite 
şi acelea ale r·ealizării ei nu sînt identice. Ele diferă nu numai 
după timp şi loc,  ci şi în esenţă. Primele sînt limitate numai de 
forţa productivă a societăţii, celelaHe de proporţionalitatea dife
ritelor ramur.i de producţie .şi de capacitatea de consum a socie
tăţii. Aceasta din urmă nu este însă determinată nici de forţa 
productivă absolută şi nitei de capacitatea de consum absolută, ci 
de capacitatea de consum pe baza relaţiiJor antagoniste de repar
tiţie,- care .reduc consumul marii mase a societăţii la un minimum 
care variază în limite mai mult sau mai puţin înguste. Ea mai este 
limitată de înclinaţia spre acumulare, de înclinaţia spre sporirea 
capitalu'lui şi spre producerea de plusvaloare .pe scară tot mi 
ma.e. Acealta este o .lege a producţiei capitaliste dictată de per
manentele revoluţii :în metodele de producţie înseşi, de depre
c1erea capitalllui ex�stenrt care însoţeşte permanent aceste revo-
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Iuţii, de aoncur-enţa generală şi de necesitatea de a perfecţiona şi 
de .a extinde producţia, fie chim numai ca n mijloc de a o men
ţine şi de a o feri de pieire. Piaţa trebuie deci  extinsă n perma
nenţă, astfel îndîtt legăturile ei şi condiţiile care le reglementează 
să capete tot mii muH aspectul unei legi naturale independente 
de iProducători, să devină tot mai puţin controlabile. iContr.a<dk
ţia int,ernă tinde să fie rezolvată prin extinderea cîmpului exterior 
al producţiei. Cu cît forţa productivă se dezvoHă, cu atî t mai mult 
inbră ea în conflict cu baza ingustă a relaţiilor de consum. Pe 
această b ază plină de contradicţii este foarte :iresc faptul că ex
cedentul de capital este legat de un excedent crescînd al popu
laţiei ; căci, deşi unirea Uînduror.a ar face să sporească masa 
plusvalorii .produse, totuşi prin îusşi acest fapt s-ar accentua şi 
contradicţia dintre condiţiile în oare se pr.oduce această plusva
loare !Şi condiţiile în care ,ea se r�alizează. 

Dacă o anumHă rată a profituli es1te dată, masa profit'l.!lui 
depinde întotdeauna de mărimea capitalului avansat. Acumularea 
este însă n aoest caz determin.ată de acea parte a masei profitu
lui oare este transformată din inou în cap.tal. Intrucît însă această 
parte este egală cu profitul minus venitul consumat de capitalişti, 
ea va depinde nu numai de valoarea acestei mase, ci şi de ieftină
tatea mărfurilor pe car·e le poate cumpăra capitalistul cu ea, adică 
a măriurilor cire intră parţial în consumul lui, în venitul lui, par
ţial în capi1talul lui constant (aici presupunem că salariul este dat) . 

Masa capitalului pe care ,o pune în mişcare muncitorul şi a 
cărni valoare el o conservă prin mun:a sa, făcînd-o să reapară 
în produs, 'este cu ttul diferită de valo·area pe care el o adaugă. 
Dacă masa cap�talului = 1 OOO şi munca adăugată = 1 00, atunci 
capitalul repmdus = 1 1 00.  Dacă masa capitalului = 1 00 şi munca 
adăugată = 20, atunci capitalul reprodus = 120. Rata profitului este 
în primul caz = 1 0°/o, în al doilea = 20°/o. Şi totuşi, din 10 se 
poate acumu1a mai muH decît din 20. In felul ac·esta afluxul de 
capital (facem abstracţie de deprecie1ea lui datorită creşterii for
ţei productive) continuă sau acumularea lui se face proporţional 
cu masa pe care o posedă, şi ·nu propoţional cu nivelul ratei pro
fitului. O riată ridioată a profitului, în măsua în care se bazează 
pe o r.ată ridicată a plusvalorii, este posibilă atunci cînd ziua de 
muncă este foarte lungă, deşi munca nu este foarte productivă ; 
ea este posiilă în pofida productivităţii scăzute a muncii, de
oarece trebuinţele muncitorului sînt minime şi de aceea s,alarrul li 
mediu este foarte redus . Nivelului scăzut al salariului îi va cores
punde lipsa de energie a muncitorilor. Capitalul se acumulează în 
acest caz încet, cu toate că rata profitului este ridicată. Populaţi a 
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este stagnantă, iar timpul de muncă ce se cheltuieşte pentru pro
dus este nare, deşi salariul plătit muncitorului este mic. 

Rata profitului scade nu pentru că muncitorul este mai puţin 
exp1oatat, ci pentru că în raport cu cpialul folo sit se foloseşte în 
general mai puţină muncă. 

rDacă, aşa cum am arătat, scăderea ratei profitului c oindde cu 
c resterea masei pofitului, atunci capitalistul îşi va însuşi o parte 
mai mare din produsu1 anual al muncii la rubrica capital (pentru 
a înlocui capitalul consumat) şi o parte relativ mai mică la ru
bric.a proMt. De aici famteziia popii Chalmers 79 potrivit căreia cu 
cit  masa pro dusului anual cheltuită de către c apitalişti drept c a
pital ·este mai mică, cu atît profiturile înc asate de ei sînt mai 
mani ; iar biserica de stat le vine în •ajutor, îngrijindu-se ca o mare 
parte a plusprousului să fie consumată, în loc să fie capitalizată. 
Popa c onfundă cauza u fectul. D e  a:ltf.el masa profitului, chiar 
dacă rata este mai mică, creşte o dată cu mărimBa capitalului chel
tuit. Aceasta deterlJină .însă în acelaşi timp conc entrarea capita
lului, deoarece acum oondiţirne de producţie impun folosirea de 
c apitaluri mai maPi. Aceasta determină de .asemenea cntraliza rea 
c apitalului, dică înghiţirea c apitaliştilor mioi de către cei mari 
şi pi·erdePea c a,pitalurilor de către micii capitalişti Aceasta în
seamnă însă separ;a:rea, deşi la putePea a dUa, a condiţiilor de 
muncă de pr·oducăt1ri, printre c are se ma. numără încă aceşti mici 
capitalişti, dat fiind că la ei mllc a  proprie mai j o acă un rol în
semnit ; munca c apitalistului este în genere invers propo rţională 
cu mărimea caiitalu1ui său, adică cu gradul în oare el este capita
list. Tocmai această ,separare a condiţiilor de muncă de producă
tor constituie noţiunea de capital, ea apare o dată cu acumularea 
primitivă („Capitalul" ,  c artea I, cp. XXIV) , se desfăşoară apoi 
ca un proces permanent de acumularoe şi concentrare a capitalulu i,  
pentru a se ·e'prima, în cele din urmă, aici ca centralizare in 
mîini puţine a oapi:alurilor dej a eJistenite şi c a  pieroere a capita
lurilo r  de cătr·e mulţi (ceea ce nu este decît o altă formă a ex
propr.erii) . Prooc esul acesta ar duce curînd la falimentul productiei 
capitaliste dacă alături de forţa centripetă n-ar acţi ona mereu. în 
mod descentralizator, tendinţe contrarii. 

II. Conflictul dintre extinderea producţiei 
şi valorificare 

ezvol:area forţei rProdctive sociale a mun\cii se m anifeStă 
:în două feluri. n p.rir'l r&nl în mărimea forţelor de p r.oducţie deja 
produ.se, în volumul vial11k şi totaH:atea condiţiilor de producţie 
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în care are loc noua p roducţie, şi în mărimea absolută a capitalu
l!i PWrd1attv dj a CmUl'at ; În 1 doUea fntd, în micinea rela
tivă a Părţii ·e 1CC}Lta� oheituirte Pelltru s a1ar�u in Po1t cu pi
talul tot·al, adică în micimea relativă a cantităţii de muncă vfo 
necesMă pentru reproducerea şi valonificrea unui c apital dat, 
pentru producţia în masă. Aeeasta pr.esupune în acelaşi o ron
centrarea capitalului. 

In ceea ce priveşte forţa de muncă folosită, dezvoltarea forţei 
productive se manifestă de asemenea în două feluri : în primul 
rînd, în creşterea sup r.amunoii, adică în reducerea timpwlui de 
muncă necesar pentru reprodueerea for,ţei de muncă ; în al doi:Iea 
îlld, în m1aşor1rea ·cntrtii de fovţă de muncă (a nIllărului de 
muncitori) foJosite în general pentru a pune în mişcare un capi
tal dat. 

Ambele mişcări nu numai că merg mină în mină, dar se şi 
condiţionează reciproc, s înt fenomene în oa1e se exprimă aceeaşi 
lege. Totuşi ele influenţează în s ens coi!trnr rata profitului. Masa 
totală a profitului este egală cu masa totală a plusvalorii, ratn 

f
. 1 . p plusvaloare 

PI 1 • v • pro itu m = = . usva oarea insa, suma e1 C capital total avansat 
totală, este deit:rmi.nată în primul rînd de rata ei, iar în l doilea 
rî1nd de masa de muncă folosită s imuitan în condiţii.le acestei rate, 
sau, ceea ce este acelaşi lucru, de mărimea c apitalului v·a:iabil. 
.e de o parte meşte un actor, r·ata plusvalorii, pe de altă parte 
scade (relativ sau absolut) celălalt factor, numărul de munoitori. 
In măsura în care dezvoltarea forţei productive micşorează paTtea 
p'lătită a muncii folosite, ea sporeşte plusvaloa:rea, dat fiind că î i  
măreşte rata ; dar în măsura în c a1e această dezvoltare micşo
rează mas a totală a muncii tolosirte de un capital dat, ea micşo
rează celălalt f,actor, numărul de munoitori cu care se înmulţeşte 
rata plusvalorii pentru a se obţine masa aoesteia. Doi muni tori 
care muncesc zilnic 12 o re nu pot produce aoeeaşi masă de plus
valoarre ca 24 de muncitori care ar munci doar cite 2 ore, chiar 
dică ar ptea brăi numai cu aer, şi, prin Uffiare, n�ar trebui de 
loc să munoească pentru i îşişi. Prl urmare, în această pri
vinţă, compensarea numărului r·edus de munoitori prin mărirea 
gradului de e�ploa-tare a nunJcii are anumite limite pe care nu le 
poate depăşi ; ea poate de aceea ftîna scăderea ratei Profitului. dar 
n-o poate înlătura. 

Aşadar, o d!tă cu dezvoltarea modului de produoţie capitalist, 
rata profitului scade, în timp ce masa proiltului şi masa oapitalu
lui folosit cresc.  La o rată dată, masa abs olută cu care crşte 
capHalul .dpinde de măr,mea cpitalului în momentul ·dat . .Pe de 
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a1tă parte însă, dacă aceas.tă mă1rime esit·e dată, raportuil în c are 
oreşte capitalul, gradul creşt·erii ,lui, dep�nde de rata profitului. 
Creşterea forţei produotive (care, în afară de aceasta, aşa cum am 
arătat, merge înitotdeauna mină în mină cu deprecierea oapitalului 
existent) poate spori nem�j locit mărimea valorii capitalului nwnai 
dacă, spo.rind rata profitului, sporeşte acea parte din valoarea pro
dusului anual c ire se transformă din nou în capital. ln măsura 
în care este vorba de forţa producitivă a muncii (deoarece această 
forţă Productivă a muncii nu are nimic comun cu valoarea capita
lului existent) , masa profiituJlui poate să cr·eas că numa1i în cazul 
cînd, ca umare a c reşterii forţei p.roductive a muncii, creşte 
plusvaloare a relativă, sau se micşorează valoarea .capitalului con
stant, idkă se ieftinesc mărfmile care intră fie în reProducerea 
forţei de muncă, iie în elementele capitalului constant. Ambele 
însă sînt însoţite de o depreciere a capitalului exisltent, ambele 
merg mină în mînă cu micşorarea rela1tivă a capitalu1ui variabil! 
faţă de cel cons tant. Ambele determină scăderea ratei profitului 
şi ambele o încetines c.  poi, în măsura în carie creşter·ea ratei 
profitului determină o icreştere a cererii de muncă, ea nfluenţează 
creşterea populaţiei munoitoare şi implicit sporirea materialului 
expl.aitabil datorită căruia c apita1ul deine capital. 

Dar dezvoHar·ea forţei productive a muncii contribuie indirect 
la creşterea vailorii-capita1 existent prin faptul că sporeşte .sa 
şi dlive.rsitatea valo.ilor de întrebuinţar·e în c are S·e ·exprimă 
aceeaşi valoare de schimb şi care constituie substratul m!terial, 
e1ement·ele material-e ale capi1tallui, obiectele reale din crre con
stă nemijlociit c apitalul constant şi, c·el puţin mij locit, capitalul 
variabil. Cu acelaşi c apital şi  aceeaşi canbitate de muncă se pro
duc. mai muHe obiecte care, independent de valoare a lor de 
schimb, pot fi transformate în capiital , obiecte care pot servi l a  
absorbi.rea d e  muncă ad1ţională,  deci ş i  d e  supramuncă adiţiona l ă  
şi care pot constitui c apitalul adiţionail. Masa d e  mncă p e  care 
o poate comanda capi1talul nu depinde de valoar·ea lui, ci de mas a  
d e  materii prme ş i  matei.ale auxiliar·e , de maşini ş i  de elementele 
capitalului fix, de mij loacele de subzistenţă, de to t eea .ce consti
tuie capitalul, oricare ar fi valoarea lui. Prin faptul că, in elul 
acesta creşte masa de muncă folosită, deci şi  masa de supramuncă, 
cr.eşte şi valoarea capdtal1ului reprodus şi urplusu1 de valoare nou 
adăugată. 

Aceste două momente cuprinse în procesul de acumulare nu 
trebuie însă priiite numai în coexistenţa lor paşnică, aşa cum 
ace Ricardo ; ele conţin o coniradictie care se manifestă în ten-



252 Secţiunea a III-a. Legea tendinţei de scădere a ratei profitului 

dinţe şi fenomene contradictorii. Factorii coJJtradictorii acţionează 
simultan unul împotriva oeluL1.t. 

Concomitent cu impulsul spre o sporire reală a ppulaţiei 
munoitoare, ipuls izvorît din creşter. acelei p ărţi a produsului 
social total care func.ţionează în calitate de c apital, acţionează 
factorii oare areează doar suprapoplaţia relativă. 

Concomite!t cu scăderea r,atei profitului creşte masa capita
lurilor şi mînă în mînă cu ea ar,e l oc o depreciere a capitaJuiui 
eistent, depreciere caI'e frînează aoeastă s cădere şi accelerează 
acumularea valorii-capital. 

Concomi>tent cu dezvoltarea frţei producbive se dezvoltă şi 
compoziţiJa mai ridicată a cpitalului, sc ădeI'ea relativă a părtii 
variabile faţă de cea constantă. 

Aceste influenţe diferite se manifestă cînd mai mult ,ltura te 
în 'J!ţiu, îd mai mulit suocesive în tilmp ; conJmc1 dintre fac
torii c.are acţionează în sens opus izbucneş.te periodic în crize. 
Crizele eprezintă întotdeauna numai rezolvar·ea temporară, vio
lentă a c onbradic.ţHlor ·existente, erupţii violente c are restabilesc 
pentru moment echilibrul zdruncinat. 

Exprimată 'În termeni foarte generali, coltradicţia constă în 
faptul că modului de producţie c apitalist îi eite proprie tendinta 
de dezvoltare .absolută a forţelor de p roducţie, inde,pendent de va
loar·ea şi de p'lusvaloarea pe care aceasta o conţine, pr·ecum şi de 
relaţiile so ciale în oadml c ărora are foc producţia capitalisi:ă ; 
în timp ce, pe de altă p:rt·e, scopul luii este menţinerea valorii-ca
pi1tal existente şi valorifkarea ei într-o măsură cît mai mare (adică 
creşterea tot mai rapidă a acestei valori) . �ecificul modului de 
producţie oapitalist constă în folosirea valorii-c.apilal existente ca 
mijloc pentru o cH mai mar·e valorificare .a acestei valoiri. Meto
dele pnin c ar·e el îşi atinge acest ,cop sînt : s căderea ratei pro
fitului, deprecierea capitalului existent şi dezvoltarea forţei pro
ductive a muncii pe seama forţelor de producţie deja produse. 

Dep r ecierea periodică a capitalului existent, acest mij loc ima
nent al modului de producţie capitaliist, c are frînează scăerea 
ratei profitului şi acceler·ează acumularea de valoare-capital prin 
for.marea unui nou cap'ital, îpiedtcă r elaţiile stabilite, cîn cadru.I 
cărora se desfăşoară p ro c esul de oirculaţie şi procesul de repro
ducţIe a capitalului şi de aceea este însoţită de întreruperi bruşte 
şi de crize ,ale ,procesului de p.roducţte. 

Mergînd mină în mină cu dezvoltarea foiţelor de producţie, 
scăderea relativă a cipitalului variabil faţă de ce'l constant dă un 

rpuls ,permaneJJt melterii ))pulaţiei muncitoare Şi creeaza m 
acelŞi 1tmp ne1încetat o suprap!laţie artlfidală. AcuanuJarea 
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c.pitalulU1i, considerată din punctul de vedere al vJorii, este in
cltini1tă prin scăderea iiatei profitului, acce1erînd şi m ai mult acu
mularea va101ilor de întrebuinţare, iar aceasta, la rîndul ei, acce
lerează ritmul acumulării, considerată tot dtn punctul de vedere 
.I valorii. 

Producţia cpitalistă tinde in permanenţă să depşească aceste 
limite imanente, dar ea le depăşeşte numai prin mij loace c are-i 
pun din nou în faţă, pe .o s c ară muH mai mare, aceste limtte. 

Adevărata limită a producţiei cipi:aliste este capitalul însuşi, 
iar aceasta înseamnă : c apitalul şi autovalor1ficarea lui constituie 
punctul iniţial şi punotul final, motivul şi scopul producţiei ; pro
ducţia nu este decLt producţie pentru capital în loc ca, dim,po
trivă, mijloacele de ,prnducţie 1să ifie siple mijloice pentru dez
voltarea .continuă a prnce su'lui vieţii societăţii producătriilor. 

Aceste liimite, singurele în c adrul cărora pot a"ea loc conservarea 
şi valoriiicar.ea valor.ii-capita1, balate pe exproprierea şi paupe
rizaea marii mase a producătorilor, intră n permanenţă în contra
dicţie u metodele de producţie pe care trebuie să le folosească 
capitalul pentru a-şi atinge s copul şi lare servesc la o extindere 
nelimitaită a producţiei, la o pmducţie ca scop în sine, la o dez
vo�tare necondiţionată a forţei productive sociale a muncii. Mij
locul - dezvoltarea nelimitată a forţelor de producţie sociale -
intră în permanenţă în c onflict cu scopul limitat - valorificarea 
capitalului existent. De aceea, dacă modllll de producţie c apitalist 
este un mijloc istoric de dezvolt.are a forţei productive materiaie 
şi de creare a pieţei mondiale c orespunzltoare, el reprezintă tot
odată o contr.dicţie permanentă între această s arcină istorică a 
s a  şi relaţiile de producţie .sociale care-i corespund. 

III. Surplus de capital în condiţiile unui excedent e populaţie 

O dată cu scăderea ratei profitului creşte minimul de capital 
necesar capitaHstului individual pentru folosi1ea productivă a 
muncii - necesir atît pentru eo atare a muncii în gener.il , cit 
şi p entru ca timpul de muncă foloiit s ă  fie timpl de muncă ne
cesar pentru producerea mărfurilor, p entru ca acesta să nu de
păşească media timpului de muncă socialmente necesar pentru 
producerea mărfurilor. In acelaşi timp creşte cocentrarna, f·iindcă, 

dincolo de anumite limite, un capital mar.e cu o rată a profitului 
s c ăzută acumulează mii rapid decît un capital mic cu o raită a 
profitului mare. Aoeastă concenitnare crescîndă duce, la rîndul ei, 
atuni cind a atins un anumit nivel, la o nouă scădere a ratei pro-
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fitlui. Masa capital'illor mici, fărîmiţate, este împinsă astfel p e  
caka aventu1ii : speculă, operaţii fiotive c u  cedite, c u  acţiuni, 
crize. Aşa-zisa pletoră a c ap�':alu1ui se r·eferă întotdeauna în esenţă 
la pletora unui capHal pentru cre scăderea ratei profHului nu 
este compesată de masa lui - cum e întotdeauna cazul cu c a
pitalurile nou formate, proaspete - sau la pletora capitalurilor 
care sînt incapabile le însele de o acţiune proprie şi se pun sub 
formă de oredit la wspoziţia conducătorilor de mari într.epPinderi. 
Aceasită pletoră a capitalului este provocată de aceleaşi îpre
j urări c are determină .suprapopulaţia relativă şi este de aceea un 
fenomen care o comp!etează pe aceasta din urmă, deşi ambele se 
află la poli opuşi, capitalul 1nefalosit de o parte ,şi populaţia mun
citoare nefolosită e cealaltă parte. 

Suprpoducţia de capital, şi  nu e anumite mărfuri - deşi 
supraprnducţia de capital implică întdtdeauna o supraproducţie de 
mJrfuri -, nu îseamnă deci nimi'c altceva decît supraacumularea 
de capital. Peutm a .înţe1ege ce este această supraacumulare (mai 
tîrziu vom analiza amănunţit aoest lucru) ,  este suficient să presu
punem că ea este ab soluttă. In ce .caz ar i supraproducţia de capi
tal abs'0[ută, şi anume o supraprolucţie care nu s-ar extinde numai 
asupra cutărui sau cutărui domeniu sau asupra cîtorva domenii 
important€ ale producţiei, ci rr fi absolută chiar ca volum, adic ă 
ar cuprinde toate d.meniilie producţiei ? 

O supraproducţie abisolută .de cpital ar eiista d e  îndată c e  
capita1ul adiţional destinat producţi.ei c api:alist·e a r  f i  = O. Scopul 
producţiei capitaliste este insă valorificarea capitalului, adică în
suşirea .de .suprancă, producerea ·de plusvaloare, de profi':. Aşa
dar, de ·îndată ce capitalul ir. cr·eşte .într-aitît 'în raport cu popu
laţia muncitoare incit nu ar mai pu1ea fi prelungit nici 1timpul de 
muncă absout pe car·e ol prestează această populaţie şi nici n-ar 
putea i Pre1ungH timpul relativ de supramuncă (acest din urmă 
lucm n-ar fi în i un c az posibil n condiţii dnd cererea de 
muncă ar i aitît  d e  mare lşi ar ex�sta deci o ·tendinţă de urcare a 
salariilor) , dnd, >rin urmare, cipltalul sporit ar produce numai 
aceeşi masă .e plusvaloare Sau chlar una mai mică decit î.ainte 
de a fi sporitt, atunci ar avea loc o supraproducţie absoluită de ca
pital ; aceasta înseamnă că capitalul sporit C + dC ar produce 
acelaşi profit sau ciiar unl. mai mc decît cel produs de c apita
lul C înainte de a i sporit cu d C. ln ambele cazui ar avea loc 
o scădere importantă şi bruscă a ratei g·enerale a prnfitului, cau
zată însă de .data ace asta de o schimbare în compoziţia capitalu
lui, car·e nu s-ar datora ,dezvol>tării forţei productive, ci unei creş
teri a vIorii în bani a capitalului 'Variabil (din cauza sporirii sa-
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lariilor) şi .scăderii corespunzătoare a rportului dintre supramuncă 
şi muca necesară. 

ln realitate luc rurile s-ar prezenta în aşa fe[ că o parte din 
capital ar rămîne total sau par.ial nefoios�tă (pentru că, în gene
rnl, s,pre a se putea valorifica ar trebui mai întîi să înlăture capi
talul aflat .dej a în funcţiune) , ·iar cel:ltă parrte, sub presiunea capi
talului nefolosit sau folosit numai pe jmătate, s-ar valorific a nu
mai Ila o rntă a profitului m ai scăzută. Aici r fi indiferent faptul 
că .o parte din capitalul adiional ar lua locu'l c apitalului vechi şi 
aitfel acesta din urmă ar intra [n capitalul adiţional. Am avea, pe 
de o parte, Sl1Ila anterioară a c ap italului, iar pe de altă p arte 
suma a!diţională. în icest caz •scăderea ratei prfitului ar fi însoţită 
de o s cădere ab.solută a masei profitului, deoarece, în ipoteza 
noastră, masa forţei de muncă folosită nu ar putea ·fi mărită şi  rata 
p1usvaforii n-ar putea cr:şte, prin urmare nici masa plusvalorii n u  
s-ar putea mări. I r  m a s a  micşorată a p,rofitului a r  trebui calculată 
în raport cu un c apital total sporit. Dar chiar dacă am presupune 
că c,pitalul folosit ar continua să se valorifice la vechea rată a 
profitului, că ,deci masa profitului ar rămîne aceeaşi, ea tot s-ar 
calcula la ;un c apital total sporit, cee a  ce de asemenea implică o 
scăder·e a ratei prfitului. Dacă un capital totl de 1 OOO dădea un 
profit de 100, iar lupă sporirea lui la 1 500 dă fot un profit de nu
m ai 100, atIlci, în c azul al doilea, profitul la 1 OOO este de numai 
662/s. Vailorifkarea capita!lului anterior ar fi scăzut deci în mod 
absolut. Capitalul = 1 OOO nu ar <da, în noile condiţii, mai mult 
profit decît dădea înainte un capital = 6662/s. 

Este însă clar că aceasită 'depreciere de fapt a capitalului· an
terior n-ar putea avea lloc făiră Jupită, că fără luptă n-ar putea s ă  
funcţionez·e nici capitalul ad•iiţional � C în calitate d e  c apital. 
Rata profitului n-ar scăde a în urma concrenţei provocate de 
supraproducţia de c apital, ci, dimpotrivă, concur·enţa ar începe acum 
fiinldcă rata profitului .scăzută şi s upraproducţia de capital sint de
terminate de aceleaşi c auze. Partea din � C  c are s-ar afla în oîi
nile capitalişltilor în funcţiune ar fJ lăsată de ei mai mu1t sau mai 
puţin inactivă, pentru a nu�şi deprecia cap�talul lor iniţial şi a nu 
restrînge [.ocul pe c ar.e acesta îl ocupă în sfera producţiei, ,sau ar 
folosi-o în aş a fel, âncit, chiar cu pierderi momentane pentru ei, 
consecimţele stării de inactivitate a c apitalului adiţional să fie 
sportate de noii V·eniţi şi, în g·eneiral, de concurenţii lor. 

Partea din � C care .s-ar afla în mîinile noilor capitalşti ar 
căuta s ă  înlă\tu'e c apitall vechi şi ar izbuti paţial să focă acest 
lucru lăsînd inaativă o parte din vechiul capital, silind-o să-i ce-
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deze Jocul v-echi .şi să ia f ocul capitalului adiţional, folosit numai 
parţial sau itotal nefolosit. 

In măsura în car·e tr-ebuie să funcţioneze şi să se valorifice fa 
c alitate ide capital, o p arte din vechiul ,c apital ar 1r-ebui să ră:mînă 
inactivă în o rice împrejurări, să rămînă inactivă :în calitatea sa de 
c ,pital. Care anume pa·rte ar rrnîne inactivă ar urma să hotărască 
concurenţa. A:tîta timp cit to1tul m-erge bine, concurenţa acţionează, 
aşa cum s-a văzut la ega1izar·ea ratei g·enerale a profitu1ui, ca o 
alianţă 1n practică a clasei capitaliştilor, astfel că prada comună 
se împa-te înltrie ei 'În rapo.rt icu suma investită de fi.ecare. e în
dată însă c e  nu mai este vorba de împărţirea profiltului , ci de îm
părţir·ea pierderii, fi.ecar·e .caută să r·educă cit mai m111t ,posibil cota
parte din acea�tă pierder-e şi să o paseze celorlalţi. Pentru 1n::reaga 
clasă a c apitaliştilor pi1erderea este inevitabillă. Ce parte 'evJne 
fi.ecărui capitalLst, în ce măsură tr·ebuie să p aDticipe diec ar·e la pi er
dere depinde de !forţă şi ide abi'litalte, şi :în acest caz concurenţa 
devine o lup tă între fraţi vrăjmaşi. Opoziţia di,ntre .interesele fie
cărui c api1tahs1t în p arte şi acelea ale clasei cap�taliştilm s e  ma
nifestă atunci ,  to t a:şa cum mai 'Înainte identitatea ace stor int·erese 
şi-a eiroiit practic drum prin concurenţă. 

Cum poate fi lichLdat aoest conflict işi restabilite relaţiile co
r espunzătoar.e mişcări·i „ s ănăito as-e " a producţiei capiitaliste ? Modu[ 
de lichidare este cuprins 'în simpla enunţare a conflictului despre a 
cărui li chidire e vorba.  1El ,corută m fap:U:l că un c apital egal ca va
loare cu într·egul c apital adiţional �C s au cel puţin cu o p art-e din 
el rălmîne inactiv. De.şi ,  după !Cum r·eiese din însăşi enunţarea con
flictului, aceată pierdere nu .s-e r·epantizează în nici un caz în mod 
egal între diverse capitaluri 1i1dividua.e,  această repartizare este 
hotărî1ă de concurenţă, şi,  în funcţie de avan1ajeie pe'ciale sau 
:poziţiile d ej a  lob:îndite, pierder·ea se repartizează foarte inegal şi în 
forme foarte diferirte, astfel că un capital rămîne inactiv, un altul 
este înl!turnt, un al treilea nu înr·egiistrează dedît o pierdere relativă 
sau suferă numai o depreoiere temporară etc. 

In ·o rice împrejurăJri însă -echi'li'brul s-ar restabili prin reduc.erea 
la inac tivitate sau chiar prin lichidarea unui capital mai mare sau 
mai mic. Aceasta s-ar -extinde parţill .asupra .substanţei materiale a 
capi talului ; cu aUe cuvinte, o parte din mij loacele de producţie, 
c apitalul fix şi c apitalul circulant, n-ar funcţiona, n-ar acţiona în ca
liitate de capital ; o parte din 'Între.prinderile abia inbrate în funcţiune 
şi�ar înceta activirtatea. Cu to ate că,  sub acest aspect, timpul nu 
cruţă nimic şi alt e rează toate mijloacele de p.roduc.ţie (cu .excepţia 
solului) . aici s-ar produce, dn cauza inefuncţionării, o di1strugere 
r ealmente mu!lt mai putenică a mijloacelor de producţie. Din acest 
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punct de vedere rezultatul principal ar fi 1totuşi ·  că aceste mij loace 
de producţie ar înceta să mai funcţioneze ca mij loace .de producţie ; 
ar interveni o suspendam de mai lungă sau de mai scurtă durată a 
fncţionării lor în calHate de mij'loace de prodtctie. 

In fond, acţiunea distructivă, în forma ei cea mai acută ar afecta 
capitalul în măsura în care el posedă valoare, aşadair ar afecta 
valorile-C 1Pital. Partea valorii-cC<pital care constă numai din iitluri 
asupra unei viirnare părţi din plusvaloare, in profit, de fapt nu
mai .din !Creanţe sub diferite forme asupra producţiei, se depreciază 
imediat, o dată cu scăderea venitwrilor pe baza cărora este calcu
l!tă. O .parte din numerarul în aur şi argint rămîne inactivă, nu 
funcţionează în calitate de capital. O parte din mărfurile afl.te pe 
piaţă nu-şi poate realiza procesul de circulaţie şi reproducţie 
decît printr-o uriaşă scă dere a .preţllrilor lor, deci printr-o depre
cie:e a capitalului pe care-l reprezintă aceas·tă parte. Tot aşa se 
depreciază, într-o măsură mai mare s au mai mică, elementele capita
lului ix. La aceasta se adaugă faptuil că anumite raporturi presu
puse ale preţurilor condiţionează procesul de reproducţi·e, astfel 
că acita, prin scăderea generală a preţurilor, stagnează şi se dez
organizează. Această perturbare ,şi stagnare paralizează funotia 
banilor ca mij loc de pla·tă, funcţie care se dezvoltă o dată cu dez
Vtarea rcapitalului, şi se bazează pe raporturile presU:puse ale pre
ţurilor, 'întrerupe în o sută de focuri lanţul obligaţiilor de Plată pe 
temen şi devine şi mai accentuată prin prăbuşirea care rezultă de 
aici a s·istemului de c redit care s-a ·dezvoltat o dată cu capitalul şi 
duce astfel la cr.ize violente şi acute, la deprecieri violente şi bruşte, 
la o tstagnare şi per;turbare efectivă a proce sului de reproducţie 
şi, prin :urmare, .la o ·reală îngustare a reproducţiei. 

Tn acelaşi timp însă ar intra în joc şi alţi factori. Stagnarea 
producţiei ar reduce la inactivitate o parte a clasei muncitoare, şi 
prin aceasta partea ocupată a clasei muncitoare ar fi pusă în ase
menea -condiţii, inc i t  ar trebui să ac cepte o scădere a salariului 
hiar ·sub medie, împrejura.r.e care are pentru capital acelaşi efect 
ca şi .crşter·ea 1plusvalorii relative su a celei absolute la un salariu 
mdiu. 1Pe1i0Jda .de p1osperitate ar favorza csă!toriile •În .îndurile 
munciitorrilor şi ar mioşora mortalitatea în nînduriJe copiilor for, ceea 
ce, fără a spori populaţia efectiv ocupată - chiar dacă are loc o 
spoire efectivă a populaţiei -, ar avea, din punctul de vedere al 
lelaţiilor dintre muncitor·i .ş

·
i capital, acelaşi efect pe care l-ar avea 

sporirea numărului de muncitori efectiv ocupaţi. Pe · .de altă parte, 
scăderea preţurilor şi concurenţa l-ar stimula e fiec are ,capitalist 
să scadă valoarea individuală a produsului său total sub valoarea 
generală prin !folosirea de noi maşini, noi metode perfecţionate de 
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muncă, noi combinaţii ,  adică să sporearscă forţa productivă a .an· 
tităţii :de muncă !date, să '·educă icapitalul variabill 'În raport cu ca
pitalul constant şi să lase astfel muncittori :fără lucru, într-un euvînt 
să c ree'e o suprapopulaţie artificială. Mai departe, deprecierea 
elemnte1or ,cap:lui constant insuşi ar oou9tttui n e1menrt 
car·e ar implica ridicarea ratei proNtului. Mas a capitalului con
·stant folosit ar creite .în rapor•t cu masa cpitalului variabîl, dar 
valoarea acestei mase ar putea să ·scadă. Stagnavea intervenită în 
prO'dJcţie ar pregăiti o lărgire ulterioară a producţiei în limit.lP 
capitaliste. 

Şi astfel cer.eul ar fi din nou parcurs. O pante a c apitalului cire 
fusese rd;preoiată prin înitrerwpeTea .funcţionării s ale şi-ar recă
păta valoarea anterioară. De altfel, o dată cu extinderea condiţiilor 
de producţie,  o daltă :cu ·extinder·ea pi·eţei şi cu cveşterea forţei pro
ductive, ar i din nou Parcurs aicelaşi circuit vicios. 

Dar chiar in ·i;poteza noastră exitremă, supraproducţia abso
lută rde capital nu este o siraproducţie .absolută 1în genera:l, nu este 
o supraproduoţte absolută de mij loaoe de producţie. Ea ·este o supra
producţie de mij loace de producţie numai în măsura în •care acestea 
funcţionează drept cpital, şi, prin urma.re, trebuie 0să producă, pro
porţional .cu valoare a  lor erescută, corespunzătoare creşterii masei 
lor un suPlus de valoare. 

Ar fi t·ot-i o 'SUpraproduc,ţie, deoarece capitalul n-ar fi în sta1·e 
să eploatez.e munca la un grad de explo:tare cerut de o dezvol
tar·e „sănltoas ă" şi „normală" a procesului de producţie c apitalist,  
la un grad de exploatare car·e s ă  mărească cel puţin misa profitului 
o ,dată cu masa spor:ă a c apitalului folosit, cave rdeci să exdudă 
scăder·ea rat·ei ,profitului în aceeaşi măsură în car·e :cr·eşte c apitalul 
s au chiar scăderea ei mai rapidă decît cr.eştevea capitalului. 

Supraprdducţie de capital nu înseamnă niciodată aHceva decît 
sprapmducţie de mijloa;ce rde producţie - mij 1oace de muncă şi 
mijloace de subZ'Î!Stenţă -, care pot funcţiona .în caliitate de capital, 
adică pot fi ifolosite pentru exploartarea muncii la un anumi•t grad ; 
iar scăderea aic estui grad ide exloatare sub un anumit nivel pro· 
voacă pertu1bări şi rtagnări .în procesul de producţie c apitalist, 
crize, distrugeri de capHal. Nu este nici o contr:dicţie în faptu'! c. 
această suprapro.ducţi·e de capi1tal este �nsoţit ă  de o .suprapopulaţie 
relativă mai mare sau mai mică. Aceleaşi i;prejurări c are sporesc 
forţa prodctivă a muncii �orec masa produselor-marfă, extind 
pieţele, accelerează acumularea capitalului atît în ceea e priveşte 
masa, cit işi în ceea ce priv·eşte vaoar·ea .şi miqşor·ează rata profi· 
tului, aceleaŞi î,prejurări au generat .şi 1generează în pemanenţă 
o spraplaţie relativă, o suprapoplaţie •de muncitori care nu 
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sînt folosiţi 'de capHalu1 excedentar din cauza gradului scăzut de 
e.ploatare a muncii 'la care ar putea fi folosiţi, sau cel puţin din 
cauza rabei .scăzute a profitului pe care ar da-o la gradul de ex
ploartare dat. 

Cînd se exportă capital, aceasta se întîmplă nu p entiru că nu 
ar Putea găsi nici o aplicare în ţară, ci pentru că în străinătate 
poate i plasat 'la o rată a proitului mai ridicată. Capitalul acesta 
este însă un capital absolut excedentar pentru populaţia munci
toare ocupată şi ±>entru ţara respectivă lin general. El •există ca 
atar·e al1uri de populaţia relativ excedentară şi aceasta consti
tuie un exemplu de felul cum ambele coexistă şi :se condiţionează 
rnciproc. 

•Pe de altă p arte, scăderea ratei profitului legată de acumulare 
determină 'în mod necesar o luptă de iconcurenţă. Compensare a scă
derii ratei p rofitului prin creşterea masei p rofitului este valabilă 
numai p·enbru capitalul torta! al socie tăţii 1şi pentru marii capitalişti , 
pmprletari ai întreprinderilor deja existente. Noul capital adi.ţional 
care ,funcţionează independent nu găseşt·e condiţii de compensare 
dinaint·e pregătite, ·el trebuie abia să .şi •le cucerească, ·Şi de aceea 
scăderea rntei .profitului generează concurenţa dintre capitaluri şi 
nu invers. Această concJr·enţă es'te, ce-i drept, însoţită de o urcare 
temporară a s alariului .şi de o nouă scder·e temporară a raitei pro
fiiului care 1decurge de airci. Acelaşi fenomen se manifestă în su
p raproducţia de mărfuri, în suprasaturarea pieţelor. lntrucît scopu'! 
capitalului nu este satisface>rea nevoilor , ci produoerea de profit, 
şi  lîntrucît aoes·t scop se realizează numai prin metode care fac ca 
masa produselor să fie determinată de p roporţiile p roducţiei, şi nu 
invers, itrebui·e întotdeauna să a,pară ·O neconcordanţă între propor
ţiHe rduse a:le consumului pe bază capitalistă şi o producţie care 
tinde m"eu să depăşească limitele ei ·imanente. De lltfel capita
lul constă din mărfuri, şi de aceea •supraproducţia de capital in
clude supraproduc.ţia de mărfuri. De aici !fenomenul .ciudat că aceiaşi 
economişti car·e neagă supraproducţia de mărfuri recunosc supr> 
producţia de capital. Cînd se spune că nu există supraproducţie 
generală, ci disproporţie între diferitele r amuri de producţie, aceasta 
nu rînseamnă Jtceva dec.ît că !În condi�ii1e producţiei c api
taliste pr,porţionalirtatea diferitelor ramuri 'de p r oducţie 1rezuHă 
din :disproporţionalitate, ca un .proces perunanent, deoarece aici co
nexiunea interioară a producţiei ca un tot se impune agenţilor ei 
ca o nege oaoă, şi nu ca o lege 'înţ·eleasă, Şi deci dominată de ra
ţiunea nor .colectivă, care supune pmcesul ·de producţie controlului 
lor co1ectiv. Mi departe se susţine că 1n ţările în caire modul de 
producţie ca,pitalist nu este dezvoltat, consumul şi producţia tre-
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buie să fie e treapta pecifică ţărilor cu mod de producţie capi
talist. Cînd e spune că supraproducţia este numai relativă, ste 
per.ect adevărat ; dar întregul mod de producţ�e capiitalist nu este 
dedt un mod de producţi•e r,elativ, ale cirui :limite nu silt abso
lute, dar .care pentru el, ş i  p e  baza �ui, sînt absolute. :Cum ar fi alt
fel u putinţă să nu existe cerere pentru mărfuri de .care masa 
poporului are nevoie, şi cum se poate explica faptl că această 
cerere trebuie căutată \în străinătate, pe pieţe îndepărttaite, entru 
a se putea plăti muncito1rilor din ţară c antitatea medie 'de mijloace 
de .subzistenţă necesare ? Pentru că numai în acestă co relaţie 
specific capitalistă produsul excedentar c apătă o formă sub care 
proprietarul lui î'l poalte pune 1Ja dispo;iţia consumatorilor numai 
după ce s-a retransformat pentru ,el în capital. Cînd se mai spune, 
în slî rşit, că capitrliştii nu fac decît să-şi schimbe fatre ei mărfu
rile şi ·Să le •consume, se pierde din vedere 'caracterl general al 
producţiei cpiitaliste, 1se pierde 'din vedere faptul •Că este vorba 
de valo rific area c apitalului, ş i  nu de consumarea lui. . Intr-un cu
vlnt, toate obiecţiile împoltriva fenomenelor eiidente ale suprnpro
ducţiei (fenomene cărora nu Je pasă de aceste obiecţii) se reduc la 
aceea că limitele producţiei capitaliste nu 1sînt limite a1e produc
ţiei în general şi prin urmare nici limite ale acestui mod de, pro
ducţie specific, 1capitaliist. Contradicţia modului de producţie capi
talist consltă însă tocmai în tendinţa lui spre lezvolitar,ea ab solută 
·a forţelor de producţie, care i ntră în permanenţă :în conlict cu 
condiţiile specifice ale producţiei în 'Cadrul cărora 1se mişcă ş"i sin-
gurele in caie se poate mişc a  capitalul. 

· 
· 

Nu este vorba de faptul 1că se produc irea multe mijloace de 
subzistenţă în raport cu :populaţia ,existentă. Dimpotrivă. Se . produc 
pr·ea puţine pentru ca masa populaţiei să po!t ă  itrăi aşa ;m � 
cuvine, omeneşte. 

Nu este vonba de f,ptul că 1s.e produc mai multe mijlo ace de 
producţie decî.t este necesar pentru a se putea :da .de lucu părţii 
din populaţie apte de muncă. Dimpo trivă. 1n primul rînd este pro
dusă •o parte prea m are de populat.ie care efectiv este inptă e 
muncă, care, un virtutea ;ondiţiHor ei de viaţă, trebuie să eploa
teze munca altora sau să efectueze mund 1care pot conta ca a tare 
numai într-un mod de producţie mizerabil. fo al ,doi�ea rînd n.u se 
produc s:fidente mij loace ide producţie pentru . ,c a  toată populaţia 
aptă de muncă s� poată munci :ît mai productiv, deci ca timpul 
ei de muncă absol.ut să po ată fi redus daitorită masei şi eficiepţei 
c apita1Jlui oonsta:t utiljzat în :impul muncii. 

ln . mld periodic însă se produc prea multe mijloace de muncă 
şi mij loace de subzist.enţă pentu c a, la o rat, a profitului lată, ele 
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·să poată funcţiona ca mij loace de exploatare a mncitorilor. e 
produc p r.ea multe mărfuri pentru ca valoarea cuprinsă în e1e şi 
plusvaloarea c are intră în ace astă valo are să poată i realizat·e şi 
reitransformate în capital nou, 'în condiţiile de repartiţie şi de con
sum determinate ide producţia capiitalLstă, adică peutru ca acest 
proces .să se po ată desfăşura fără explozii mereu repetate. 

Nu este vorba ide faptul .că e produoe prea multă avuţie. Dar, 
in mo d 'Perio ic, se p roduce prea multă avuţie ,sub formele ei ca
pitaliste, coitradictorii. 

Limita modului de producţie capitalist se manifestă : 
1 .  În faptul că scăderea ratei profitului g·enerată de dezvol

tarea forţei productive a muncii constitu�e legea c ar.e, 1a un mo
ment dat, se opne c atego.ric dezvoltării forţ.e. productive a mun
cii ş i  de aceea trebuie să fi.e mereu înviinsă p rin crize. 

2 .  In fptul că extin:derea sau restrîngerea producţiei este 
determinată nu de raportul dinitre p roducţi·e 1şi nevoi,le societăţii, 
nevoile oamenilor so c ia1lmente dezvoltaţi, ci 'de ·însuşirea muncii 
eplătite şi de rapo'tul 'dintre această muncă ieplătită şi munca 
materializată în geneml, sau, ca să ne exprimăm 'în limbaj capi
taltst, este !determinată de profit şi de rapo!'tul dintre acest p rofit 
şi capitalul olosLt, prin urmare de o anumită rată ridicată a profi
tului. De aceea limile}e producţiei pitaliste ·se manifestă .chiar 
la n asemenea grad ,de ·extindere care în alte ipoteze ar părea, 
dimpotrivă, cu itotul insuiHdenlt. Ea nu se opreşte atunci cind o 
cer.e 1sati.sfacerea nevoilor, ci dnd producer·ea şi realizar.ea de profit 
cer acest lumu. 

Dacă rata profitului scade, atunci, pe de ·o pate, capitalul face 
efo1turi Pentru ca fiecare capitalisll inividual să reducă, prin me
tode perfecţionate .etc . ,  valoarea individuală a mănfuriior lui sub 
valo area ilar socială mijlocie şi să obţină astfel, la p;eţul de piaţă 
dat, un .prorit suplimentar ; pe ide altă parte intervine speculaţia şi 
1ncuraja·rea g.enerală a peculaţiei ·p1in 'încercări p asionate de apli
care a unor metdde e producţie noi, de investir·e de noi capita
luri, de noi aventuri, 'în vederea asigurării unui oarecare profit 
suplmentar, care este ·independent de media generală şi depăoeşte 
această mdie. 

Rata Profituluii, adică crşterea relativă a capitalului, prezintă 
t,por1tanţă. mai ales pentru ,toate capitalurile noi; care se grupează 
în mod idependnt. Şi dacă formarea capitalului ar deveni apa

najul e:dlusiv .al dtorva mari citaluri, pentru c.are masa p.rofi
!lui este mai mare dec1t raita profitului, atunci .flacăra care învio
rează produaţia s-ar itig·e. Producţia ar 'lâncezi. . Rata profitului 
este forţa motrice a prudiei c apitaliste. Se produce nmai ceea 
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e a:duce şi în măsura în care .aduce profit. De aici teama pe 
.ca.re le-o i-nPiră economiştilor englezi s·c:derea rnbei Profitului. 
Faptul ,că smpla posibilirtate a a:cestei scăderi îl nelinişteite pe Ri
c ardo dovedşte că ·el înţelege profund condiţii'le producţiei c api
tl'li�te. ..ucrul cel mai important 1]a Riicardo este tocmai :ceea ce i 
se reproşează, şi anume că, analizînd producţia c apitilstă el nu 
se ocupă de „omeni" ci numai de dezvoltarea forţelor de produc
ţie, cu oriclte sacrifidi de oameni şi vaJori-capi.taJ ar fi ea plătită. 
Dezvo1tarea for,ţelor de producţie ale muncii sociale reprezintă sar
cina istorică şi justifi'c area c apitalu1ui. Tocmai prin aceasta creează 
el, inonştient, con'diţiHe materia•le ale unei forme de producţie 
supeioare. Ceea c e  11 nelinişteşte pe Ric ardo este fapltul că ratR 
prolfi:ului, simulentul producţiei :eapitaliste, condilţie işi totodată 
mobil al acumulării, este ameninţată de însşi dezvoltarea prod11r
ţiei. Or, raportul cantitativ reprezintă aici tdtul. e fapt, la b ază 
stă ·un rfenomen ma1i Profu!d, Pe ·care el numai l intuiete. Aici se 
vădesc, din punct de vdere pur economi'c, adică din punct de ve
dere burghez, [n lmitele înţelegerii c apitaliste, din punctul :de v e
de-e a1l pro'ducţiei .capitaliste 1însăŞi, ilimite1e acesteia, c aracterul 
relatirv al acesteia, se văd?te fptl că ea nu este un mod de pro
ducţie absolut, ci  numai unul cu c aracter iitoric, care corespunde 
unei epoci limitate de dezvoltare a condiţiilor materiale ale pw· 
ducţiei. 

IV. Observaţii suplimentare 

Dt fiind că dezvoltarea forţei productive a muncii are loc 
in mod foarte inega:l lin diferitele ramuri industriale, nu numai în 
ceea ce priiveite gradul ei, dar adesea şi în ·sens contrar, rezultă 
că m asa prolt111ui mijlodu 1( = plusvaloarea) trebuie să fie cu mult 
inlferioară nivelului la C·are trebuie să ne aşrteptăm avînd în vedere 
dezvoltarea forţei productive în ramurile industriale cele mai avan
sate. Faptul că 'dezvoltarea for.ţei pmductive în diferitele ramuri 
industriale are oc nu nIlai 'în proporţii foarte diferite, ci  ade
sea .şi în sens .contrar se datoşte nu numai anarhiei concurentei 
şi  ')articularitiţilor modului l·e producţie burghez. Productivitatea 

mcii mai ite legată şi de condiţH naturale, care devin :deea 
mai puţin radnice, î·n acelaşi rport 1n c are cr•eşte productivita

tea - în măsura în c are aceasta ;depinde de condiţiile sociale. De 
aceea în aceste sfere !diferite ale pro'ducţiei are loc o mişcare con

trară : ·într-un loc progres, :în altul regres. Să n.e gîndim, de pildă, 

numai 1a influenţa anotimpurilor, de Care depinde cantitatea celei 
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mai mari părţi a materiiilor prime, la !despăduriri, la secătuirea mi
nelor !de ·cărbune şi de fier etc. 

Dacă p artea circulantă a capHalului constant - mate'ia primă 
etc. - creşte nereu lin •ceea ce priv·e,te masa, propor·ţioni cu forţa 
productivă a muncii, altfel stau lucrurile cu capitalul fix - clădi
rfle, maişinile, iltalaţiile de i1uminat şi încălzit etc. O da•tă cu cres
te.ea .dimeniunilor '1or, maşinile se 1scupesc .absolut, dar se ief
tinesc relatiN. Dacă .cinci muncitori produc de zece ori mai multe 
mărfuri dec:î: .înainte, din această c auză cheltuirea de capital fix 
nu se î.zec:şte ; deşi valoa'ea acestei părţi din capitalul constant 
cr·eşte o dată cu dezvoltarea forţei productive, ea nu creş,te nici pe 
departe în acee�şi proporţie. m sibliniat în r.epetate rî.rduri de
osebirea care eJistă între raportuil 1dintre oapitalu1 C!lstant şi ca
pitalul variabil aşa cum .se exprimă el :în scăderea ratei profitului 
şi aoe1aşi raport şa cum se exprimă, o dată cu dezvo1tarea p roduc
v·i.tăţii muniri, n fiecare marfă şi 1în p.;eţul ei. 

l Valoarea mărfii este determinată de timpul de muncă total 
t;ecută şi vie pe c are o cuprinde. Creşt·erea productivităţii muncii 
contă tocmai în ·aceea că p artea de muncă vie se micşorează, p e  
cînd cea d e  muncă ,trecută creşte, dar î n  aşa ifel, încît suma to.tală 
de muncă cupriusă Jn mafă scade ; aşadar, 1în :oeea că munca vie 
scade mai mult 'decît creşte munca trecută. Munca :r•ecută întru
chipată în valoarea unei mărfi - partea iConstantă a capitalului -
constă p arţia1 din uzura capita1ului fix, parţial .m c apitalul circu
lnt constant ntrat în întrelme [n marfă, ·adică 'din materii prime 
şi ma•teriale •auxiliare. Partea •din loe :care provine din materii 
pr1ime işi materiale auxiliare tr·ebuie să scadă o dată cu [creşterea] 
p roduttivHăţii mundi, deoa:rece !În cea ce priveşte aceste mate
riale p roduc.ivitatea muncii se manfestă to·i 'în faptul că va
loar.ea ilor a scăzu:. )impo'trivă, cel mai caracteristic pentru forţa 
pwduotivă cres'Cîndă a mlcii este faptul că p artea fixă a capita
lului constant crşte foarte mul: şi, o dată cu •ea, creşte Şi partea 
v:1orii acestuia care este :rammisă a•s,pra mărfurilor ca urmare a 
uzurii. Pentru ca o nouă metodă de produoţie să se afirme ca o me
todă de creşter·e •reală a productivităţii, ea trebuie, ca urmare a 
uzurii capitaluli .fix, să trensmită fiecărei măfi .o valoare mai mică 
deeit valoarea care se ecnomisşte, ca .a•re a reducerii muncii 
vii ; u alte cuvinte, această metodă tr·ebuie să educă vloarea 
măr'ii. Ea trebuie, fireşte, să iacă aoest luoru hiar dacă, aşa cum 
se întîplă în unele cauri, �n fona:rea ·valorii mărfii intră, în 
afară de partea adiţională provenită din ·uzura c apitalulli fix, şi o 
parte adiţională de valoare care reprezintă porkea cntităţi sau 
sc.mpirea materiilor prime şi materialelr auxiliare. Toate adao-
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surile la valoare trebuie să fie mai mult decît co,pensate prin 
scăderea valorii ·rezultate din reducerea muncii vii. 

Aşadar, această micşorare a cantităţii totale de muncă care 
.intră Î·n marfă pare să fie caracteristica esenţială a sporirii forţei 
.roductive a muncii, indiferent ,de condiţiile sociale ale producţiei. 
lntr-o societate în care producătorii î şi reglează producţia după un 
plan dinainte srtabilit, şi chiar în producţia de mărfuri simplă, p ro
ductivitatea muncii s-ar măsura în mod necondiţionat după acest 
criteriu. Cm se petrec însă lucruril' în condiţiile p roducţiei ca
pitaliste ? 

Să presupunem că o anumHă ramură a producţiei capitaliste 
produce o bucată normală de marfă în următoarele condiţii : uzura 
capitalului ·iix este de 1/2 de şiling sau de marcă la bucată, penlru 
materii prime şi marteriale auxiliare •Se cheltuiesc 1 71/2 .şilingi, pen
tru salarii 2 şnngi, iar la o rată a plusvalorii de 1 000/o, plusvaloa
rea reprezintă 2 ·şilingi. Valoarea totală = 22 de şilingi sau de 
măiei. Să presupunem, pentru rsimplificare, că în această ramură de 
producţie capirtlul ar.e compoziţia mijlocie a capitalului social, c ă  
prin umare preţul •de producţie al mărfii coincide cu valoarea ei, 
iar profitul capitalistului coincide ·CU .plusvaloarea produsă . n acest 
caz preţul de cost a1 măifii = 1/2 + 1 71/2 + 2 = 20 de şilingi, rata 

mij locie ·a profitului � = 10°/o, iar preţul de p roducţie al une1 20 
bucăţi de marfă e ste egal cu valoarea ei = 22 de şilingi sau de 
mărci. 

Să presupunem că se inv·entează o maşină care reduce la ju
mătate munca vie necesară p enitru producerea fie c ărei bucăţi de 
marfă, dar care triplează în s·chimb partea de valoare constînd din. 
uzura c apitalului fix. Atunci situaţia va fi următoarea : uzura = 
= 11/2 1şilingi, materiile prime şi materialele auxiliare, ca şi mai 
înainte, 1 71/2 şilingi, •salariul 1 şiling, plusvaloarea 1 ·Şiling, în to
tal 21 de .şilingi s au de mărci. Valoarea mărfii a scăzut deci cu 
1 şiling ; m aşina cea nouă a sporit simţitor forţa .produc tivă . 
muncii. Pentru capitali'sit însă lucrurile se prezintă astfel : preţul 
de cost se compune acum din : 1 1/2 şilingi uzură, 1 71/2 şilingi ma
terii prime şi materiale auxiliare, 1 şiling salariu, în total deci 
20 de şilingi, ·ca şi mai înainte. Dat fiind că prin folo sirea noii ma
şini nu se s chimbă nemijlocit rata profitului, capitalistul trebuie· 
să primească 100/o peste preţul de cost, adic ă  2 şiling-i ; preţul d e  
producţie este deci neschimbat = 22 d e  şilingi, · dar c u  1 şiling: 
mai m are dedt valoarea. Penrtru o societate care produce în con
diţii capitaliste, mar.fa nu .s-a ieftinit, maşina cea nouă n-a adus 
nici o îmbunătăţire. Capitalistul n-are deci nici un interes să in-
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traducă maşina cea nouă. Şi cum, prin imroducerea ei, maşinile 
lui de pînă acum, încă neuz:te, işi-ar pierde pur .şi simplu valoarea, 

s-ar preface în fier vechi, i-ar 1pricinui :deci o pierdere reală, el se 
fereşte, bineînţeles, să facă o asemenea prostie. 

Aşadar, pentru ::apitl legea forţei .Productive crescînde a 
muncii nu prezintă întotde auna impo1tanţă. Pentru capital această 
forţă productivă creşte nu atunci cînd se economiseşte în general 
munca vie , ci numai cînd, la partea plătită de muncă vie, se eco
nomi·seşte mai mult decit se adaugă la munca trecută, aşa cum am 
arătat pe scurt în „Capitalul " ,  car tea I,  cap.  XIII, 2 ,  p. 409/398 80• 
Aici modul de producţie cpi1talist ajung·e la o nouă contradicţie. 
Menirea lui is torică este dezvoltarea impetuoasă, în progresie geo
metrică, a .productivităţii muncii omeneşti. El trădează această 
menire de îld.tă ce, ca în cazul de faţă, se opune :dezv9ltării .pro
ductivităţii munCii. 1n felul aces•ta el dovedeşte încă o dată că tm
bătrîneşte, că şi-a trăH traiul/ 31) . 

Creşterea minimului de capital care ste !lecesar o dată cu 
cre1terea forţei PC�dueitive ipentru eio itarea icu ·suoces a unei 
întreprinderi industriale . independente se manifostă în calrul 
concurenţei s fel : De îndată ce introducerea unor utilaj e noi, mai 
costisitoare, s-a generalizat, capitalurile mai mici sînt excluse din 
producţie. Numai în stadiul •iniţial al introducerii invenţiilor me
canice în diferitele ,sfere de producţie capitalurile mai mici pot 
funcţiona aici independent. Pe de altă parte, fatreprinderi foarte 
mari, cu părţi extrem de mari de capital constant, cum sînt ::ăile 
ferate, nu au rată mij locie a profitului, ci numai o parte din aceas ta, 
un procent. 

·
l tminteri rata generală a profitului ar scădea şi mai 

mult. Dimpotrivă, o mare concentrare de capitaluri sub formă de 
acţiuni Lşi găseşte aici un cîmp de activitate nemijlocit. 

Creş terea capi·talului, prin urmare acumularea capirtalului, in
clude scăderea ratei .profitului numai în măsura în care, o dată cu 
această creşter·e , în raportul dintr·e părţile componente organice ale 
capitalului intervin modificările menţionate mai sus. Dr, în pofida 
transformărilor neîncetate şi zHnice în modul de producţie, cînd 
o parte din capitalul t�tal, cînd aHa, mai mare sau mai mică, con
tinuă să fie acumulată un anumit .timp, pe baza unui raport mijlociu 
dat între acste părţi :componente, astfel că creşterea a·cestei părţi 

"'l Pasajul de mai sus este pus în acolade deoarece, deşi este redactat după o notiţă din manuscrisul original, depăşeşte pe alocuri materialul găsit în acest 
manuscds. - F. E. 
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nu determină nici o schimbare organică şi, prin unnar·e, nu deter
mină apariţia unor cauze de scădere a ratei prnfirtului. Aceas·tă 
creştere permanentă a capitalului, leci .şi extindere a producţiei, 
pe baza vechilor metode de pwducţie, care merge liniştit înainte 
în timp ce alături de ea ,se introduc metode noi, este iarăşi o cauză 
c are fac e ca rata profitului .să nu scadă in aceeaşi măsură în care 
creşte capitalul to•tal al sode'tăţii. 

Creşterea numărului absolut de muncitori, în pofida scăderii 
relative a capi'lalului variabi.l chel:uit pentru s alariu, nu are foc 
şi nici nu este uniformă în toat•e ramurile de producţie. In agri
cultură reducerea muncii vii poate fi absolută. 

De altfel creşterea absolultă a llUmărului muncitorilor s ala
riaţi, în pofida sc ăderii lui relalive, ·este o nec esitate a modului de 
producţie c apita•list .  >entru acest mod de p roducţie,  muncitorii de
v�n inuiti1i de îndată ce nu mai este nevoie ca ei să lucreze 12-15 
ore pe zi. O dezvoltare a orţelor de ,producţie, ca;e ar micşora 
numărul absolut al muncitorilor, adică ar d a  întregii naţiuni posi
bilita1ea ,să„şi realizeze l:odu,cţia !totală într-o perioadă .de timp 
mai .scurtă, ar p rovoca o 'revoluţie, .fiind că ar lăsa majoritatea popu
laţiei fără ocupaţie. Aici se manifestă din nou limita specifică pro
ducţi·ei ca,pitaliste, precum şi fiptul că ea nu este nicidecum forma 
absolută de ,dezvoltare a forţelor de producţie .şi de creare a avu
ţiei, ci, dimpotrivă, că la un moment dat intră în c onflict cu această 
dezvo�ta;e. Confl:ctul acesta 1se mani.estă parţial p rin crize perio
dice, ca·re sîrt c auzate de faptul că o pa.te sau alta a populaţiei 
muncitoare devine inutilă 'în vechea ·ei .profesiune. Dimita produc
ţiei capitaliste este timpul excedentar al muncitorilor. Surplusul 
de timp absolut pe care'l dştigă societatea nu lrezintă interes pen
tru producţia capi.talistă. 1Dezvoltarea forţei productive are impor
tanţă pntru ea numai în măsura în care sporeşte timpul de supra
muncă al clasei mundtoar·e, ·Şi nu în măsura în care reduce timpul 
de muncă neoesar producţiei maiteriale ; :în felul acesta producţia 
c apitalistă se mişcă î.n ·contradicţii. 

Am văzut că acumularea crescînlă a c apitalului include ·o 
concentrare crescîndă a lui. In 'felul acesta cr.şte put.rea capita
lului, separnrea condiţiilor 1sociale de producţie, ,personificate în 
c ap1talist, de p roducătorii reali. Capitalul .se manifestă dn ce în 
ce mai mult ca o forţă socială ail cărei 1funaţionar •este capitalistul 
şi care nu ·se mai află în nki un 1raport cu c eea ce po:te crea munca 
unui singur individ. El este o forţă socială înstrăinată, de :sine stă
tătoare, care se opune .societăţii ca .lucru şi ca forţă a Capitalistului 
datorată a:cestui �ucru. Conitradicţia dintr.e forţa socială .generală în 
care se transformă capitalul şi puterea particulară a diferiţilor ·Ca-



Capitolul XV. Dezvoltarea contradicţiilor interne ale legii 267 

pitalişti asupra condiţiilor ,sociale ale producţiei devine tot mai 
flagrantă şi PresUPUne :desfi,inţarea acestei relaţii, deoarece pre
supune totodată transfomarea condiţiilor de prducţie în condiţii 
de producţie generale, colective, ·sociale. Această transformare este 
determinată de dezvoltarea forţelor de producţie în cadrul produc
ţiei c apitaliste şi de modul în c are are loc această dezvoltare. 

Nici un c apitalist nu introduce de bunăvoie o nouă metodă 
d e  producţie, oricît ar fi ea •de productivă ·şi oric î t  :de mult ar pori 
ea rata plusvalorii, de v.reme ce ea micşo'ează rata profi tului. Dar 
fiec are nouă metodă de producţie iefUneşte mărfurile. De aceea, 
la început c apitalistul le vinde peste preţul lor de producţie, şi 
poate chiar peste valoarea lor.  El :şi însuşeşte difennţa dintre 
cheHuielile de p roducţie le acesor mărfuri şi preţul de piaţă al 
c elorlalte mărfuri produse cu cheltuieli de producţi·e mai mari. 
El p oate <face acest lucru deoar·ece .timpul mediu de muncă social
mente necesar pentru produeerea .ac es tor .mărfuri este ma. mare 
decît  timpul de muncă necesar .în condiţiile noii metode de p ro
ducţie. Procedeele lui de producţie s înt deasupra nivelului mediu 
al procedeelor sociale. Dar c oncurenţa le generalizează şi le su
pune ·legii generale. Atunci !Se produce s căderea ratei pmfitu
lui - la îneeput în sfera iui de Producţie, iar poi ea se egalizează 
cu c elelalte ; ·astfel această ·Sc ădere .este total independentă de 
voinţa c ,pit:listului. 

La acest punc t trebuie menţionat că această lege acţionează 
şi  ân sf.erele tde producţie al c ăror produs nu intră nici direct, nici 
i.ndirect în consumul muncitorilor s au 'în condiţiile de p roducţie 
ale mijloa:celor lor de subzistenţă ; ea acţionează p rin urmare şi 
în sferele de producţie în c are ni'ci o ieftinire a măifurilor nu poate 
spori plusvaloarea relativă s au ieftini preţul ifo'ţei de muncă. (De
s igur că în toate aceste ramuri ieftinirea c apitalului constant poate 
spori rata p:ofHului dacă gradul de 1exploatare a muncitorului ră
mî·ne neschimbat.) De îndată ce noua metodă de producţie ncepe 
să se extindă - şi astfel se dov·edşte în fapt că mădurile aces.ea 
pot fi produs e  mai ie1itin -, c apitaliştii c are menţin v·echile c on
diţi. de producţie sînt s iliţi .să-şi vîndă p rodusele sub preţul lor 
integral de p rodU'cţie, deoarece valoarea acestor mărfuri a scăzut, 
iar timpul 'de muncă necesar pentru producerea lor este mai mare 
decît c el social. Cu un cuvînt - şi aceasta apare ca un efect al 
concurenţei -, ei sînt siliţi să introducă noua metodă e produc-
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ţie, în care raportul dintre capitalul variabil şi c apitalul constant 
este mai mic. 

Toate împrejurările care fa:c ca folosirea maşinilor să ieftinească 
preţul mănfurilor produs e  cu ajutorul lor se  reduc .invariabil la  
micşorarea cantităţii de muncă absorbită de unitatea de marfă ; î n  
a l  doilea rînd î n s ă  - la micşorarea părţii de uzură a maşinilor a 
căr·ei valoare intră în unitatea de marfă. Cu cit uzura maşinii este 
mai -entă, cu atît ea se  repartizează .asupra unui număr mai mare 
de mărfuri, cu atît mai multă muncă vie .înlo cuieşte maşina pînă 
în momentul reproducerii ei. ln ambele cazuri cantitatea şi va
loarea capitalului constant fix cresc în raport cu cel variabil. 

„Ali other things being equal, the power of a nation to save from its pro
fits varies with the rate of profits, is great when they are high, less, wh'n low ; 
but as the rate of profit declines, all other things do not remain equal. . .  A low 
rate of profit is ordinarily accompanied by a rapid rate of accumulation, relali
vely to the numbers of the people, as in England„. a high rate of profit by as 
lower rate of accumulation, relatively to the numbers of the people" *. Exemple : 
Polonia, Rusia, India etc. (Richard Jones. „An Introductory Lecture on Pol. Econ.• ,  
London 1833, p.  50 et  seq.) 

Jones relevă pe bună dreptate faptul că, deşi nta profitului 
scade, inducements and faculties to accumulate ** cresc. In primul 
rînd, ca urmare a sporirii ·suprapopulaţiei relative. in al doilea 
rînd, pentru că o dată cu creşterea productivităţii munC'ii creşte şi 
masa vaJorilor de întrebuinţarre reprezentate de una .şi ·aceeaşi va
lo are 'de schimb, deci creşte masa elemen telor materiale ale capi
talului. In al treilea rînd, pentru că apar noi şi varia·te ramuri de 
producţie. In al patrulea rînd, da·torită dezvoltării sistemului de 
credit, societăţilor pe acţiuni etc. şi, legat de aceasta, datorită uşu
rinţei cu care banii se  transformă în capital fără ca posesorul lor 
să devJnă capitalist industria1. ln al cincilea rînd, datorită c reş terii 
trebuinţelor şi a tendinţei de îmbogăţire. ln al şaselea rînd, . datorită 
creşterii masei investiţiilor de capital fix etc. 

Cele trei momente principale ale producţiei capitaliste sint 
umătoarele : 

* - „Cînd toate celelalte condiţii rămîn neschimbate, capacitatea unei na
ţiuni de a economisi din profiturile ei. se schimbă o dată cu schimbările survenite 
în rata profitului ; această capacitate este mare cind rata profitului este ridicată 
şi mai mică cind aceasta e scăzută ; dar cind rata profitului scade, toate cele
lalte condiţii nu rămîn neschimbate„. O rată a profitului scăzută este· de obicei 
însoţită de o acumulare rapidă ln raport cu cifra populaţiei, cum este cazul în 
Anglia„. o rată a profitului ridicată este însoţită de o acumulare mai lentă în 
raport cu cifra populaţiei". - Nota trad. 

' '  - prilejurile şi posibilităţile de acumulare. - Nota trad. 
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1. Concentrarea mijloaoelor de producţie în mÎini puţine, din 

c are :auză ele încetează de a m ai fi propri.eta:te a muncitorilor ne
mijlociţi, transformîudu-&e, dimpotrivă, în forţe sociale ale pro
ducţiei, dşi intţial sub fomna ide :pnoprietate privată a capitlliştilor. 
Acştia sînt trustees [mandatari] ai societăţii burgheze, dar bagă 
·in buzunar toate roadele acestui mandat. 

2. Organizarea muncii îns?i ca muncă sociailă : prin coope
rare, diviziunea muncii şi îmbinarea muncii cu ştiinţele naturii. 

Sub ambele aspecte modul de producţie capitalist desfiinţează 
proprietatea privată şi munca privată, deşi sub forme diametral 
opuse. 

3. Crearea pieţ·ei mondiale. 
ln raport cu populaţi., uriaşa forţă productivă, forţă produc

tivă c are se dezvoltă în cadrul m odului de producţie capitalist, şi 
creşterea, chiar dacă nu în aceeaşi proporţie, a valorilor-capital 
(nu numai a substratu·lui lor ma•terial) , care cresc mult mai rapid decît populaţia, •sînt în contradicţie cu baza tot m ai îngustă în 
comparaţie cu creşterea avuţiei - bază peutru care acţionează 
acealtă uriaşă forţă producţivă - şi cu condiţiil e de valorificare 
.a acestui capital în Continuă creştere. De aici  crizele. 
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Secţiunea a patra 
TRANSFORMAREA 

CAPITALULUI-MARFĂ ŞI A CAPITALULUI-BANI 
IN CAPITAL-MARFĂ COMERCIAL 
ŞI IN CAPITAL-BANI COMERCIAL 

(CAPITAL COMERCIAL) 

C a p i t o l u l  ş a i s p r e z e c e 
Capitalul-marfă comercial 

Capitalul comercia1 se ·împa•.te în două forme sau sub,pecii : 
capitalul-marfă comerda1 şi capitalul-bani comercial, pe care fo 
vom caracteriza acum amănunţit, întrucit acest lucru este ·necesar 
pentru a analiza capitalul în :structura lui de bază. Această carac
terizare este cu atît mai necesară, cu dt ·economia polHică modernă, 
chiar •reprezentanţii ei cei mai ·buni, confundă capitalul comercial 
cu capitalu'! industrial .şi, de fapt, nu-i văd de Ioc particularităţile. 

Mişcarea capitalului-marfă a fost analizată în „Capitalul " ,  c ar
tea a II-a 81 • 1D:că considerăm capitalul social total, o parte a aces
tuia, deşi compusă mereu din elemente noi, variabile ca mărime, 
se află ,în permanenţă pe piaţă 1sub formă ide marfă care trebuie 
transforma1tă 'în bani ; o .altă parte se află pe piaţă ,sub formă de 
b ani care trebuie transformaţi .în marfă. C apitalul se află necontenit 
în procesul :cestei transformări, a acestei metamorfoze a formelor. 
In măsura în .care această func�ie ·a capitalului aflat în procesul de 
circulaţie !devine independenită ·ca funcţie specială a unui capital 
special, ·ea se �ixează 1ca o funcţie .deosebită, care aparţine, .dato
rită diviziunii muncii, unei anumite c!tegorii de capitalişti, î n  
această m:sură :capitalul-mar.fă ,devine capital-marfă comercial sau 
c apHal come:cial. 

Am arătat (în „Capitalul •, cartea a II-a, cap. VI, „Cheltuielile 
de .circulaţie " ,  2 şi 3) ,pînă 1a ce punct transportul, ;păstrarea şi re
partiţia mărfuriloT într-o fomă c are să facă posibil consumul pot  
fi  consideraite ca procese de pro,ducţie •care coutinuă în cadrul pro
cesului de ci:culaţie. Aceste momente ale circulaţiei capitalului
marfă se ·confundă în parte cu funcţiile specifice ale capitalului 
comercial sau :le capitalului-marfă comercial ; şi în practică ele 
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sînt legate parţial d e  funcţiile lui caracteristice, specific e, deşi, o 
dată cu dezvoltarea diviziunii sociaie a muncii, funcţia capitaluiui 
comercial se cristalizează, adică se desparte de funcţiile reale men
ţionate şi •devine independentă 'de ele. Penttru scopul nostu, im
po rtant ·es·te !să stabilim trisătura specifică a acestei forme .speciale 
a .ca,p.alului ,  prin urmar·e tr·ebuie să facem abstracţie de funcţiile 
menţionate. 1n măsura în care capitalul care uncţionează numai 
în procesul de 1circul aţie,  şi anume capitalul-mariă comercial, îm
bină în parte aceste .funcţii cu funcţiile sale, el nu apare în forma 
sa pură. Numai după eliminarea şi îndepărtarea acest·or  funcţii ob
ţinem forma pură a capiitalului-marfă comercial. 

Am văzut că existenţa ,capitalului sub forma de 'Capital-marfă 
şi metamo rfoza prin care el tr·eC·e oa a:tare în sfera circulaţiei, pe 
piaţă - metamorfoză care se r·educ·e la cumpărare şi vînzare, la 
transformarea c apitalului-marfă în 1capital-bănesc şi a capitalului 
bănesc în c apital-marfă - consh·tuie o fază a procesului de repro
ducţie a capitalului indus;trial, deci o fază .a procesului său to la! 
de producţie ; dar am văzuit totodată că, î n  această functie a sa 
de c apital de cinculatie, el se deosebeşte de sine însuşi ca capital 
produc tiv. Avem .deci în faţa noastră două forme de existenţă de
osebite, diferite, e a•celuiaşi capital. O parte a capitalului social 
to tal se află în permanenţă pe piaţă în ace astă formă de existenţă,  
în calitate de .oapi1a·l de ;circulaţie, este mereu ·în pro ce·sul acestei 
metamorfoze , cu toate că pentru .fiec are capi1tal în parte existenta 
lui sub forma de capital-marfă şi metamorfoza lui •ca atare nu con
s tituie decî;t un moment de trec·er.e în permanentă dispariţie şi per
manentă r.eînnoire, un ,stadiu de trecere al procesului neîntrerupt 
al producţiei lui, şi cu toa•te •că, din această oauză, elementele ca

pitalului-mantă aflat pe ,piaţă se schimb ă continuu, deoarece ele 
sînt în permanenţă retrase de pe p i aţa de mărfuri şi 1'0t în perma
nen,ţă redate acesteia ca un produs nou al procesului de producţie. 

Capitalul-marfă comercial nu este deci nimic altceva decît 
forma transformată a unei părţi din ac-est  capital de circulaţie aflat 
în permanenţă pe piaţă, aflat în permanenţă în p rocesul unei meta
morfoze ·şi angrenat 1în permanenţă în sfera circulaţiei. Spunem a 
u.ei părţi a acestui capital, fiindc ă o parte din vînzarea şi .cumpă
rarea de mărfuri se efectuează mereu şi nemijlo cit chiar între ca
pitaliştH indu striali. ln această analiză facem cu totul abstra1cţie de 
aoeastă parte, fiindcă ea nu contribuie cu nimic la definirea noţiu
nii, la înţelegerea naturii specifice a capitalului ·comenial, şi, pe 
de aHă parte, pentru scopul urmărit de noi, ea a fo st analizată :om
plet în cartea a II-a. 
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Negustorul de mărfuri, în calita tea sa de capitalist în eneral, 
apare .mai întîi pe piaţă ca reprezentant l unei anumite sume de 
baui pe care o avansează în cali-tate de capitalist, adică pe care 
vrea s-o tr,ansforme din x 1(valoarea ini.ţială a sumei) în x + ,, x 
(această ·sumă plus profitul) . Dar pentru el, nu numai în cali:tatea 
sa de capi'bal.itt 'În generai!, ci :în p ecial ca negustor le mă:uri, 
est·e de la rsine 'înţeles că cpit.alul lui trebuie rsă apară pe piaţă mai 
întîi rsub forma de c a,pita:I bănesc, pentru 1că el nu produce mărfuri, 
ci face numai comerţ cu acestea, mijloceşte mişcarea lor, i pentru 
a face comerţ cu ele trebuie mai întîi să le cumpere, deci să fie 
posesm de ca,pHal bănesc. 

Să presupunem că un negustor de mărfuri posedă 3 OOO 1. st. 
pe care .le valorifică sub forma de capital eomercial. Cu aceste 
3 OOO I. st. el cumpără, de pildă, 30 OOO de co�i de p înză de la fa
b ricantul de .pînzeturi la preţu:! de 2 şilingi cotul. El vinde aceşti 
30 OOO de coţi . rDacă rata mijlocie anua'lă a profitului = 1 00/o, şi 
comerciantul, după sc ăderea tuturor cheltuielilor auxiliare, obţine 
un profit anual de 100/o, 1a ·sfîrşitul anului el a transformat aceste 
3 OOO I. •st. în 3 300 1. st. Cn obţine el acest profit este o problemă 
pe care o vom trata mai tîrziu. Aici vrem să analizăm in primul 
rînd doar forma 'în care se mi.că capitalul său. Cu cele 3 OOO I. st. 
l cumpără mereu pînză şi vinde mereu această pînză ; el repetă 
mer·eu această operaţie a cumpărării penhu a v.Inde, B - M - B', 
forma s·implă a c a,pitalului, limHată exclusiv la procesul de circu
laţie, ,fără a fi întrerupt de intervale pentru procesul de producţie, 
care se află cu totul în afara propriei mişcări şi funcţii a.Ie acestui 
capital. 

Care este, aşadar, raportul dintre •ca.pi.talul-marfă comercial şi 
capitalul-marfă ca simplă fomă de existenţă a capitalului . indus
trial ? In ceea ce-l priveşte pe fabricantul producător de pînzeturi, 
el a r·ealizat, cu banii comerciantului, valoarea pînzei sale, a înde
plinit Pri:ma fază a metamorfozei capita1uluiI1arfă ·ce-i aparţine, 
transformarea acestuia în bani, şi poate acum, în condiţii de altfel 
neschimbate, să transforme din nou b anii pe de o parte in fire, 
cărbune, salarii etc. ,  iar pe de .altă parte în mijloace de subzistentă 
etc. ipentru consumarea venitului său ; prin urmare .poate, dacă fa
cem abstracţie de cheltuirea veni:tului, să continue procesul de re
producţie. 

Dar cu toate că pentru el, producătorul pînzei, metamorfoz a 
pî-nzei în bani, vînzarea ei, a avut .loc, pentru pînza propriu-zisă 
această metamorfoză .încă nu a avut loc. Ea se mai află încă pe 
piaţă sub forma de capital-marfă, icu menirea de a-şi fodeplini prima 
ei metamorfoză, adică de a fi vîndută. Cu această pînză nu s-a în-
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tîmplat mm1c altceva decît că şi-a ,schimbat posesorul. Potrivit 
propriei ei meniri, poziţiei ei în proces, ea continuă să fie capita1-
ma:rfă, mrfă dstinată vînzării, numai că acum ea nu se mai află 
în mîna producătorului, ci în mîna •comerciantului. Funcţia de a 
vinde pînza, de a mijloci prima fază a metamorfozei ,ei a fost pre
luată de la producător de .cătr·e .comerciant şi •transformată in înde
letnicire specială a acestuia, 'În loc să rămînă în Continuare o 
!funcţie pe ,care trebuia s-o îndeplinească producătorul .după ce ter
mina funcţia sa de producţie. 

Să presupunem că 'comerciantul nu reuşeşte să vîndă cei 
30 OOO de coţi ,în intervalul de timp de care are nevoie producăto
rul de pînză pentru a arunca din nou pe piaţă 30 OOO de coţi, în 
v:loare de 3 OOO I .  st. Comerciantul nu ,poate să mai cumpere fiindcă 
are în depozit cei 30 OOO de coţi nevînduţi, care n-au fost încă 
.transformaţi din nou în capital bănesc. Intervine atunci o stag
nare, o întrerupere a reproducţiei. Producătorul de pînză ar pu
tea, bineînţeles, să aibă la dispolliţie un o,pHal bănesc suplimen
tar pe care, ind,pendent de vînzarea oelor 30 OOO de coţi, ar pmea 
să-l transforme ·în capital productiv şi astfel să continue pmcesul  
de producţie. Dar  această ipo.teză nu ·schimbă cu nimic lucrurile. 
1n msuia lin care este Vorba ide ,cap1t'lul aiansat !Pentru prdu
cerea celor 30 OOO de coţi, Prcesul repwducţiei •lui iste şi rlîne 
întrerupt. Aici, prin urmare, apare foarte evident faptul că ope
raţiile comerciantului nu sînt decît .operaţii car,e trebuie neapărar 
efectuate pentru a putea transforma capitalul-marfă al producăto
rului în bani, operaţii care mijlocesc funcţiile capitalului-marfă în 
procesul de circulaţie şi de producţi,e. Dacă 'în locul ,comerciantu
lui ·independent s-ar ocupa ide această 'înzare şi de cumpărare un 
simplu agent al producătorului, 1această leg:tură n-ar fi nici un 
moment ascunsâ. 

Prin urmare, c,pitalul-ma1fă comercial nu reprezintă nimic 
alt.ceva decît capitalul-marfă al producătorului, capital care tre
buie să parcurgă prooesul de Jtrcmsformaie a Sa dn bani, să înde
_plinească pe piaţă funcţia sa de 1capHal-marfă. Dar această funcţie, 
în loc să ,apară ca o operaţie auxiliară a producătorului, ·este acum 
o operaţie ecalu�ivă a unei categorii deosebite de capitalişti, a co
mercianţilor ide mărfuri, ,se sepa:ră, devenind o sferă de investitii 
speciale de capi:tal. 

De altfel acest lucru 1se manifestă şi în forma specifică de cir
culaţie a capitalului-marfă comercial. Comerciantul cumpără marfa 
·�i apoi o vinde : B - M - B'. In circulaţia de mărfuri simplă sau 
chiar în circulaţia de mărfuri aşa cum apare ea ca proces de circu

laţie al capitalului industrial, M' - B - M, circulaţia este mijlocită 
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în aşa ,fel încît fiecare unitate bănească îşi ·schimbă de două ori 
posesorul. Producătorul .de pînză î.şi vinde marfa, pînza, o trans
formă în bani ; banii cump ărătorului trec în mina Jui. Cu aceiaşi 
bani -el •cumpără fire, .c ărbune, muncă etc. ,  cheltuieşte din nou 
acei.aşi bani pentru a r·etransforma valo area pînzei în mă.rfuria·e 
care alcătuiesc elementele pentru producerea pînzei. Marfa pe c are 
o cunpără el nu este ac·ee aşi marfă, nu este o marfă de acelaşi fel 
cu aceea pe care o vinde. El a vlndut ,produse şi a cumpă-rat mij
loace de producţie. Altfel s tau însă ·lucrurile în ·ceea ce priveşte 
mişcar·ea c apitalului ·comercial. Cu cele 3 OOO 1. st. negustorul de 
pînzeturi cumpără 30 OOO de coţi de pînză ; el vinde aceşti 30 OOO de 
coţi de pînză pe!tru a retrage .din circulaţie capitalul bănesc 
(3 OOO 1. st.  şi profit) . Aici îşi schimbă deci de două ori J.ocul nu 
acei aşi bani, ci aceeaşi marfă ; ea tr·ece din mina vînzătorului în 
cea a cumpărătorului işi din mina 1cumpărătorului, devenit acum 
vînzător, în ,cea a unui .alt cumpărător. Ea este vîndută de două ori 
şi poate fi vîndu lă chiar .de m ai multe ori prin intermediul unui sir 
de comercianţi ; .şi abia prin această vînzare r,petată, p rin dubla 
schimbare de loc a aceleiaşi mărfi, primul cumpărător ajunge să-şi 
retragă banii avansaţi pentru cumpărarea mărfii, se mijfoceşt-e re
înto.rcerea acestor bani în buzunarul lui. l1ntr-un caz, M' - B - M 
mijiloceşte dubla schimbare de lo c .a a1celoraşi bani, şi astifel marfa 
este instrăinată •sub o formă şi însuşită sub o altă formă. In celă
lalt caz, B - M - B' mijloceşte dubla 1s.chimbare de loc a aceleiaşi 
mărfi şi astfel banii avansaţi ·sînt din nou retraşi din .circulaţie. 
Tocmai de aici se vede că marfa nu este încă definitiv vîndută cînd 
trece din mina ;producătorului în cea a comerciantului, că ac·esta 
din urmă nu fac·e decît să continue operaţia vînzării sau mijlo
cirea funcţiei capitalului-mar.fă. Dar .totodată reiese •că ceea ce 
pentru capitalistul producător es·te M - B,  o simplă funcţie a capi
talului său sub forma lui temporară de capital-marfă, pentru co
merciant este B - M - B', un proces distinct e valorificare a capi
talului bănesc avans at  de el. O fază a metamorfozei mărfii apare 
aici, în ce-l ,priveşte pe comer,ciant, ca B - M - B', deci ca miş
c are a unei categorii specia[.e de capital. 

Comerciantul vinde definitiv consumatorului marfa, în :azul 
de ·faţă pînza, indiferent c ă  acesta este un consumator productiv 
(de pildă un albitor) sau individual, •care foloseşte pînza pentru 
uzul propriu. In f·elul acesta ca,pHalul avansat (plus un ipmfit) se 
reînto arce la comerciant, iar  acesta poate începe din nou oper.aţia. 
Dacă la cumpărarea pînzei banii ar ,fi funcţionat numai ca mij loc 
de plată, astfel că negustorul .ar fi trebuit să achite pînza abia � a  
şase săptămîni d e  l a  cumpărarea e i ,  şi dacă înlr·e timp a r  fi vin-
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dut-o, comerciantul ar ,fi putut ,plăti producătorului de pînză fără 
să i. avansat ·el însuşi vreun cpital bănesc. Dacă n-ar fi vîndut-o 
atunci, ·ar fi trebuit să ava1seze cele 3 OOO 1. •st. 'la expirarea :er
menului ide plată, în lo.c ide .a le i avansat [n momentul în care i-a 
fost ·livrată pînza ; iar dacă din cauza unei 1Scăderi intervenite în 
ipreţur:le de piaţă ll ar ifi v.îndut-o sub preţul ei de .cumpărare, ar 
fi trebuit să ·acopere rdeficitul din propriU:l su capHal. 

Ce dă oar·e •capitalului�marfă comercial caracterul unui capital 
c are funcţionează independent, în timp Ce :în mîintle producăto
rului car·e-,şi vinde singur marfa el ap�re în mod evident numai ca 
o .formă deosebită ·a capitalului iSău :într-o anumită !fază .a proce
sului său .de nwroducţie, formă pe care acest ca.pit:l o ia în timpul 
cît .se llă în ·sfera circulaţiei ? 

1n pri•mul rînd : !faptul că capi1talul-ma1fă îndeplineşte în mîi
nile unui agent, ·diferit de producăto.r, t.ans.ormarea s a  definitivă 
în bani, deci prima sa metamodoză, funcţia ·care-i revine pe piaţă 
în c alitatea sa de 1capi'tal-marfă, •şi că :ceastă funcţie a c apitalu
lui-marfă este mijlocită de .operaţiile comerciantului, de cumpără
rile şi vînzările efectuate ide el, astfel că .aceste operaţii apar ca 
func�ii speciale, diferHe de ·cl.elaHe funcţii ale ·capitallui indus
trial şi prin .urmare independente. Aceasta e ste o formă specială 

a divJziunii rsoci:le a muncii,  datori.tă căreia o parte a funcţiei 
car·e trebuiie •să ifie îndeplinită 'într-o fază specială a procesului de 
reproducţie a capitlullui, iîn ,cazul de .faţă în faza circ:latiei, apare 
ca funcţia ec'lusivă a unui ag•ent specia1 Jl circulaţiei, dtferit de 
producător. Totuşi nu este •obligato.riu .ca această in!de'letnich.e spe

cială să apcnă ca funcţie a unui Clitl special, diferit de •capita

lul 'indurstrial aflat în p rocesul 1său de reproducţie şi indepedent 
de .acesta ; în realitate ace:s'tă îndeletnicire nu �are ca funcţie a 

unui ca.pital secil în cazul :oind comerţul ,cu mărfuri e face prin 

intermedill ;unor simpli .comisvoiajori s au al altor agenţi li.recţi ai 

cap�ta:Hstului indus•trial. Trebuie deci să intervină şi un al doilea 

moment. 

1n l doilea rîd : acest moment int·envine ca rUrmare a ·fptului 

eă agentul indyendent al circulaţiei, 1comercia·ntl, avasează în 

această •calitate •cpital b ănesc •(proPr.iU .sau prumutat:) . Ceea ce 

pentru •capitailu1 indu1trial .angaj at in p·rocesl său de reproducţie 

ware numii ca M - B, tranlformare a ·capitalului-marfă in capi t al 

băne'c sau siPlă 'Vîn:are, apare pentru comerciant ca B - M - B', 
ca cumpărare şi vi:are a a�·eleiaşi mărfi şi Prin urmare ca reîn-

1toa.cere la e1, prin vînzare, a 1capitalului bănesc, care s-a Îndpărtat 

de el prin Clpărare. 
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Pentru com0rci ant, M - B, transformarea capitalului-marfă în 
c apital bănesc, se prezintă întotdeauna ca B - M - B, în măsura 
în care el avansează capital atunci cînd cumpără m arfa de la pro
ducător ; întotdeauna deci ca prima metamorfoză a capitalului-marfă, 
deşi pe'tru producător sau pentru capitalul indu stria11 aflat 'În p ro
cesul de reproducţi,e acelaşi act poate fi reprezentat ca B - M, 
retransformare a banilor o ma'ffă (în mijloace de producţie) . sau 
c a  a doua fază a metamo.rfozei. Pentru producătorul de pînză, 
M - B, transformarea .capitalului-marfă în c apital bănesc, a fast 
prima llletamorfoză. Pentru comerciant acest act se prezintă ca_ 
B - M, transformare a c apittalului său bănesc în capital-marfă. 
Dacă însă el vinde pînza aJbitorului, pentru acesta din urmă ope
raţia înseamnă B - M, transformarea capitalului bănesc în capital 
productiv, sau a doua metama>rfoză a c apHa0lului-marfă ; pentru 
comercianot î·nsă ea .înseamnă M - B, vînzarea pinzei cumpăra te · 
de el. ln realitate însă, c apitalul-marfă produs de fabricantul de 
pînză este abia acum vîndut definitiv ; cu alte cuvinte B - ,M - B, 
actul comerciantului, reprezintă numai procesul de mijlocire a ac

rnlui M - B dintre dot producători. Sau să pr,esupunem că fabri
c antul de pînză cumpără cu 'O pa,rte din valoarea pînzei vîndute· 
fire de ,la un comerciant de .fire. Pentru l aceasta înseamnă B - M. 
Dar pentru comerciantul care v:inde firele.  aceasta înse amnă_ 
M - B, revînzarea firelor ; iar în ceea ce priveşte firele prop riu
zise, în .calita•tea lor de icapital-mar:fă, aceasta nu ÎSeamnă decîL 
vînzarea lor definitivă, datorită c ăreia ele trec din sfera circula-
ţiei în cea a consumului ; M - B este deci încheierea definitivă_ 
a primei lui metamorfoze. Aşadar, indiferent da·că ·comerciantul. 
cumpără de la c apitalistul industrial sau îi  vinde c apitalistului in
dustrial, acest B - M - B a[ său. circuHul c apitalului comerci al,_ 
e.Himă înrtotdeauna numai ceea ce pentru c apitaluil-marfă însuşi, 
c a  formă de trecere a c apitalului industrial care se r,eprodu ce,  nu 
este decît  M - B, adică simpla îndeplinire a primei lui metamo r-
foze. Actul B - M al c apitalului comercial este în acelaşi timp. 
actul M - B numai .pentru capitalistu1l industrial, nu însă şi pen tm. 
c apitalul-marfă produs de el : nu esit·e decît o trecere a capitalul ui

marfă din mîna indu&triaş.ulu� în aceea a agentului circulaţ ie i  ;
abia M - B al c apitalului comercial este definitivul M - B al capi
talului-marfă aflat 'În funcţ iune. B - M - B nu 'reprezintă decît. 
doi M - B ale aceluia·şi c 1pita1l-marfă, două vînzări scce sive ale 

acestuia, care nu fac decît să mij locească vînzarea lui ultimă ş}_ 

definitivă. 
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Prin urmare capitalul-marfă c apătă în capitalul-marfă comer
cial apectul unei c ategorii independente de capital, deoarece co
merciantul avansează c apital-băne'Slc , c are •se valorifică şi funcţio
nează in c alitatea .sa de c apHal numai p rin faptul că este folosit 
e;dlusiv pentru mijJocirea metamorfozei c apita'1ului-ma'Ifă, penlru 
mijlocirea funcţiei lui de c apital-marfă, adică pentru transformarea 
lui în bani, şi ace acest lucru prin continua cumpărare şi vînzare 
de mărfuri. Acerusta ton:st�tuie operaţia exclusivă a capitalului
ma<Ifă comercial ; acea'Stă activitate c are mijloceşte procesul de 
circulaţie a c apitalului industrial este funcţia exelusivă a .capita
ilui bănesc cu c are operează comerciantul. Datorită acestei fun:ţii, 
el îşi transformă banii în capital bănesc, as tfel că B al său ia forma 
B - M - B' ,  şi prin ac.laşi proces el transformă capit.alul-marfă 
în c apital-manfă comer.cial. 

Capitalul-marfă comercial, atîta timp şi în măsura în cdre 
există sub forma c api•talului-marfă - privit din punctul de vedere 
al procesului de reproducţie al c apitalului social total - nu este, 
evident, nimic altceva decit p artea din capitalul industrial aflată 
încă pe piaţă, în procesul me't·amorfozei sale, c are există şi funcţio
nează acum în .calitate de capital-marfă. Prin urmare numai capi
talul bănesc avansat e comerciant, destinat excl:siv cumpărăr ii 
şi vînzăTii, c are de.ci nu îmbr·acă nidodată altă formă decit aceea 
e c apital-marfă şi de capital bănesc, .şi niciodată pe aceea de ca
pital produc tiv, şi rămîne întotdeauna în sfera circulaţiei .c apita
lutlui, numai aceJt .capita� bănesc trebuie analizat acum n raport 
c u  î�tregul proces de reproduc.ţie a t api•talului. 

De îndată .ce producătorul, fabricantu.I de p înză, a Yîndut co
merciantului ,cei 30 OOO de .coţi ai săi cu 3 OOO I. st„ cu b anii astfel 
obţinuţi el cumpără mijliacele e producţie ne ::esare, şi capitalul 
lui intră din nou în p1ocesul de producţie ; pncesul 'lui de pro
ducţie c ontinuă, merge fără întrerupere. Pentru el, transformarea 
mărfii lui în .bani a şi avuit lc. D ar, aşa cum am văzut, pentru 
p înza �nsăşi, această transforma•r·e n-a .avut î.:ă loc. Ea n-a fost 
încă .retr.aooformată definiti.v în b ani, n-a intrat încă c a  valoare 
de întrebuinţare fie fn consumu[ productiv, :fie în cel individual.  
Come.rciantul de 'Înză reprezintă acum pe piaţă acelaşi capital
marfă pe c are l-a reprezentat la început producătorul de pînză. 
Pentru aces:a din rnă, pro cesul metamorfozei s-a scurtat, însă 
numai pentru a continua n mîinile comerciantului. 

Dacă producătorul de pînză ar trebui să aşt�te pînă .ce pînza 
lui încetează realmente de a mai fi marfă, PÎnă ce ea ·este tr·ansisă 
ultimului cumpărăt·or, consumatorului productiv sau individual, 
atunci procesul lui de reproducţie ar fi întrerupt. Sau , . pentru a 
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nU'l întrepe, ar trebui să-şi iimiteze operaţiile, să transforme o 
parte mai mită din pînza sa fa fire, cărbune, muncă etc., pe scurt 
în elementele capitalului productiv, şi să pistreze o p arte mai ma-re 
ca rezervă de bani, pentru ca în timp ce o parte a cpitalului său 
se .ailă, sub forma de marfă, pe piaţă, o .alltă parte să poată continua 
procesul de producţ1ie, astfel încît, atunci ,dind aceasta din urmă 
apare 1la ·rîndul •ei ca mafă e piaţă, prima să reintre sub fomă 
de bani. :ceastă împă1r.ţire a capitalului său nu este rînlăturată prin 
mijlocir;a comerciantului. Dar fără ea, ·partea din capttalul de cir
cu1aţie existentă sub forma unei rezerv.e ide !bani ar trebui să fie 
întotdeauna mai mare ·în :aport cu paltea angaj a!tă .sub f·orma de 
capital productiv, 1iar scara .repiroducţiei ar trebui •să .fie ]imitată 
în mod core�punzător. Acum ,însă :producătorul ipoate ·să folosească 
în permanenţă o paDte mai mae din capiltalul .său în procesul de 
producţie propriu-zis .şi o parte mai mică oa rezervă de banL 

n ·schimb fosă, o lltă pa11le idin capita1il social se a�lă acum, 
sub forma de cap.ta! comercial, mereu in lfera circulaţiei. Ea este 
fdlos�tă iîntotdeauna !Umai :pentru cupărarea şi vînzarea de 
mărfuri. Se .are .deci că nu se schimbă :decît persoanele car.e po
sedă acest capital. 

!Dacă comerciantul, .în loc să cumpere cu 3 OOO 1. ist. pînză cu 
intenţia de a o revinde, ar folosi ·el însuşi în md productiv aceste 
3 OOO .I. st., atunci capitalul Productiv al sodetăţii ar .creşte. Ce-i 
drept, ,în acest c az producă:tolll Ide pînză şi comerciantul transformt acum în capitiHst industri•a1 ar trebui să .reţină o parte mai 
mare .a capitalului ca rezervă de bani. IPe de altă parte, dacă comer
ciantul rmîne comerciant, producătorul economisşte t>ul nece
sar v.rnzării, pe care-l poate consacra supravegherii procesului de 
producţie, în timp oe comerciantul trbuie săşi consacre timpul 
tînzării. 

In ca:ul cînd capitalul său :ome'dal 11u .dyăşeşte proporţiile 
necesare, ·este de presupus : 

1 )  că, dator�tă ,diviziunii muncii, ·c apitalul care .e •ocupă ex
clusiv ide cumpărări ,şi vînzări r(în afară de banii necesari pentru 
cumpărarea 'de mărfuri, aici isînt incluşi .şi hanii .cheltuiţi pentru 
plătirea muncii necesare comer.ţului, rpe:tru ,capit!lul ·constant al 
comerciantului - depozite, tri:port •etc.) ieste mai mic decît ar fi 
dacă •c,p�talistul idustrial ar itr·ebui ·să conducă singur întreaga 
parte comercială a Întreprinderii sale ; 

2) că, Jntru'ît comerciantul .se :îndeletnkeşte exclusiv .cu acest 
lucru, nu numai .că mar.a iProducă:toului 1se transfomă mai reede 
in bani, dar şi capit.ul-marfă parcurge metIlofoza lui mai repede 
deoH ar face-o în mina .producătollui ; 
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3) că, dacă considerăm cap�taluil camer.al total în raport cu 

capitalul iindustria:I, o rotaţie a 1cpitalului comercial poate repre
zenta nu numa•i rotaţiile mai multor capitaluri dintr-o sferă de p ro
ducţie, ci rotaţiile unui număr de capitaluri din sfere de producţie 
diiferite. Primul caz are 1Ioc a•tunci .cînd, de piJdă, comerciantu[ de 
pînză, după ce a cumpărat cu cele 3 OOO I. st. ale sale produsul unui 
producător de pînză şi l-a revîndut \înainte ca acelaşi producător 
să aru!ce iarăşi pe piaţă aiceeaşi .cantitate de mărfuri, cumpără. 
pmdusul unui alt p roducător de pînză sau al mai multora şi-l re
vinde, mijlocind astfel -rotaţ.le dif.eritlor capi:aluri în aceeaşi 
sferă de producţie . .  il doilea .caz are 1oc atunci cînd comerciantul, 
după ce a iîndut pînza, umpără, ide pi1dă, mătase, mij loceşte deci 
rotaţia unui capital în a1tă 1sferă de producţie. 

În general trebuie să r·emarcm următoarele : wtaţia capita
lului industrial este lim�tată nu numai de timpul de dncuJlaţie, i şi 
de timpul de produ�cţie. Rotaţi.a capHalulll'i comercial, în măsura în 
care aesta face comerţ numai .cu o anumită categorie de mărfuri, 
este limitată nu de rotaţia unui st:gur capital industriaJ, ci de 
aceea a tuturor cpitaluri1Io.r 1iindusitriale din a•ceeaşi ramură de 
producţie. iDupă ce comerdantul a 1cumpărat şi a vîndu•t pînza unui 
fabdcant, el poate cumpăra şi vile .pe a altuia •înainte ca p rimul 
să .arunce din nou rmarfă pe piaţă. Aşada·r, unul şi acelaşi capi cal 
camereil POate mijloci succesiv 1difirite rotaţii ale capitalurilor 
investite .într-o ramură de p roducţie, astfel că rntaţia lui nu este 
identică cu rotaţiile unui si•ngur capital industrial şi de aceea nu 
inlocuieşte numai rezerva de bani .pe care ar trebui s-o aibă în 
petto * acest capitalist industrial. Rota.ţi.a capitalului comercial dintr-o 
sf·eră de ,producţie este, fireşte, limitată .de volumul total al produc
ţiei acestei sfere. Dar ea nu este limitată de :producţie sau de timpul 
de rotaţie al fiecărui capital din această sferă, deoarece acest timp 
de rota�ie este determinat 1de timpul de producţie. Să presupunem 
că A furnizează o marfă pentru lr.!cerea căreia este nevoie de 
:rei 1uni. După ce .comerciantul a cumpărat-o şi a vîndut-o, să zi
cem ,într-o ·lună, ·l poate :să cumpere şi ·să :îndă acelaşi produs 
ail altui producător. Sau, dpă ce :a v'dndut, de pildă, grîuI unui 
fermier, el p oate cu iceiaşi .bani să cumpere .şi să vîndă g1 unui 
alt emer, işi aşa mai depart·e. Rotaţia capitalului 1său ieste limi
ttă de masa Ide gu pe .care o poate cu,păr.a .şi vinde succesiv. 
într-un timp dat, .de ipildă •înitr-un n, pe cînd rotaţia capitalului 
aparţinîd fermierului, abstraicţie fă.nd de timpul de circulaţie, 
este limitată de timpul de p roducţie, car·e durează un an . 

.. - pregătită. - Nota trad. 
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Rotaţia aceluiaşi capital 1cnercial poate .însă tot aşa de bne 
s ă  mij locească rotaţille c apitalurilor dil ramuri de producţie di
feriHe. 

ln măsura în care aoelaşi capiital comercial serveşte în diferite 
otaţii pentru transformarea succesivă [n bani a diferitelor capita
luri-marfă, le cumpără deci .şi le vinde succesiv, e'l ,îndeplineşte, 
în calitate de c .pita! bănesc faţă de capitalul-marfă, aceeaşi funcţie 
pe care o îndeplinesc în general 1banii faţă de mărfuri prin numă
rul de rotaţii ·efectuate într-o perioadă dată. 

Rotaţia cp�taului .comercial nu este identică cu rotaţia sau 
cu o singură -reproducţie a 'Unui c:apital i:ndustrial de aceeaşi m ă
rime ; dimpotrivă, ea este egală cu suma rotaţiilor dtorva aseme
nea capita1uri, fie din acee aşi sferă de producţie, fie .din ifere di
.ferite. Cu dt c,pitalul .come.reia! ·se r1teşte mai repede, {JU atî t Par!ea 
c;pitalului bănesc total care ifiguriează În calitate de capHal 'comer
cial este mai mică şi  cu cît se roteşte mai :încet, cu atît ea este mai 
mare. Cu cit producţia este mai puţin 1dezv!ltată, ·CU atît suma ca
pHalului comercial .în raport cu suma nănfurilor aruncate Jn gene
.ral în cirnulaţie este mai mare ; dar 1n mod absolut sau comparativ 
cu suma capitalului comencial, în condiţiile unei producţii dezvol
tate, suma cpitalului comercial în condiţiile unei producţii nedez
voltate este mai mică. Şi invers. De aceea, in >eon:diţiifo unei pro
ducţii nedezvoltate, cea .mai mare parte a -capitalului băneic pro
priu-zis se a:lă în mîinile ·comercianţilor, a căror avuţie se p rezintă 
faţă de ·oeilal1ţi ca avuţie sub formă de bani. 

Viteza de •circulaţie a capirtalului :bănesc avansat de comer
ciant depinde : 1) de viteza cu care 1se reînnoieşte procesul de 
producţie şi ou c are se înlănţuie lifer�tele procese de producţie ; 
2} de viteza consumului. 

Pentru ca un c ,pital c omercial 5ă efectue;e numai rotaţia ana
liza:tă mai .sus, nu este necesar :c a e[ să Clllpere .mai .întîi mărfuri 
pentru întreaga sa valoare 1şi apoi ·să .Ie vîndă. Comeciantul efec
tuează 'concomitent ambele operaţii. C;pitalul llui se 1împarte atunci 
în două. O parte constă din c apital-marfă, c·ealaltă din capital bă
nesc. El cumpără aici 1şi în felul acesta .îşi transfomă banii în 
marfă. ·El vinde !În altă p arte şi transformă astfel în bani o altă 
parte a cpiti1ului-marfă. Pe .de o .parte se reîntoarce la el  c apita
lll .sub formă de c.pita! bănesc, 'iar pe de altă parte î i  vine c a
piltal-marfă. 1Cu .cit e mai mare partea care ex.,stă sub o formă, cu 
atît este mai mkă 1partea :are ex�stă sub ceaialtă formă. :le î şi 

schimbă locul şi se echilibrează recip roc. Dacă folosirea banilor c a  
mijioc d e  circulaţie este legată d e  folosirea lor ca mijloc de plată 

şi de sistemul de credit care decurge de aici, atunci ise micşorează 
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şi mai mult partea de capital bănesc a capitalului comercial în ra
port cu mărimea tranzacţiilor pe care le efectuează acest capital 
comercial. Dacă eu cumpăr vin de 3 OOO 1. st. plătibile în 3 luni si-1 
vînd .contra numerar ÎIlainte de expirarea acestor 3 luni, pentru 
această t•ranzacţie nu trebuie să avansez nici un ban. Este absolut 
evident că ·în  cazul ide faţă capitalul bănesc, care figurează aici în 
calitate de cpital comercia1, nu ·este a•l1tceva decît capitalul indus
trial sub forma sa de capital bănesc, 'în procesul reîntoarcerii la 
el însuşi sub formă de bani. (Faptul .că producătorul care a vîndut 
cu 3 OOO '1. st. marfă pe termen de 3 luni loate să sconteze la ban
·cher poliţa, ad1că •cr·eanţa, nu schimbă cu nimic situaţia şi nu are 
nici o legătură cu capitalul comeciantuJui de mă·rfuri.) Dacă pre
ţurile de piaţă a·le mărfii ar scădea între timp să zicem cu 1/10, co
merciantul nu numai că n-ar realiza nici un profit, dar ar primi 
numai 2 700 1. st. în <loc de 3 OOO. El ar trebui deci să adauge 300 1. st. 
pentru a putea plăti. Aceste 300 1. ·st. ar funcţiona numai ca re
zervă pentru 1compensarea dif·erenţei de preţ. Dar acelaşi lucru ·e 
valabil şi p-entru producător. Dacă el însuşi ar fi vindut la preţuri 
scăzute, ar fi ,pie.dut şi el 300 1. st., iar ,producţia n-ar fi putut re
începe e aceeaşi scară fără un capital de rezervă. 

Comerciantul de pînză cumpără de rla fabricant pînză de 
3 OOO 1.  t. ; acsta plăteşte din e 3 OOO 1. st., de pildă, 2 OOO pentru 
a ·Cumpăra fire ; el cumpără aceste !fire de la comerciantul de fire. 
Banii u care fobrircantul plăt·eşte comerciantului de fire nu sînt 
banii comerciantului de p.înză, căci acesta a primit marfă pentru 
suma respectivă. Banii aceştia reprezintă forma bănească •a ,propriu
lui său capital. ln mîinile comerciantului de fire aceste 2 OOO 1. st. 
apar acum ca un capital bănesc care s-a reîntors ; dar pînă Ia ce 
punct pot oare fi ele privite ca deosebite de cele 2 OOO 1. st. care 
reprezintă forma bănea•scă pe care a lepădat-o pinza şi pe care au 
.îmbrăcat-o firele ? Dacă comerciantul de fire a cumpărat pe credit 
şi a vîndut contra numerar înainte de expirarea termenului de 
plată, atunci aceste 2 OOO 1. st. nu conţin nici o centimă de capital 
c omercial .diferit de forma bănească pe care o îmbracă capitalul 
indust•rial însuşi în procesul circuitului său. Capitalul-marfă comer
cial deci, în măsura În care nu este o simpilă formă a capitalu lui 
industTial aflat în miimile comerciantului sub forma de capital
marfă :sau de c apital bănesc, nu este decît partea de capital bănesc 
care aparţine ·com-ercian1lui :însuşi şi este folosită pentu cmpă
rar·ea şi vînzar-ea de mărfuri. Aoeastă parte reprezintă e o scară 
.rdusă partea ,din capitalul avansat pentru producţie care ar tre
bui să se găsească necontenit �n mîinile industriaşilor .ca rezervă 
de ani, ca mijloc .de cumpărar-e, şi să circule neccm.tenit în calitate 
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de capital bănesc al industriaşilor. Partea aceasta se găseşte aIl, 
într-o măsură redusă, lîn .mîinile .cipitalistu.ui comercial, lfuno]oînd 
ca atare ipermanent în procesul de circulaţie. Este partea n capi
talul total ·C are, făcînd ibstr.acţie de venitul ·Ohel'llit, itrebuie să cir
cule permanent pe ,piaţă ca m�j loc de cumpărave, ,pentru a menţine 
continuitatea .procesului de reproducţie. Ea •este cu atît mai mică 
în rport cu .capitalul total, cu cît procesul de reproducţie este mai 
r,pid şi cu cît funcţia ibanilor ·ca mijloc de plată ·este mai dezvoltată, 
adică cu oît sis temul de medit este mai dezv.oltat 38) . 

Cpitalul comercial nu este de.cît capitalul care funcţionează 
în sfem circulaţi·ei. Procesllll drulaţi·ei ·este ·O rfază a procesului de 
reproducţie total. Dar .în p:rooesul ·circulaţiei uU se produce nici o 
valoar.e şi, prin urmam, nic:i o Plusvalo ar.e. Se produc numai schim
b ări .de formă ale aceleiaşi mase a valoriri. ln realitate, aici nu are 
loc idecît o m:t·amofoză a mărfurilor, caTe, .ca .atare, n-are nimic 
de-a face cu o ,creare .sau .Chimbare a valorii. Dacă Ia vînzarea 
mărfii prodUJse se realizează •o plusvaloare, aeest lucru are 110c pentu ·că această plusvaloare ·exista ·de mai înainte Jîn mfă ; .de aceea, 
la al doilea act, transformarea din nou a capitallului ibănrsc în 
marfă (în relemelte rde producţie) , cumpărătorul nu realizează ici 
o plusvaloare ; prin schimbl b anilor pe mij loacele de producţi1e şi 
pe forţa de muncă se pregăteşte nmai pmducerea de plusvaloare. 

38) Pentru a putea clasifica capitalul comercial drept capital productiv, Ramsay 
îl identifică cu industria transporturilor şi defineşte comerţul „transportul mărfuri
lor dintr-un loc în altul".  („An Essay on the Distribution of Wealth" , p. 19 .) 
Aceeaşi confuzie o întilnim la Verri {„Meditazioni sull' Ec. Pol.", § 4, [p. 2]) şi 
la Say („Trai te d'Bc. Pol. • ,  I, p. 14, 15) .  - In lucrarea sa „Elements of Pol. Ec. • 
{Andover şi New York 1 5) ,  S. P. Newman spune : ,Jn organizarea economică 
existentă a societăţii, adevăratul rol al comerciantului este acela de a se interpune 
între producător şi consumator, de a avansa capital primului şi a primi în schimb 
produse, de a transmite apoi aceste produse celui de-al doilea şi a primi pentru ele 
din nou capital, trnzacţie care înlesneşte procesul economic al societăţii şi adaugă 
totodată valoare produselor cu care se efectuează această tranzacţie" (p. 1 74). 
Producătorul şi consumatorul economisesc astfel, prin intervenţia comerciantului, 
bani şi timp. Acest serviciu cere un avans de capital .şi de muncă şi trebuie să 
fie plătit, „deoarece adaugă produselor valoare, căci aceleaşi produse au o 
valoare mai mare în mîinile consumatorilor decit în mîinile producătorilor" . Şi 
astfel pentru el, ca şi pentru d-l Say, comerţul este „literalmente un act de pro
ducţie" (p. 1 75) . Această concepţie a lui Newman este fundamental greşită. Va
loarea de întrebuinţare a unei mărfi este mai mare 1 mîinile consumatorului decit 
în mîinile producătorului, deoarece ea se realizează abia aici. Căci valoarea de 
întrebuinţare a unei mărfi se realizează, îşi îndeplineşte funcţia abia după ce 
marfa trece în sfera consumului. ln mîinile producătorului ea există numai în 
formă potenţială. Dar o marfă nu este plătită de două ori, dntii valoarea ei  de 
schimb şi apoi, separat, valoarea ei de întrebuinţare. Prin faptul că plătesc 
valoarea ei de schimb, îmi însuşesc valoarea ei de întrebuinţare. Valoarea de 
schimb nu creşte cituşi de puţin prin aceea că marfa trece din mîinile producă
torului sau ale comercianului intermediar în mîinile consumatorului. 
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Dimpotrivă. In măsura în c ar·e aceste metamorfoze necesită u n  
timp de circulaţie - un tillp în care capitalul n u  produce,  în 
genere, absolut nimic, deci nu produce nici plusvaloare -, el frî
nează crearea valorii, iar plusvaloarea exprimată sub forma de 
rată a profitului va fi invers propor1ţională cu durata tilului de 
circulaţie. Prin urmare c apitalul comercial nu creează nici valoare, 
nici plusvaloare, adic ă nu le creează în mod direct. In măsura în 
care contribuie la scurtarea timpului de circuilaţie, poate contribui 
indirect la sporirea plusvalorii Jroduse de capitalistul industrial. 
In măsura în care contribuie la extinderea pieţei şi mij loceşte di
viziunea muncii între capitaluri, in măsura în care dă, prin urmare, 
capitalului pos�blitatea să acţioneze e scară mai largă, funcţia 
sa sporeşte productivitatea c apit alului indu1trial ·Şi contribuie l a  
acumularea acestuia. In măsura in ·care r·educe timpu� de Circulaţie, 
el sporeşte rapo!rtul dine p.lusvaloare şi capitalu1 avans at, deci 
rata profi:tului. In măsura în c are mic:şor·ează pa1:ea capitailului c are 
trebuie să rmînă în pemanenţă în sfera circulaţiei sub forma de 
capitl bănesc, capitalul !comerdal sporeşte :pa1t-ea de capital folo
sită nemijlo cit în producţie. 
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C a p i t o l u l  ş a p t e s p r e z e c e  
Profitul comercial 

Am văzut în „C.pital. " ,  c artea a II-a*, că ,funcţiile pure ale 
c apitalului 'în sfe:a circulaţiei - operaţiile pe care trebuie să le 
efectueze capitalistul industrial, în primul rînd, pentru a realiza 
valoarea mărfurilo r sale .şi, în al doilea rînd, pentru a retransforma 
acedstă valoare în ·elementele de producţie ile mărfii, o.peraţiile 
de .mij locire a metamorfozelo r capilt:Jului-ma1fă M' - B - M, deci 
actele vînzării şi cumpărării, nu produc nici valoare, nici plus
valo are. Dimpotrivă, am văzut că til.plll necesar pentru aceste 
operaţii din p unc't de vedere obiectiv, 'În r.aport cu mărfurile, l din 
punct de vedere subie.ctiv, în raport cu capitalistul, creează .limite 
în formarea valorii şi a plusvalorii. În ceea ce priveşte metamor
foza c apitalului-marfă ca ltare, nu Se schimbă, fireşte, nimic prin 
faptul că o p arte .a acestuia c.pătă ,înfăţişarea ·de ·capital-marfă co
mercial sau ,prin f,ptul ·că ·operaţiile .car·e mijlocesc metamorfoza 
capitalului-marfă apar ca o :îndeletnicire distinctă a unei .categorii 
distincte de c,pitalişti ,sau ca o funcţie ·exclusivă a unei părţi a 
.c,pitalului b ănesc. Dacă •Cumpărarea şi vînzarea de mărfri - şi 
la aceasta se şi reduce metamorfoza capitalului�arfă M' - B - M -
11u .constituie, înd sînt efectuate de capitalLştii industriali, operaţii 
creatoare de valoare sau de plusvalo are, ·ele nu pot căpăta aoeastă 
;ali1ate nici dacă sînt efectuate ,de alte perso ane în 'locul c apitalişti
lor ·industriali. Mai departe, dacă partea din capi talu! social total 
care trebuie să fie mereu disponibilă sub forma de capital bănesc, 
pentru ca procesul reproducţiei să nu fie îitrePUpt de procsul cir
ulaţiei, ci să fie continuu, dacă acest capital bănesc nu crează nici 
valoare, nici plusvaloare, ·el nu poate dob'înii însuşirea de a c rea 
valoare şi plusvaloare prin ifaptul că, în locul capitalistului indstrial, 
o altă c ategorie de capitaliş-ti îl pun mereu în circulaţie €ntru în
de,ilinirea aceloraşi funcţii. Pînă la oe punct c apitalul comercial 

' Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 24, Bucureşti, Editura olitică, 
1967, p. 12J32. - Nota !rad. 
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_,poate fi indire ct productiv, noi am arătat, şi mai tîrziu vom anahza 
amănunţit a-cest lucru. 

Aşadar, .capitalul-marfă comercial - de�uiat de to ate funcţii!e 
· eterogene, .ca depoziotarea, expediţia, transpo'tul, repartizarea, sor
Jtare a m ărfurilor, 1care sînt Jegate de activitatea lui şi sînt limitate 
la adevărata lui funcţie, aceea de a cumpăra pentru a vinde - nu 
creează nici valoare, nici plusvaloare, ci mij loceşte numai realiza
rea ace/tora şi  totodată deci schimbul rell .de mărfuri, trecerea lo r 
,Pin1tr�o mină în alta, scMmbul socia:l de substanţe . Totuşi, deoarece 
faza de cir.culaţie a capitalului industrial .constituie, ca şi  produc
ţia, o ,fază a proce sului de reproducţie, rezultă că şi capitalul c are 
;fUIlcţionează independent în procesul circulaţiei trebuie să dea 

- anual , c a  şi  capitalul care funcţionează în diferite ramuri de pro
·ducţie, un profi t mij lo ciu. Dacă capitalUJl comeDcial ar da un profit 
mij lo ciu procotual mai 1ridic at decît c apitalul industrial, atunci 
.o parte din capiltalul industrial s-ar transforma în capital comer
ciaJ. Dacă el ar aduce un profit mijfociu mai scăzut, ar avea loc un 
_proces invers. O parte din .capitalul come1cial s-ar transforma în 
capital industria!. Nici o categorie de c apital nu-şi po ate schimb a 
mai uşor des1tinaţia şi funcţia ,decît .capiitalul c omercial. 

Deoarece capitalul comercial �nsuşi nu produce nici ) plus
valoare,· ·este clar •că plusvaloarea caTe-i revine sub forma profi
tuJui mij lo.ciu iconstituie ·o parte .din plusvaloarea creltă de între

YUl c,pitll lroductiv. Dar întreb area care se pune acum e urmă
to ar·ea : cum îşi Î!suş:şte capitalul comercial partea c are-i revine 
lin Plusvaloarea sau din profitul creat de c.pitalul productiv ? 

Numai n aparenţă. 1profitul coner.al este un simplu adaos, 
o creştere nominală a preţului m!rfurilo r peste valoarea aor. 

Este clar că comerciantul nu poate să obţină profit decît din 
preţul mărfurilor pe c are le vinde, mai mult, că ·acest profit realizat 

lin vînzarea m ărfurilor s ale trebuie 1să fie egal cu diferenţa dintre 
preţul lui de cum,părare şi ce.l de vînzare, să fie egal cu exce
deutul .aoestuia •din urmă faţă de cel dintîi. 

Es.te posibl! ca după cumpănrea mărfii şi ânainte de vînzarea 
ei să interv:ină

. 
cheltuieli suplmootare {cheltuieli de circulaţie) , 

dar e s te tot atît de posibil ca aeest •lucru să nu se 1întîmple. Dacă e 
fac ·asemenea cheltuieli,  ·e limpede .atunci că excedentul preţului de 
vînzar·e pste ·oel ,de C)ărare nu reprezi.tă numai profitul. Pen
tru a simplific.a analiza noastră, presupunem în primul r.înd că ase
menea cheituleli nu intră n marfă. 

Pentru :apitaliitul in..ust•rial diferenţa dintre preţul de vînzare 
şi· ·preţul de c1mpăr:re l mrfurilor sale este egală c.u .dife'enţa din-
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tre preţul lor de .prodUJcţie şi preţul lor de cost, sau, da-că considerăm 
c apitalJl social total, ea este egală cu diiferenţa dintre valoarea 
mărfurilor şi preţwl lor de Cost pentru capitalişti, ceea oe se reduce 
tot la diferenţa dintre :antita'tea totală ie muncă materializată în 
ele .şi ca:titatea de mllcă plătită materializată în e1e. lnainte ca 
mărfuritle cupărate :de -capitalistul industrial să !ie din nou arun
cate ,pe piaţă ca mărfuri de 'înzare, ele trec prin procesl de pro
ducţie, în icare este produsă acea parte coponntă a preţului lor 
:are urmează să He realizată mai irziu sub fomă de profit. Dar cu 
comerciantil de mărfuri lucrurile stau altfiel. Mărfurile se află în 
lîinile �ui numai abîta ti,p dit ele se află 'În p rocesu[ cirau1aţiei. 
El nu ,face idecît să 'continue vînzarea 1or, .începută de cătr.e 1capitalis
tul produotiv, nu face deaît 1să conitinue realizarea preţului lor, şi 
de aceea nu Ie su.pune nici unui proces intermedia•r Îl ,care ele ar 
>Utea absorbi din nou plusvaloare. ln timp ce o circllllaţLe c apita
lis�ul industrial nu .face decîlt să -ealizeze plusvaloarea Sau profitul 
produs pînă acum, comerciantul, dimpotrivă, trebuie nu numai să 
realizeze 'în şi Prin circuiţie profi.ul său, ci mai .fotîi s ă-1 c1eeze. 
A-cest 1ucru .pare să 1fie ·cu putilţă numai datorită ,faptului că el 
vi!de Peste preţuri'le lor de pro.duc�ie mă!furile pe c are i le-a vîn
dut capitlistl industf,ial Ja preţurile Jor de producţie sau, consi
derd capi.ta1ul-m:rfă total, la valorile 'lor, că adaugă la preţurile 
lor un sup'lnent nominal, în consecinţă, considerînd capitalul
manfă \totail, că le vi!de pes·te vafoa:rea Ior şi .îJCasează acest ex
cedent al vaiorii nominale a măr.urilor peste valoarea lor reală, 
.într-un Cll'Înt că le vinde mai scump decît costă ele. 

Această formă de adaos este foa•1te uişor de Îlţeles. De pildă, 
un cot de pînză costă 2 şilingi. )acă vr·eau să obţin un profit de 
1 00/o r-e'înzîndu-1, atunci tr·ebuie să adaug 1/10 la preţ, deci •să vînd 
cotul ou 2 ş!lingi şi 22/o pence. .iferenţa dintre preţu[ lui , real de 
producţie 1şi preţul lui de vînzane este în acest caz = 22/5 pence, 
ceea ce repre!intă un .proht de 1 00/o Ila oei 2 şili:ngi. e fapt, eu 
vind cpărătorului cotul ide ,p�nză la un preţ ca:r·e reprezintă pre
tul a 1 1/10 coţi. Sau, oeea 1ce este acela•şi lucru, e ca �i cum aş vinde 
cumpărătorului numai 10/u de cl: cu 2 şHingi şi ş păstra pentru 
mine 1/u de cot. Intr-adevăr, eu pot să r!scumpăr :u 22/5 pence 
1/u de cot, la preţul de iînzare de 2 şilingi şi 22/s pence cotul. 
Ace.sta n-ar 1fi, aşadar, ldecît o ·caie indirectă pnku a obţine o 
parte .din plusvaloare şi plusprodus Printr-o sporire nominală a 
preţului mărfurilor. 

Acesta este •realizarea profitului ·comercial prltr-un adaos 
la preţul m ărfurilor, aşa ei ni e prezintă 'la 

.
prima înf�ţi.a:e· �i 

într-devăr, întreaga concepţie lespre p rovenienţa profltulm din 
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sporirea nominală a ,preţului mărfurilor sau din vinz area .oestora 
peste valoarea lor a apărut din observarea capitllului comercial. 

Dacă ,privim însă lucruri:le mai at�mt, constaltăm curînd că 
aceasta e o simplă p arenţă 1şi ·Că, dacă prespunem că modJl de 
pwd!Cţie capitalist este dominant, pro!�tul comerciaJl nu se reali
zează în modul acest.a. (A!ci e vorba 'înt1tdeauna numai de medie, 
nu de .cazuri specia:Le.) e ce prespunem că comerciantul de 
mă1furi nu ipoate realiza Jn profit, ·S ă  zicem, ide 10°/o la mărfurile 
sale 'decît vînlîndu-Je cu 100/o pes!te preţul 1lor de pmducţie ? Pen
tru că m presupus că producătorul acestor măui, capmali·stul 
industrial (care, ca pe:sonific are .a capitailullui industrial, figurează 
faţă de lumea 1exterioară lîntotdeauna 1ca „producătoru l " ) ,  le-a vîn
dut comerciantului 'la preţul lo·r de :prnducţi·e. Dacă ,preţurile de 
cumpărare al'e m ărfurmor plăti:e !de .comerciant sînt egale cu pre
ţurile .lor ·de producţie, lîn ultimă .analiză cu valortle ilar, as1tfel că 
preţul de producţie al mărfurilm, şi în ultimă instanţă valoarea 
mărfurilor, repreziltă deci pentru comerciant preţul ,de cost, atunci 
de fapt excedentul preţului Său de vînzare pesbe p1eţul său de 
.cumpărare - şi numai această difer·enţă ,constituie ·sursa profitu
tlui - tr·ebuie să ,fie un e;cedent al preţului lor comercill peste 
preţul lor ide ;producţie ;şi, .în ul:imă instanţă, comercian:u1 ':rebu.ie 
isă vîndă toate m ărfurile peste valorile lor. De ce însă am presu
pus că capitalistul industrial vinde comercian1tului mărfurile la 
ipr·eţurile •lor ;de producţie ? Sau, mai exact, ce m avut noi în ve
dere for.mulînd această ipoteză ? Că capitalul comercial (avem aici 
de-a .ace ·u ·el numai 'în calitate de c apital-marfă .comercial) nu 
participă la formarea ratei generale a profitului. Cînd am analizat 
rata g·enerală a profo:ului, m pot în mod necesar de la această 
ipoteză, în primul :1înd 1fiindcă în acel m omeut capitallul comercia1 
ca atare nu exista ,încă pentru noi ; şi,  1în al doilea rînd, fiindcă 
profitul mij lo ciu, ,prin urma.e şi rata gene.aiă a profltului, trebuiau 
să fie mai întîi analizate ca egalizare a profiturilor s au plSvalori
Ior ·r·ealmente produse de capitalurile industriale din diferitele sfere 
de producţie. Dimpo trivă, �n c azul ,capHalului comercill avem de-a 
foce cu un capi1tal CC!re participă Ia profit, fără a p articipa şi la 
producerea lui. &te !deci necesar să completăm aeum epunerea 
no astră de mai înainte . 

Să pr·espunem că •C,pitalu1 iindustrial total avansat în cmsui 
anului este = noe + 1 80v = 900 1(milioane de lire sterline, de 

pildă) şi că p' = 1000/o. Produsul va fi dei = 720c + 1 80v + 1 80p . 
Dacă însemnăm cu M acest produs sau c apitalulmafă produs, 
atunci valoarea lui sau preţul lui de producţi.e {deoarece entru 
totali1atea mă1furilor ele ·coincid) = 1 080, iar rata pltului la 
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capitalul total de 900 ar fi = 20°/o. Potrivit celor expuse mai sus, 
aceste 200/o reprezintă rata mijlocie a profitului, deoar·ece iaici 
plusvaloarea nu se c alculează la un ;capital sau altul, cu o com
poziţie specială, ci  la .capit!lul i·ndustrial ,total cu copoziţia lui 
mij locie. kşaidar, M = •1 080 şi rata profitulii = 200/o. Să presupu
nem acum că la aceste 900 a. sit. cpital Jndustrial se a:daugă 1 00 L st.  
capital comercial, care pro rata cu mă<rime a  lui are a1ceeaşi parte 
la profit c a  1şi primJl. Potrivit ipotezei noastre, cpitalul comercial 
repreziiltă 1/to din •Cpitalul total de 1 OOO. 1El participă deci cu 
1/10 aa plusvaloarea to:tală de 1 80 şi obţine a�tfe'l un pro.it cu o rată 
de 180/o. Aşadar, Prnfitul c are urmează a ,fi împărţit între celela lte 
9/10 ale c apitalului itotal nwrezintă de fapt numai = 162, sau, 
calculat ·la capitalul de 900, tot 180/o. Prin Ullare preţul 
la ·care M este vîndllt comercianţi'lor de 1către posesorii capi
talului industrial de 900 este = 120c + 180v + 1 62p = 1 062. 
Prin urmare, dacă coieroiantul .adaugă la cpitalul său de 1 00 pro
fitI mijlo'Ciu de 18, el vinde mărfurHe cu 1 062 + 18 = 1 080, a:dică 
la preţul lor de producţie, ·sau, consider,îl cpital-marfă total, la 
valoarea 1or, deşi el ·obţine profitul! numai î·n şi prin ci.culaţie, şi 
numai datoriltă �·aptului c ă  pr·eţul la c are 'inde depşeşte pe cel 
la care a 1cumpărat. Totuşi, el nu vinde mărfurile p este vaJoarea 
lor sau peste pleţul lor de producţie tocmai pentru că le-a cum
pă.al de la capitailitii industriali 1Sub valoarea 'lor sau sub preţul 
lor ide producţie. 

Capitalul c omerciaa participă deci în mod determinant la for

marea ratei generale a profitului, pro rata ·cu partea pe c are o re

preziiltă din c apitalul total. Cînd spunem deci tîn cazul dat : rata 
mijlode a profitului este 180/o, aoe!sta înseamnă că ea ar Ii = 200/o, 
dacă 1/to din c pitalu1 ttotal n-ar .fi c apital comercia1l şi dacă din 
această cauză rata generală a p rofitului n-ar fi ·scăzut cu 1/10. Apare 

în feluJ acesta o determinare mai ·exactă şi mai limitată a preţului 
de producţie. Prin preţ de producţie 1trebuie să ;înţelegem, ca şi 
pînă acum, preţul mărfii = preţul ei de cost (valoarea c apitalului 
constaut şi a c apitalJlui variabi1I cuprns în el) + profitul mijlociu. 

Dar acest profit mij lociu ·este dlterminat acum altfel. El este deter

minat de profitul total pe 1c are iîl cDeează capitalul prductiv total, 
dar el nu e c alculează numai la ·ac.st capital produ'ctiv ttotal aşa 
încît, dacă a·cesta ar fi ca mai sus = 900, 'iar profitul = 1 80, rata 

180 . 
mijlocie a profi;tului ar i = = 200/o, ci la capitalul produc-00 
tiv total + ·oapitalul c omercial, aşa încît, dacă 900 este capital 
productiv şi 10 capital comercial, rata mijlocie a profitului == 
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= 10 = 18°/o. Preţul de p.roducţie este deci = pc (costul) + 1 8, 1 OOO 
şi nu = pc + 20. In rata mijlocie a profitului este dej a cuprinsă 
p artea din profitul! total Ca'e rev-in1e c api/talului comercial. De aceea 
vloarea reală sau preţul de producţie al c apitalului-marfă tGtal 
este deci = pc + pr + h Cin c are h este profitul cmercial) .  Pre
ţul de pwducţie sau ,p.r·eţul la care vinde c apitalistul industrial :a 
atare este deci mai mic decît preţul de producţie real al mărfii ; sau, 
dacă cosiderrăm tota.Hatea mărfurilor, preţurile la care le vinde 
clasa :apiitaliştillor industriali sînt mai mici decît valorile lor. Ast
fel ,  n exeP1ul de mai sus : 900 (cost11) + 18°/o la 900, sau 900 + 
+ 1 62 = 1 062. înzînd marfa c are-l costă 100 cu 1 1 8, comercian
tul :daugă, desigur, 1 8°/o ; cum 'însă marfa pe c ar·e a cumpărat-o cu 
1 00 valorează 1 18, înseamnă c ă  el n-o vinde peste valoarea ei. 
Vom folosi ·expresia preţ de producţi·e 1n sensul mai exact,  ·expus 
mai sus. Este clar în acest c az că profitul c apitalistului industrial 
este egal u excedentul preţului de producţie .. mărfii peste pre
ţul ei de cost 1şi că, spre deosebire de acest p rofit industrial, pro
fttul c omercial eite egal cu ·eicedentul preţului de vînzare peste 
preţul de producţi·e a1I mărfii, c ar·e pentru comerciant reprezintă 
preţul ei de cump ărare ; este 1însă CJ!ar c ă  preţul real al mărfii = 
= preţul ei de producţie + profitul mercantil (comercial) . Aşa 
cum cpitalul industrial realizează profitul numai datori:ă faptului 
că acesta, ca plusvaloare, ·eGistă dej a in valoarea mărfii, tot aşa 
capitalul comercial .realizează profit numai datorită faptului că nu 
între aga plusvaloa·e sau profitul a fost realizat de c apitalul indus
trial în preţul mărfii 39) . Preţul la car.e vinde comerciantul este astfel 
mai mare dec î t  preţul la c.ar·e el cumpără, nu fiindcă primul este mai 
mare decît  valoarea totală a mărfii, ci  fiindcă ultimul este mai mic 
dec î t  ,ceasta. 

Aşadar, c apitalul comeicial participă la egalizarea plusvalorii 
la proitul mijlociu, deşi nu parti!Cipă la producţia acestei plusva
lori. De aceea rata generală a profitului cuprinde dej a scăzămîntul 
din plusvaloare care revine ·caipitalului comercial, adică un scă
zămînt din profitul c.apHalului industrial. 

Din ce1e ·expuse pînă acum rezultă : 
1 .  Cu it c apitalul •Comercial este mai mare în raport cu c api

talul indutrial, cu atî t  rata profitului industrial este mai mkă, şi 
invers. 

2. Dacă în prima s·ecţiune m văzut că rata profitului se ex
primă intotdeauna printr-o mărime mai mică decît rata plusvalorii 

n) Jhn Bellers. [„Essays about the Poor, Manufactures, Trade, Plantations 
and Immorality•. London 1699, p. 10.] 
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reale, adică indică întotdeauna un grad 1de 'exploatare a muncii 
foarte mic - de ,pildă, în caiul de mai sus 720c + 1 80v + 180p, 
r·ata plusvalorii de 1 00°/o 1se eprimă ca rată a profitului numai de 
20°/o -, aceiste mărimi dit.eră şi mai mult, deoarece iîns�i Tata 
mij locie a profitului, dacă 1se Caliculează pa1tea ·c.are revine cpi
talului 1comercial, repnezintă, Ja rîndul ei, mai puţin, [n cazul 
nostru 18°/o 'în loc de 20°/o. �rin !rmare, rata mij lode a profilui 
capitalistIui, C·are ·eiloatează nmijlo cit, eprtmă ·o rată a profi
tului mai mică decît ·este ea 'î,n realitate. 

.Pesu,pu'Înd că toate celelalte împrej urări răîn neschimbate, 
mărimea relaJtivă a ,capitalului comercia·l este in<ers proporţională 
cu viteza 1lui :de rotaţie, deci invers proporţională CU .energia pro
cesului 'de repmducţie iîn g·e11eral (capHaluI midlor comercianţi 
însă, ail păturii intermediane de negusltori [Zwittergattung] consti
tuie o excep,ţie) .  In cur.sul analizei ştiinţifice, formarea ratei ge
ner·ale .a pmfi tului apare ca avînd drept punct de mmire c apita
lurile industriale .şi concumnţa dintre ele, aceas:ta fiind abia mai 
tîrziu rectificată, comPletată şi modificată prin mijlocirea capita
lului 1comerci!l. In ·cursl dezvoltării iiitorice, lucrurile se p etr·ec 
tocmai invers. 1CC1Pitalul ,care ldeitermină de 'la rînceput Preţurile 
.ănfurilor mai mult isau mai p uţin ,după valorile lor este capitalul 
.comercial, iar sfera în care se .formează pentru p rima oară rata 
genernlă .a profitului este st.era circulaţiei, care nijrloce.şte proce-
1su!l de reproducţie. Profitul ,comercial determină iniţial profitul in
.dustriail. Abia după ce mo.dU:l de producţi·e capitalist s-a impus şi 
producătorul lls!şi a 1devenilt comenciamt, pro fitul comercial se 
rnduce la zwea Parte ·alicotă din plusvaloarea .totală care rene 
c apitalului come:cial consi.derat ca 'O par,te alicotă din capitalul 
total ocupat în pro'cesu11 social de reproducţie. 

Am văzut că la egalizarea suplimentară a profiturilor prin in
>tervenţia capitalu/lui comercial, în valoarea mărfurilor nu int!ră nici 
un relement adiţional la cap iltalul băneisc avansat de comerciant, 
că adaosul la preţ datori:tă căruia ·comerniantul realizează profitul 
Său este •egal numai cu .acea pante .din valoarea mămii pe :care capi
talul Productiv n-a calculat-o în Preţul ide ,producţie al mărfii, lă
sînd-o deoparte. Cu acest 1c.apital bănesc lucrurile stau la fl ca 
şi cu capita lul! fix ·al ·capitalistului industrial, atîta !timp 'ît acesta 
nu e consumat, valoarea lui nu intră ca e1ement cmponlt tn 
valoarea mărfii. Şi anume , în preţul de 1cump:rare al capitalJui
marfă el .înlocuieşte cu b ani p reţul de producţie al acestuia, = B. 
PPeţul lui de vînzar.e, după cum s-a arătat mai /Înainte, este 

= B + � B, în care � B repr,ezintă incrementul 1a preţul măfii 
determinat 'de rata generală a profitului. Prin urmare, cînd comer-
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ciautul vinde ma.rfa, 1el primeşte 'înpoi, 1În fară de l B, şi capi
talul b ănesc iniţial pe care l-a avansat pentru cumpărarea de 
marfuri. Aici vldem din nou că cpitalul lui bănesc nu este,  în 
genere, nimic altceva decît capitalul-marfă al capitalistului indus
l!ritl tran:format �Îll capital bănesc, c am poate afecta to:t at'ît de pu
ţin mărimea vallorii ·ace·stui c api!tal-marfă .ca 1şi atunci cinel acesta 
din urmă ar fi vîndut di1ect ultmulud cor.Sumator în loc de a fi 
vîndwt comerciantului. In r.ealita•t·e el nu face decît să anticipeze 
plata mărfii de c ătre consumator. Acest lucru este exact numai 
dacă, a m m pnsPus pînă acum, comerciantul n-are nici un 
fel de cheltuieli sau dacă, în pro cesul metamorfozei mărlfurilor, în 
proc5ul rumpărării şi vlnzării, el nu trebuie să avanseze nici un fel 
de cpita:l fix sau circulant în afară de capitalul bănesc pe c are 
trebui·e să-l .avanseze pentm a cumpăra marfa de la producător. 
Dar, aşa cum am v�ut cinel am ·analizat cheltuiene de circulaţie 
(„Capitalul " ,  cartea a JI-a, cap. V.I) , •lucrurile nu se pe trec astfel. 
Şi aces te cheltuieli de circulaţie se prezintă parte ca cheltuieli pe 
care comerciantull trebuie 1să le redlame ide la alţi agenţi ai •circu
laţiei, parte ca cheltuieli .care rezu ltă direct din îndeletnicirei lui 
Wecifică. 

T11drner.nt c are este natura acestor chelituieli de circulaţie, in
d�ferent dacă ·e1'e s'Înt specifice unei întreprinderi pur comeiciale 
ca atare, <leci fac parte din cheltuielile de circulaţie specifice aIe 
comerciantului, sau reprezintă cheltuieli determinate e Procese 
suplimenitare ale producţiei c ar.e se desfăşoară :în timpul procesu
lui 'de c inculaţie ca : expediţia, transportul, depozitarea etc. ,  ele 
presupIl :înt·otdeauna că, :în af<nă de c apitalul bănes c  avansat pen
tru ,cumpărarea ide mărfuri , ·comerciantul a ava!s at şi un capital 
supJimentar pentru cumpărarea şi achitarea acestor mijloa·ce de 
circulaţie. In măsura iîn care aoest element al cheHuieliilor constă 
din capiltal ciCulanlt, el intră .în întregime, ca element adiţional, în 
p;eţul de vînzare ·al măruri'lor ; iar în măsura în care constă din 
c apital fix, el intră, în raport cu uzura sa, ca element adiţional, în 
preţul de vînzare al Illărfurillor, dar ·ca :element car.e reprezintă o 
vtlo.are nominală, obJiar dacă nu constitui·e un adaos real la va
loarea mrfi, Clll e cazl cu chel1tuieli'le de ·circulaţie pur comer
ciale. Dar, indife'ent ică este .circulant sau ifix, acest cap ital supli
mentar partic1Pă 1în 1înitreg�me 1l'a formarea ratei general•e a pro
fitului. 

Ch:uie1ile de circulaţie pur comerciale (prin urmare cu ex
cepţia cheltui1elli'lor de ·ex;pediţi1e, transport, depozitare etc.) se re
duc la cheltuielile necesare ,pentru realizarea valorii mărfii, pentru 
transfonaiea •ei din maTfă în bani sau din bani în marfă, pentru 
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mijlocirea schimbului dintre ele. Aici facm total abstracţie de 
proce.ele de producţie 1care pot să continue :în timpul procesului 
de circulaţie ,şi de care e�ist,enţa intreprin:derilor comerciale este 
compleit separată. Aşa ·cum, de fapt, ·industria transporturilor şi 
expediţia, de pi1ldă, pot fi, şi sînt 'Chiar, ramuri le ·a:tivitate com
plet diferite de comerţul pnpriu-zis, tot aşa, mărfurile care ur
mează să .e cumpărate şi vîndute pot sta .în depozite şi în alte 
loouri ,publice, deoarece che'ltuielile ·care decurg de aici sînt pue 
de terţe ,persoane 'în contul comerciantului, 1în măsura în care el 
trebuie să le avansez;e. Toate -oestea se îrtîlnesc 'în ·comerţu. cu 
ridicata propriu-zLs, în c are Cap�talul comercial apare .sub forma [i 
cea mai pură şi se împleteşte cel mai puţin icu alte funcţii. Patronul 
unei /întreprinderi ·de 1ranspo1turi, administratorul căilor ferate, 

a ranato·rul nu sînt „comerciauţi " .  CheltuieHle pe care le analizăm 
aici sînt chiltuieli 1ega-te de cumpărare şi vînzare. Am arătat mai 
înainte că el•e se reduc 'la ·conturi, ţinerea eiidenţei c ontabile, chel
tuieli :de piaţă, coTespondenţă etc. Ca,pitalul 'Constant necesar pen
tru aceasta .se ·cmpune dintr-un birou, hîrtie, timbre ·etc. Celelalte 
cheltuieli s.e reduc la cpit alul variabil avansat pentru salariile 
lucrătorilor ·comerciali. (Cheltuielile de e.pediţie ,  de transport, 
taxele vamale ·etc. pot fi în parte considerate ca avansuri făcute 
de comerciant pentru cumpărarea mărfurilor .şi, ca atare, pentru 
el acestea intră ;în preţul de cumpărare.) 

Toate aoeste cheltuieli nu isînt făcute în cursul producerii va
lorii de 'Întrebuinţare ·a mărfii, ci în cursul realizării valorii ·ei ; ele 
sînt cheltuieli de circulaţi-e pure. Ele 'nu intră :în procesul de po
ducţie llemij lor.it, ci 'În procesul circula.ţiei, deci în procesul total al 
reproducţiei. 

Aici ,pe noi ne interesează numai acea parte a acestor chel
tuieli care este cheltuită pentru cip�talul variabil. (In afară de 
aceasta ar mai tr.ebui ana:liz·at : lin p.rimI .înd, cum se manifestă 
în procesul d.culaţiei ·leg.ea po triv�t căreia în valoarea măfii intră 
numai munca necesară ? In al doilea rînd, cum apare la capitalul 
comercial a-cumularea ? In al treHea rind, ·cJm funcţionează c pi
talul comercial 'în procesul social real ·de reproducţie în ansam
blul lui ?) 

Aceste cheltuieli sînt determinat> de forma economică a pro
dusului ca marfă. 

Dacă !timpul de muncă pe c are îl pierd capitaliştii industriali 
înşişi vînzîndu-şi mărfurile nemijlocit unul altuia - adică, obic
tiv vor.bind, .timpul de 'Circulaţie al mărfurilor - nu adaugă absolut 
nici o valoare acestor mărfuri, atunci e clar că acest timp de muncă 
nu ieapătă un .alt caracter prin f aptul că, în loc să revină capitalis-



Capitolul XVII. Profitul comercial 293 

tului industrial, revine comerciantUlui. T·ransformarea mărfii (a 
produsului) în bani şi a banilor în marfă (mij1oace de producţie) este 
o funcţi·e necesară a capitalu1ui industrial şi, în consecinţă, o opera
ţie :eoesară a cap�tal:stului, care de :fapt nu este decit capitalul per
sonificat, înzestrat ·u conştii.nţă şi voinţă proprie. Dar aoeste flllctii 
nu Sporesc valoarea şi nici nu creează plusvaloa·re. Efectuînd aceste 
operaţii sau continuînrd să îndepUnească funcţiile c apita'lJlui în sfera 
circulaţiei după c e  cipitalist. Produltiv a incetat să 1e mai 1nde
plinească, comerciaIltul lU ao ded!t să a locul rcapitlistului in
dustrial. Timpul Ide muncă chel1tu�t pentru ·aceste operaţii este .în
trebuinţat pentru operaţiile necesare ;în prooesul de reproducţie il 
capit!lului, dar nu adaugă nici o valoare. )acă comerciantl n-ar 
efectua aceste operaţii (prin urmare 'l-ar 1cheltui rtimpul de muncă 
necesar pentru a'Ceste ·operaţii), el n-ar folosi capitalul său ca ·agent 
al circulaţiei .capirtalului rud1strial, ll-ar continua funcţia .întreruptă 
de ·cp�talistull ·industrial .şi, p rin umar0e, ni'Ci n-ar participa, în ca
litate de capitalist, pro r·t:a cu capitalul avansat de ll, la masa 
profitIui produs de .clasa 1capit1irştiloT industriali. Pentru a parti
oipa la masa plusvalorii, .pentru a-.i valorifica capitalul avansat, 
capirtalistul comercial n-are deci nevoie să folosească muncitori 
salariaţi. Dac ă  antreprindierea şi capi/talul Jui sînt mici, se poate 
ca el însuşi Să fie singurul munc.or e ·caroe-1 foloseşte. Şi atunci 
el este plătit ·CU part.ea dill profit rezultată din !ife:enţa dintre pre
ţul' de cumpărare ·al măr.urilor ·Şi preţul tlor ireal .de p roducţie. 

Pe de altă petrte însă, dică ,capitalul avansat e comerciant 
este mîc, se poate ca profitul realiz!t de el să nu fe mai mare, ci 
să fie chiar mai mic lecJt salariul unui mundtor salariat c alifkat, 
mai bine .plătit. De fapt, lături de l funcţionează ,agenţii comer
ciali direcţi ai c.pitalistului productiv : achizitori, vînzători, comis
voiaj ori, care obţin acelşi v·enit sau ,chiar n v·enit mai mare, 
fie sub fomă de salariu, fie sub forma unei partkipări -(comsion, 
talltimă) la profitul rezltart din fiecar·e 'înzare. In primul caz co
merciantul prmeşte profitul c omercial în ·calitrtea sa de capitalist 
de sine stătător ; Jn ·celălalt caz i ·se plătrte vînzătorului, salaria
tului flat în servidlll capitalistului industrial, o parte din profit, fie 
sub forma de .salariu, fie .sub foma unei partcipări proporţiona·le la 
profitul capitalistului industri·il al cărui agent direct este, iar pa
ltronul Iui încasează, în ·cazu1 acesta, tît profitul industrial, c: şi pe 
cel cmercial. Dar în ltoate aceste cazuri, deşi poate venitul său îi 
apa1e agentului rde drculaţie ·ca un simplu salariu, ca o retribuire 
a muncii efectuJte de el, deşi acolo unde nu are această aparenţă, 
suma pmfitJlui său poate fi rechivalentă numai :U Salariul unui 
muncitor mai bine .plătit, venitul său Provine totuşi numai din pro-
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fitll comercial. Acealta !decurge din faptul că munca lui nu este 
o mncă :creatoare 1de valoare. 

Prelungirea operaţiilor de circulaţie 'eprezintă petru oapita
listul 'industr�al : 1) o pierdere de bimp personală, Jn măsura în 
ca;e !îl [lpiedică 'Să [n!deplinească ,el !Însuşi funcţia de ,conducător 
al procesllui de producţie ; 2) o rl!înere mai îndelungată a pro
dusllui 'Său în forma bani sau in forma marfă n proceS'Ul e .cir
culaţie, deci într-Ull proces în care ,;cest produs nu e valoritică 
şi în icare procesul de producţi.e nemij;1ocit este întrerupt. Pentru 
ca .:cesta să nu ie înltrerupt, :rebuJ,e sau să se restdngă producţia, 
sau să se a'anseie un capital bănesc S'Upl�menJtar, aitfel încât pro
cesu1l le pmducţi·e să potă ·continua pe 1.ceeaşi scară. Aceasta în
seamnă n fond, ide fiecare iată, sau că se realizează Jl profit 
mai mic cu ,capal� dinainte, sa:u că, pentru a se realiza profitul 
dinainte, ltrebuie să se ,avanseze un oapital lbănesc suplimentar. 
LU1crurll'e nu e schimbă cu nimic dacă 'locul capit·ilistului ·in
dutriJal l ia  comerci'antul. ln c ·ca primul să cheltuiscă un Nmp 
în plus peutru proceslll drcU!l'a,iei, il chelllieşte comerciautul ; 
în loc ca .stnJşul să avanseze în circu1aţie cpitil ·suplimentar, 
îl ·avansează come�ciantll ; Sau, ceea ce este acelaşi lucru, în loc 
ca o parte mai mare a capitaluli JndustrLal să se afle în .erma
nenţă în procesl irculJaţiei, ,i acest pmces 'este 1concentrat exclu
siv capi:talul comerciantului ; şi 'În loc să realizeze capitalistul in
dustri'al l proit mari lc, 1el trebuie ·să :cedeze •comer,ciantului o 
pante wn prolitll .său. In măsura [n ,oare capitalul comecial se 
menţine în lim!tele fn 1a11e el este necesar, deosebirea ·este că, 
datorită aoestei diviziuni a luncţiilor capitllului, se cheltuieşte 
mai puţin timp ·exclu:iv pentru procesul de circulaţie, se avansează 
mai puţin cpitil supl�ml:ar !în :acest scp, iar pierderea l'a profitul 
total 'Oare apare sub .forma lro�irtului :comercial este mai mkă decît 
ar fi în cazul contrar. Dacă în .ex,emplul de mai sus 720c + 1 80v + 
+ 180p, alături de un capital comercial ·e 1 00, lasă capitalistului 
.idustri,al n :prfit de 1 62 .sau 1 8o 1şi determină asUel o scădere 
a profitului cu 18 ,  .fără această separare ·cpitalul suplimentar ne
cesar ar fi pote de 200 şi, în acest ,caz, 'întreaga sumă ,avnsată de 
capirta1listul inJdustual :ar repr.ezenta 1 1 00 în loc de 900, deci la o 
pluslaloare de 1 80 ra:ta profiltululi iar i de numai 1 6  4/116/0. 

D.că în afară ide capitllul SlIPlimentar ·cu care 1cumpără noi 
mărfurJ înainte ca produsu1 iSău aflat :în circulaţie ,să se tl!nsforme 
în tbani, capitalistul 1industr�al care ·este şi ,propriul său comerciant 
a mari avansat capital ,(cheltuieli de birou 1şi sa1arl pentru lucră
torii din. comerţ) pentru rea1izar1ea valorii ca.ita1Jui-marfă car,e 1i 
aparţine, deci penltru procesul de circulaţie, aceste cheltuieli cons.ti-
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tuie, ,ce-d drept, un oapit. ·suplimentar, id:r nu produc plusvaloare 
splimentară. Ele trebuie să fte lîinlocJite 'ltn valoiarea mărfurJlor ; 
o parte dn valoarea 1aces'tor mărfuri tr·ebu1e să se !transforme din 
nou ân ·aceste cheltieli de circlaţie ; dar Hin ,aoeasta nu se creează 
plusva1oa:r.e spl!imentară. n ·ceea oe priveşte .eapiilul itotal l 
sociiltăţii, a:ceaita !înseamnă de tfapt 1că o parte a !cestui capital 
este neces·ară pentru operaţii secuidaroe, care nu Jntră 1n prooesul 
de valorJfiaare, 1şi că •acealtă parte a capitilului ·social trebuie să 
fie mereu reprodJsă în acest seop. Aiît pentru fiecaroe capi.talis: în 
parte, .cit şi pentru întreaig.a clasă a oapi'taliştilor .indusrt-rili rezuită 
de aici o micşo.are a ratei Profiitului, ;se .obţme deci un rezultat pe 
oar1e îl dă orice 1adăugii11e de apital sp1imentar în măsura :n care 
aoeasltă :dăugire ·eite .neoesară penJtru a pune în mişcare .aceeaşi 
masă ,de capita!l variabil. 

Ac.ită scădere a ritei 1profilului se produce de Jsemenea, 
într-o măsură roedusă linsă şi pe a]tă ·cale, •n măsura în care acste 
cheltuieli adiţionle inerente circulaţiei sînt preluate de 'la .capita
Hstul industr,ial de către .ca;pita1stul come1dil. S�tuaţia ·eite acum 
de iia natură, încH ca:itllul ·avnsit •de 1comercilt ieste ma. mare 
decî1t .ar i necesar dacă aoeste 'Chelluieli n-ar ex1sta ; profitul la 
acest cp1tal suplrne.ntar face să criească 1suma Jro'filtului come1cial ; 
priin urmare 1capitilu/l <comercial pa'ipă ntr-o mai mare măsură, 
îm,preună cu 'CapitahJ/l industrial, la eg.alizarea ratei mij lo.ci.i a pro
f�tilUJi şi deci profiltul mijrlociu scade. Dacă în exIPlul dat de noi 
mai sus se a1ansează, lin 1a'fară de .capi:talul comercial Ide 100, un 
cpital su:pllinentar de 50 pentm 1chellui·eUle în c.auză, .:tnci plus
ialoarea ltltală de 1 80 se re,pantiz·ează 'la  n ·capi.tal productiv e 
900 Plus un capital comercil Ide 150, 1în 1.totil deci = 1 050. Rata 
mijloci'e a Pfofitului .scade, aşadar, 1a 171/70/o. Capitaliltu1 indus
tril vinde comeniatului mărifu.11e cu 900 + 154 2/7 = 1 054 Z/1, 
iar ·comet,cian'tul le vinde cu 1 130 . ( 1  080 + 50 pentru cheltuieli, pe 
care el trebuie să le 11nlo.cui:scă !din nou) . De 1altfel .trebuie să ad
mitem că de diviiarea 1oap1ta1u'h1i în 1capi1t!l comercial şi 1capital 
indl!str·ial este leg.ală centr.il<izar·ea chlltuielilor co.erciale .şi deci 
rnducerea acestora. 

Se naşte acum 1întrebarea : care este .situaţia sa1laiiaţilor din 
comerţ folosi·ţi .de capitalistul comercial, adică, în 1cazul nostru, de 
comercintul de mărfuri ? 

P.e de o ipar.te, lJcrătorul !din 1come.ţ este un rlucrător :sa•lariat 
ca or.oare attul. .In pr.imul rlînd Pentr.u că munca 1lui ·es'te cumpărată 
cu capitll.u1 variabil .1 comerc1antu1ui, işi nu cu 1banii cheHuiţi ca 
ventt, în consecinţă e ;cuJărată nu pentru rservicii personale, ti în 
scopul au:tovalorificării •cpitalului a.a.sat de comerciant. In al 
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diqea rî:d, pentru că vloa,r,ea oei ·lui de muncă şi prin umare 
salai1 lu1i ·sît determinate, \Ca pentru 'toţi .ceiLalţi muncitori 1s a!lariaţi, 
de chel'tuilile de producţie şi de reproducţi<e a1e foiţei sle de 
muncă spec!ce, şi nu ide prodlllsul muncii sae. 

Dar itre est muncitor .şi mncitorul folosit nemijloci: de 
ciitalul industrila. ':rebu1e Să e;iste .aceeaşi deosebire a aceea 
c are exi,s,tă .între c pilluil indust.al şi citalul comeoiil şi, pin 
ume, între cpi/tahlS'tll industrid şi come1ciant. Deoareoe :omer
cintul, ca simplu .g·ent al irculaţiei, .u produce nici valoa·re, nici 
plusvaloare .(căci valoaPea suplimentară e care el o adaugă măr
furilor prin cheltuielile sale neprductive nu reprezintă decît adao
sl unei valori dej a exJstente, deşi aici se ridică problemi cum 
menţine şi m păstează iel această valoare a capitalului său con
stant) , nici lucrătorii dn comerţ folosiţi de el în aceleaşi funcţii nu 
pot nicideoum să cr.e�e nemijlocit plusvaloare enrtru el. Aici, ca 
şi la muncitorii productivi, presupunem că salariul este determinat 
de valoarea forţei de muncă, că, prin UDare, come rciantul nu s e  
fhogăţeşte prin reţineri din salariu, adică e l  nu include î n  chel
tuielHe s aLe lll avans pentru muncă pe c are îl plăteşte iumai par
ţial, u alte cuvinte că nu se îmbogăţeşte înşelîndu. e funcţio
narii săi. 

In ceea ·ce p1iveşte lucrăltori·i din :cnerţ, idificulb:ea nu constă 
·n a •eplic a  m produc ei profitul nemijlad t pentru ,patroni, deşi 
nu produc nemijloci. pllllsv.a:loare (pro�itul fiind nmai o formă 
transormată .a acesteia). Această problemă a fost de apt rezolvată 
pin anali©a generală ,a profitului comercial. Aşa .m apitalul in
dus:.al obţine profiitu1 vînzînd lllca 1cupinsă şi reaiizată în măr
furi pentru c ar.e n-a plătit ni:ci un e.chivalent, tot aşa capitalul co
ie:rdal 1obţine profitu1 prin faptul că nu plăteşte integral aapitarlui 
prnduativ munoa neplătită cuprinsă în marfă (cuprinsă 'în marfă în 
măsura în ,care cap�talul .avais at .entru producerea ei funcţionează 
'Ca parte aUcotă a c pitalului i11dustri:a. total) , ci, dimpotrivă, la 
vinzarea mărturilor încasează şi această parte neplătită de el, dar 
cuprinsă în mărfuri. Raportul dintre capitalul c omercial şi  plus
valoare erte 1a1u1 decH raportul dintr·e capitalul industri:l şi plus
valoare. Acesta din urmă produce plusvaloarea 1însuşindu-şi nemij 
locit muncă străină neplătită. Primul 'î1şi 1însuşeşte o parte din această 
plusialoare deteminînd capitalul industr.i al 'Să-i cedeze această 
parte. 

Numa1 datorită .ncţiei s ale - realizarea va1orilor - funcţio
nează c apitalul 1come1cial .în 1procesul de reproducţie în caHtate de 
caprtal şi de aceea, în 1calitate de cpital in funcţiune, îşi însu
şeşte o parte din plusvaloarea produsă de c apitall'l total. Pentru 
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fiecare ,comerciant în larte masa prfttului dpinde de masa c api
talului pe care o poa:te flosi în acest Proces, iar el poate folosi 
pentru cupănre şi vînza:re o masă ou atît mai mare ou dt canti
tatea de muncă nplătită a funcţionari1or s ăi este mai mare. Funcţia 
prlriu-zisă în virtutea căreia banii .devin ·capital esibe lăsată de 
capJtalistul comereial �n bună pate în seama Jucrătorilor săi. Munca 
neplătită a acestor funcţiona:ri, deşi nu ·Creează plusvaloare, îi dă to
tuşi posibilitatea să-şi îns7·ească plusvaloare, oeea ce, din punctul 
de vedere J reHatului, Înseamnă acelaşi lucru pentru acett ca
pital ; ea esite deci pentru e1 s:rsa Pitului. Alfel o intreprindere 
comercială n-ar Utea 1fi nic1odată el!oatată pe .scară mare, n-ar 
putea !fi niciodată ieploatată 1n mod capitalist. 

Dpă cwn munc a neplătită a muncito.rului 1creează nemij1locit 
plusvaloarea Peltru ·capitlll Productiv, tot aşa munoa nplătită a 
salariatului •comeroial creeză capitalului comercial posibiiittea de 
a p artiipa la această lusvaloare. 

Dicuia'tea ste următoarea : dacă ·tlpl de muncă şi munca 
comerciantwlui îsuşi nu este mCă IC'e;toare ide valoare, deşi ea 
creează ;pentru CWrcint psibiilittea ide a partkipa la plusva
loarea JOdusă, e e înplă cu capltialul var�abil Pe care wmer
datul :îl awmsează pntm clpărarea oţei de muncă comerciile ? 
Trebuie oare iadăgat acest capital vaiabil, considerîndul drep t  
cheltuieli, l•a ICjpiilul cmerciil .avansat ? Dacă nu, acestă palte 
trebuie să vină în contradicţie cu lgea egalizării ratei profitului : 
care C)itaist ar avansa 150 dacă ar putea .considera drept capital 
avansat nmai 100 ? Dacă 'trebuie, atunci se pare că aceata con

trazice însăşi enţa capitalului comercial, .deoarece această cate
gorie de c.apital nu funcţionează n ,c.alitate de capital datorită fap
tului că, asemenea caHalului dndustrial, ne ·în funcţiune munca al
tuia, ci datorită !faptului că ·l.ucrează •ea însăşi, adică îndeplineşte 
funcţile e cumpărare şi vînzare, şi tocmai pentru aceasta şi numai 

prin aceasta ace să treacă asipra ei o parte din pLusvaloarea pro
dusă de .cpta1ul ăndustril. 

(Trebute, prl. urmare, să analizăm umătoarele problme : ca
pitalul var.ibil l comerdant1ui ; legea mucii necs are n fera 
circul aiei ; modul în care munca comerciantuli Cnservă vloarea 
OCPltalUJlui său constant ; rnlul cp1talllui oomercial n p'ocesul de 
rproducţie în samblu ; în îr.şit, dedublarea în c>ital-mafă şi 
c pital bănesc, Pe de o Parte, şi în capitalmfă comercial şi c a
pital bani-comercial, e de altă p arte.) 

Dacă fieoare comerciant ,ar poseda 1umai ,atîta cpital dt este 
personal în stare să rotească Prin propria sa m:că, atIld r avea 
loc o fănmiţare a nesfîrşit a .capit!lu:lui cone.cal ; iceastă fărîmi-
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ţar.e ar trebui să •se •a.cieentueze ·În aceeaşi măsură ln ca:De, o da.tă 
cu .dezvo1tar·ea modUilui de produc.ţie oipi.taHst, 1opitalul Productiv 
ar produce pe ,sc.iră tot mai mare şi ar OPera u mase tot mai mari 
de c apital. S-r .ajunge deci la o disprParţi.e ·crescîudă !între una 
şi lta. IIl rceeaşi miură în .ca:re :în sfera PH1ducţiei ar avea foc 
o .centra1izare ide cpitil, în .s'fera cireu1aţiei .ar ·avea loc o descen
tralizare de •CpJtal. Operaţirile pur .crneioi.ale ale capibali!stului in
dustrial şi prin urmare oeltuiernle 'sale pur ·comerdale s-ar extinde 
prn ,aceasta La •infin,i't, pentru •că 11 !r avea deia foce cu 1 OOO de 

comer1danţi 'în Uo,c 'de 100. As.tfel sar Pier.de o bună par.te din avan
tajul 1sparării cipitilu1ui oomerial ; 'în fră de cheltuielile pur 
cnerdale, ar •Creşte .şi celelalte cheltuieJi de .circulaţie : de 1sortare, 
expediţie etc. Acesit lucru 'Se referă a capi!lul indust:rial. Să ana1li
zm a:m cpi1tll coner.oia!. Să ne 0prm ll prmul .înd SPra 
lucrărilo•r pur .comerdale. Efectuarea callelor eu cifre maii nu 
cer·e mai mult timp idecî.t ,efectuarea cac:Ielor u cifre mici. Pentru 
a iface zece cumpără!turi de ite 100 i.s.t. •este levoie de 1 timp 
de z:e oi mai ma,re deîit pentru o si·ngură cumpărătuT. de 

1 OOO I.st. Corespondnţa, hirt1a, timbrle P ?tae costă de zece ori 
mai mult dacă conesPondez.i cu zece ·comer:cianţi miii dt dacă 
corespodez-i cu un •singur comecint maTe. Diviziunea r.iguroasă 
a muncii :în între.pd!nderea ieomer:ială unie unul ne COlbabilitatea, 
llt. oa'sa, ,al tre�lea ·Co1epndena, unde unul :Ipără, altuJ 'ide, 
o1ă1a1t voiajează etc. economiseşte cantităţi enorme de ltimp : de 
muncă, astfel ·că numărul auc.rătorifor din cmerul cu .ridkata nu 
este ni•ciOOcum 'în concorda1,ţă ,cu mă'imea relativă . înJtreprinderii. 
Aceista se i:tîmplă \deoarece î. .c omerţ, :într-o măsură cu mult mai 
mare idecît în idustrie, aleeaşi fUlcţie c.ere tot :U.a timp de 
muncă, indiferent tă •este efec.tu.tă pe sooră mare sau pe s.c.ară 

mic ă. De aceea, istoricee, concentrarea Pa.re în com-erţ mai de
vreme dici]t n înt:re,prinderea .idstrială. Apoi, chel.tui-e.Hle de ca
pital c oant, 100 de birouii mici ·costă infinit mai mJt decH unul 
mare, 100 de mag,azii mici, infinit ma·i mult de:ît una mare etc. 
Ch!1tui·ene de !:1ansport, cane intră cel PUţin în .choltuiile care 
UI!ează să fie aviansate, cresc şi ele in 'î1trepri•nderea Comercia1ă 
o !dată .cu aocentuairea fărîmi.ţării. 

Cap�talistul indutrial ar trebui 1să cheltuaocă mai multă munc ă 

şi să focă mai multe cheltuieli 'e :ircullaţie 'În pa.tea comercială 

a 'intr�ri·11derii s.le. Ace1aşi '.cpita� comerdal, repartizat Ja mai 

mulţi :omerci.anţi milei ,  ·r oer•e, din c auza 1a:est:i fărîmiţări, ·cu mult 

mai mU:'ţi IlUncitori pentru 'Îndeplinire.a hmcţiilar J.ui, •şi, n afară 

de .ace.sta, •ar fi nevo�e de un capital comercial mai mare pentru 

efectUJarea rotaţi·ei aceluiaşi c apital-maifă. 



Capitolul XVII. Profitul comercial 29 
Dacă însemnm ,cu B oapitaluil comercial itotal invesitit nemijlo

cit în 1rnmpă1area şi vînzarea de mărfuri şi cu b capbtlul .ariabil 
coreipunzător ch:eiltuit pentru plata lucrăitorilor auxiliad din c omerţ, 
a,tun:oi B + b ·este Ilai mic decît iar trebui .s ă  fie capitalul 'Comercial 
tatal B dacă fiecare comeic1ant ar PUte,a să-şi desfăşoare ac1tivitatea 
fără ajutoare, dacă prin urmrure n-ar i investit o parte în b. Dar 
cu .ceasta tot n-am înlăturat dificultatea. 

Preţul de vînz:re al mă1furilor txebuire să ie destul de Ilare 
1) pentru 1c a să a:coper'e p rofirtull mij lociu l'a B + b. Aceasta se ex
plică prin fapltul că B +b este in geneial o reduceie a lui B iniţial, 
reprez·entînd un capital come:niail mai mic lecit ac!La car'e iar fi 
necesar 1dacă n-,ar exis,ta b.  1Dar 1acest preţ de vînzare mai trebuie 
să fie destul Ide rmare 2) peru a înlocui, în afară de profitul supli
mentar c a1e apare aoum la b, şi salariul Plăti:t, adică c.apit,alul va
riabil .aJl come.ciannilui. = b. Aiici ·este dificultatea. Consti1tuie oare 
b o nouă pa:te oo{Poneltă a preţu.ui,  sau este mai o p rurte din 
profitl obţinut a S + b, profit care reprezintă sa:lariU. numai în 
r>r.t •cu lucrătorul din comerţ, dar care în raport cu comerciantul 
suşi nu .repr·ezirtă de.cit 'înlo cuiirea capit:lttlui său v,ariabil ? In 
u1timul c az, pritul realizat ide .come0iant la c pitall B + b 1avan
sat .ar fi ·egal numa·i cu pro'frtul, oare, potrivjjt ratei generile, revine 
lui B �l'Js b, ,acesta din urmă fii.nd plăttt Ide 1come Ciant sub forma 
s aLa!riului, fără a aduoe .1 însuşi nioi un pro�it. 

iDe !fpt problema sie :r;educe !la •a găsi :limitele ilui b (în sensul 
matematic) . n primul rînd trebuie 1să •'iabiHrm eiact în ce iconstă 
di'ficultaJtea. Să însemnăm cu B cap�talul cheltuilt nemij�ocit entu 
ClDpărana şi vînzarea de mă.furi, rcu K .capitalul constant co1Sumat 
pentru 5ndeplinirea acestei fcţii (chel tufolile comerciale mate
r·iJ:le) şi cu b opitllul varilbH .aviansa:t de cmeroint. 

îlocuirea lui B 1nu Prezintă nici o ..icu�ta.te. El este Pentru 
Cll:Toit numai preţul ide iclihare r.ilizat, iir ,pentnu fabrioant 
preţul de Producţie. Comercimtul plăteş,te aoest preţ, şi ia .reÎn
zare prilleşte înapoi B ,ca o parte a preţului său ide vîniare ; în 
.,fară de acest B el ,pr;in:şte şi profitl la B, 1şa cm ·m arătat 
n:i înainte. De p�ldă, marfa a cosbat 1 00 1. st. Profitul corespunzător 
este, să z ilcem, rde 100/o. Ma:nfa se va vinde, aş.;r, cu 1 1 0. Inainte 
mrfa costa 100 ; opltial!l comercial de 100 ,i1a adăugat numai 10 .  

D.că um acum pe K ,  .acesla POate i c e l  1mult t o t  atit !e mare, 
în rea%bate îlSă este mai mc deCît acea iparte a opitil!u1ui con
stant pe car·e producătorl ar i nevo1t S-o 'foloseas c ă  putru cum
părare şi vîzare ; e a  .ar :constiltui î·nsă n ,adaos 1a oapitalul con
sa-nt ,pe c ar.e producătorl 'îl foloseşte direct in producţie.  Totuşi 
aorstă p:r.te tr·ebuie Să fie mereu nlocuită din preţul mărfii sau, 
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ceea ce este acelaşi lucru, o parte .coespunzătoare ia măifii tre
bui0e să 1ie mer-eu che1buită sJb această follă, trebuie, tdlcă ,avem 
în vedere rcpitalul social !total, să fie reprodsă 'În p-ermanellţă în 
acastă fomă. Această parte ia citalJlui constan't avansat, J,a fel 
ca 1Şi întreaga misă a ,cestui cpi:tl investită diriect ,în prodJcţie, x influenţa limitativ +rata Profitului. I. măsura în car·e O1?Ltalis tul 
ilJJtr1al oedază comer.ciantului parte.a comerdală a întreprin
derii lui, ll llll mai 1e nevoie să avas·eze ace.astă parte a capita
lului. In locul ui o avansează comenci.anul. Dar acest .avans este 
umai nrninl ; comerdantJl niCi nu produce, nici nu reproduce 
.capitailul corstanrt (aheltuie1ile cmerciale maJteriaJ.e) pe car,e îl  folo
&eşte. in'ducerea acestlia pare deci ca un •aspect ispecMic al aoti
vităţii unor anumiţi capitalişti industriali, care joaă ast.el .acel·aşi 
rol ca şi capitaHştii indust,li care unizează cpitl cI1stant celor 
care 1produic mijloace de .subz..t.ţă. Comercianul recup.ează deci 
în primul rîond ,acest c,pi.tal şi, ',În al doilea tind, profLtul corespun
.zăor. De aici rezulită, aşadar., o midlorare a profi.tJlui capi:alistlui 
ind1itri,al. Dar datorită .concntării şi econmiei legate de '.iviziunea 
mucii, această micşorare are toc întro măsură mai rdusă decit 
dacă l însuşi ar rebui să .av.anseze ac�st lcpitl. Micşorarea ratei 
profităui ieste mai rdusă deoreoe icpi.talul avansa't •în fel<ul aceSita 
ste mic. 

înă 1aci neţul de vinzare se cmpune deci din B + K + Profitul 
realizat la B + K. Potrivit .celor spuse mai SS, această parte .a pre
Wlui de vînzare nu prezintă ·nici o diticl�tate. Dar acum vine b, 
sau pitalul variabil 1a;ars at de comerciant. 

. urmare a acestui f.ipt, p.reţul de vînzare se 'transformă in 
B + K + b +pritul Ja PK, + profitul la b. 

B înloouii.te numl!i Preţul de părare, .fără 1să ·adauge la 
iceta l!imic în afară Ide Priitll 1a B. K adaugă u numai profitul 
la K, i şi pe K 'însuşi ; dar K + proitul la K, adică partea cheltu
ielilor ide ci.culaţie .avan&a'tă ;b fonă de icpital constant + ipro· 
fitul mijlociu cor·epunzător, ar �i mai ma-re n m1inile c,pitalistului 
industrial dît lin cele 1ale cpitaHstului comerial. Micşorarea 
profitllilui mijlociu apare sub Jtmătoarea fomă : dm profitul mijlo
ciu total calculat la IC 11PitalJl iudustril avansat, fără B +K, se scde 
şi se Plăteşte come.r.ci.antului Proft'. mijloiu la B +  K şi stfel ·cest 
scăzămînt apare ca profitu'! �a un capital deosebit, la cpitalul 

cmerra1. 
Dar ltfe1 stau lucrurile cu b + profitul Ja b, s au, în cazul dat, 

cînd se presupune că -rata Pritului este = 100/o, cu b + 1/10 b. Şi 

tmai aici este dificultatea reaJă. 
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Ceea ce cOJlleciantul cumpără .cu b este, potrivit ipotezei 
noastre, 1I1umai muncă comerdală, .adică munca necesară pentru 
mij�ooirea funcţiilo.r ·!e circulaţie a c apitalului, ptru M - B şi 
B - M. Munca comercială însă este munca necesară în general 
pentru ca n cap1t:l să f11c1ţioneze în 1caJHate de oaipi1tal comercial, 
pentru ca 1să mij locească trnsformar·ea mărfii în bani şi a banilor 
în marfă. Este o mlhcă ce reailizează valori, dar nu cr.eează v·alori. 
Şi nai în Ilisura în care un cipital îndeplineşte aceste funcţii 
-- dtci Îl mălsura în care un c apitaliist efectuează cu capitalul său 
.ceste oper,aţii, lceastă muncă -, el funcţionează in c ali\tate de ca
pitll .comer.cLa'l 1şi participă La regl.anea natei generale a profitului , 
•adică IÎşi coite div-iidendele din profitul total. Dar în (b + profitu. 
a b) apare plătită în primul rînd munca (căei este absolut 1indifer·ent 
dac ă  aapi'taU.stul 1i1ndustrial Pllteşt'e .come.rdantu1ui pentru munca 
.cestui.a sau pentru munca funcţimarHo r 1plătiţi de comerciant) şi 
in al doilea rmd profitll Ila ·suma 1plătită Pentru mu11ca pe care ar 
trebui s-o efectueze comerciantul însuşi. C1Pitalul comercial pri
meşte în�oi !În primul rîlld piia.ta ipentru b 1şi în al doi1ea rînd pro
.f.i'tul 1a ·el ; aoest lucru rezultă deci de .acolo că, în primul rînd, este 
il:tit pentru mThOa d'torită c ăreia 1:l flnoţionează [n cal.iit'l:e de 
cap!til comercial 1şi,  în al >doilea •rînd, i ·se plăteşte proJiitul fiindcă 
funcţionează !În c alitate de capital, adică îndeplineşte o muncă pen
tru ,care, .în c aHtate.a sa de Cpiltal 1în funiţiune, !Îi es'te iplă'tiit un p ro
fit. iceasta este deci problema oare trebuie rezolvată. 

Să ,presupu:m că B = 100, b = 10 .şi rata Prnf.itului = 100/o. 
Presupunem K = O, pentru a nu introduce în mod inutil din nou în 
aalcu111 nostru a.cest elment al pr·eţului .de ICfpărare cine nu-şi 
ar·e -I.eul aJci .şi asup.ra cărui.a e-m edicait. Preţul de vînzare ar 
fi deci = B + Pr + b + pr ( = B + B pr' + b + b pr',  în care pr' este 
rata profitu1ui) = 1 00 + 10 + 1 0  + 1 = 121 .  

D a c ă  însă b n-ar fi cheltuit d e  către comerciant pentru sala· 
rii - !deoarece b se plătşte nlIli pentru muncă 1comerciiilă, deci 
pentru munca necesară 'în vederea .realizăTii valorii •C iitalului
marfă .amncat ,pe piaţă de c ătre oaipital.il industrial -, atunci si
tuaţia ·s.ar prezenta istf.el : Aeltru CIlPărir·ea sau vînzama lui 
B = 1 00 .comenciantu1 ·ar da tpul .său, şi amitem 1că acesta e sin
urul tip de care el dispune. Munca comercială 11eprezentată prin 
b ,sau 1 0, dacă nu .ar fi plătită cu 1salariu, d cu profit, ar presupune 
·un ·at1t apitil .c.ereil = 1 00, Lat fiind că din acesta 1 00/o = b = 1 0. 
Aoost al do.ilea B = 1 00 n-ar intra ca adaos 1în pr.eţul mărfii, dar 

ar ittra desigur cele 10°/o. Pn umar·e s-au efectuit două peraţii 

de îte 1 00, ceea ce Teprezintă 200 pentru a se cumpăra mărfuri de 

200 + 20 = 220. 
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Deoarece oapita1ul comewia:l nu esbe abs olut mm1c altceva 
decît o fo1mă 1devenită autonomă a unei :părţi din c apita·lul indus
trial .care funcţionează în pncesul de irculaţie, toate chestiunile 
care se referă .la el .tr.ebuie r·ezolv1ate în aşa fel, !ÎI11aît problema s ă  
se pună .în primul rînld în forma 1în c are fenomene proprii capita
lului 1comenc1al .nu s:în1t înc ă independente, <Ci sînt în legătură ne
mijlo c�tă cu cele care înso�esc capitalu'! industrial, ca fenomene 
prprii acestui capital. Ca birou, .spre deoseb1re de ateier, c apitalul 
comerdal funcţionează permanent în pwoesul oirculaţiei. Aici deci, 
în birnJl .oapita:li1stului in1dustrial trnbuie să analizăm mai întîi pe b, 
•care ne .interesează. 

In primul rîn1d, biroul acesta este •în:tobdeauna cu mult mai mic 
de'ît lteliirul industrial. De .Jltfel e clar că pe măsură ce •se ex!tind 
propo rţiile producţie1i , ·Se înmul�esc şi operaţiHe comerciale •care :tre
buie permanent efec tua':e în pro cesul dnculaţiei capitalului indus
tri.aJ, atît pentru a viin1de Produsul exi:stent sub ifo.rma •de ·Capital
marfă, lcît 1şi pentru a .transforma din nou 'în mij.ace le producţie 
banii obţinuţ.i şi a ţine evidenţa contabilă a înitregii activităţi. Cl
cularea pre�urilor,  contab:litltea, .ţinerea casei, corespondenţa, toate 
aceJSte operaţii se fac aici. Cu cH producţia este de mai ma:ri pro
porţii, cu atît slînt mai .cup.rinzătoare, deşi n u  n aceeaşi măsură, 
oper·aţiile ,comercia'1e ale cpitalu�ui industrial, deci şi muuca şi cele
lalte 1che�tui•eli de circwlaţie pentru .rea:lizar·ea valorii şi  a lus
valoTii. De aceea ·e necesar să se foloseas c ă  1sllariaţi t omerciali, 
care cllstituie biroul •comeTcial propriu-z�s. Chelituieme pentru 
aceştia, lerşi se ifac ,sub orma .s alariului, .se deosebesc de capitailul 
variabhl rcheltuit penltru cI.părarea muncii productive. Ele spo
resc cheltuielile capitalistu[ui in.Strial, masa cpitalului care 
tr·ebu�e •avans at, fără a sp ori nemijfotit pLu1svaloa1r·ea. Căci ele sînt 
cheltuielli făcute pentru plata unei munci 1care .este folosită numai 
pentru :r·ealizarea uno1r vafo.ri dej a crea'te. Ca orice alte .cheituieli 
de 1acest fel, ele micşorează rata profitului, 1iiinică sporeşte capi
talul avan!sat, nu înJsă şi plusvalo are a. Dacă •plusvalo area p rămîne 
IJes chimbată, dar :capitalul avansat c creşte la c + a c, atunci 

rata profitului R este :înl o cuită cu o rată a pro.i•bului mai m1că-L • c � �  
Cpiltalistul indu'triil c aută deci ·să .reducă l a  minimum aceste 
cheltuie[i de dr.culaţie, işa .crum caută isă rnducă şi •chetuielile s ale 
pentru .cpi'talul constant. Capitalul Iudus�rifl nu se află deci faţă 
•de salariaţii săi lcomercilli 1în acelaşi raiport în c are se ală faţă de 
s alrriaţii 1săi productivi. Cele1alte condiţii rămînînd neschimb ate, 
ou icî t  1se olo·s esic mai mul•ţi salariaţi productivi, CU atît ;producţia 
este 'fiai fiare, cu atît plusvalo area •sau 1p.rofiltul este mai mare. 
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Şi invers, cu cît iroducţia este mai mare şi .cu oit valoarea şi deci 
plusvaloarea .c ar·e mrmează a fi reaJizată •est<e mai mare, ·cu 1cÎ1t deci 
cpitalUJl-marfă produs esbe mai mar·e, cu atît cresc mai mult în 
mod ab solut, chiar idică nu şi ·rel ativ, cheltuielile de birou, ·Care 
determină asîtfel o anumită diviziune a muncii. tn oe măsură pro-
1iJtul este premisa acestor cheltuieli, se vede înbre altele din faptU. 
că 'la •Creş1terea s liriului lucrtorilor din c omerţ, o Parte a acestuia 
este ades e a  :plătită 1sub fona unui ·scăznînt procentual din pro
. Este .în firea lucrurilor ca o muncă c are constă nlfiai în 03e
raţii de fiijlociire, :l·egate 'în p arte dle cailcularea vforilor, in �arte 
de realiz•area lor, în parbe de retr.ansformarea in mijloce de pro
ducţie a bnilor realizaţi, ,şi al cărei volum depinde !dei 1de mări
me a valorHor prodruse care trebuie realizate, este deci 'în firea [u
cruriior ca o altare muncă să nu ,acţioneze ca o 1cauză, •asmenea 
muncii direct Priductive, d ca un efect al mărimilor şi maselor 
r·espieativ·e ale acestor vilori. La fel se ·îniîplă şi icu .celelalte 
cheltui1eli ,de cir.culaţie. Pentnu a măsura, a cîntări, ·a •împacheta, 
a tran�orta multe mărfuri, .trebuie să •şi ex1ste mwlte mirfuri ; nu
mărul muncitorlor c are Se ocupă cu ambalarea ·şi 'tran,portul tc. 
depi11de :de m:sa măr.furiilor c are ·constituie obiectul activităţii lor, 
şi nu invers.  

Lucrăto·rul din comerţ nu produce direct plusvaloare. Dar 
preţul 11cii saIe este det•erminat de valoarea for.ţei sale de 
mulcă, deci a cheltuielilor ei de pmducţi1e, în tiI) ce exercitarea 
ioestei fopţe de muncă, în ceea ce >Tiveşte incordaTea, icheltuirea 
de fopţă şi uzura, Ia tfeJ .ca •a mk:ărui lt ffiuncitor salariat, nu este 
nicidecum limitată de valoarea for,ţei ai de muncă. De aceea sa
lariul lui nu este direct propo.nţionaJ Cu masa p rofitU.ui pe care c a
pitalistul o realizează cu ·ajutorul lui. Ceea ce el îl costă pe capi
talist .şi ceea .oe îi  aiducie sdnt două mărimi diferite. EI .îi aduce 
prnfrt nu pent1.u .c ă 1areează nemijlocit plusvaloare, ci pentru că il 
aju'tă •să a-·educă •Cheltuielile peJtru Tealita1ea plusvalorii, în mă
sura în 1care etfectuează o munc ă 'în parte neplătită. Lucrătorul din 
comer·ţ propriu-zis aparţine categoriei de salariaţi mai bine ,plă
tiţi, a lcăror muncă este o muncă c alificată, ea fiind •superioară 
muncii mij,locii.  Dar pe măsură 1ce modul de producţie .capitalist 
se !dezvoltă, slariul are tediţa de scădere, ·chiar [n raport cu 
s alariul lelltru munca mij locie. Acest 'lucru este determint, în 
parte, ide diviziunea muncii lin cadul biroului comercial, .în con'di
ţine c ăreia es':e necesairă numai o dezvoltare unilaterală a c ap a
cit.ţii de muncă, iar ·această tdezvoltare nu-I 1costă, în p arite,  nimic 
pe c pita:liist : pricepenea muucitorului se dezvoltă prin însăşi exer
citarea funcţiei, şi aceasta cu atî: mai repede cu cit ea devine m ai 
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un/laterală 1ca umare ia diviziunii muncii. I:n al !doilea rînd, 1ca ur
mare a fiptului că, o daită cu pngresrul ştiinţei 1şi al insbrucţiunii 
publice, pr1egăti1ea elmentară, cunoştinţele în domeniul comer
cial -şi .cuno aşteirea limbilo.r .etc. >se .reprodJc mai .'epede, mai uşor, 
mai i1eftin ,şi 1se ră:spîndesc to t mai mult pe măsură ce modul de 
prodJcţi.e capitalist dă o orientare practică metodelor de învă
ţmînt etc. Invăiţămîntul public general permite recrutarea acesto-r 
s a1ariaţi din elase[e cărora înainte această muncă le era inaccesi
bilă şi care erau obişnuite icu Condiţii de .trai Ilai proaste. In afară 
de aceaista, el face să crească afluenţa lor şi totodată CDncurenţa 
în irînduril1e Ilar. Cu unele excepţii, forţa de muncă a ·acestor o a
meni 1se depreciază Pe măsură ce producţia capitalistă se dezvoltă ; 
salariul lar 1scide, în ,tp ce capaoitatea lor de muncă ireş.te.  Ca
pitalistu1 POr·eşte numărnl acestor muncitmi înd poate realiza 
mai muJltă valoare, mai mu1t profit. Spori1rea acestei munci este, 
aşadar, întotdeauna un 1efect, ntciodată insă o cauză a sporirii plus
valorii 39a) . 

Are loc ideci o iedu'blare. Pe de o p:rte, funcţiile capitlului 
ca capitalmarfă şi 1cp1tal băl!esc (de uide dterminarea ulte
rioară de 1c.pita� comercial) sînt fome determinate generale ale 
oapit11lului industrial. Pe de .altă p:rte, anumite 1capitaluri, deci şi 
anumite categorii de capitalişti, ex.erdtă ·exclusiv aceste funcţii, 
c are \devin stfel sfeie distincte de valorfkare a C1Pitalului. 

Numai n capitalul 1cOIle'1cial, funcţiile coerciale şi chelituie
lile de 1ci:rcul1aţie 1sînt sep:ae. Acea parte a c.pi.talului Jndustrial 
consacrată circulaţiei nu există nrumai s11b forma permanentă de 
capital-ma1fă şi capital bănesc, ci şi în bir!l comercial .af�at ală
turi de :t1elier. Dar în oapitalul comercial ea se separă. Pentru 
acesta biroul constituie singurul atelier. Partea de cipital folo&ită 
sub .foIla cheltuieli:lor de ,circulaţie apa:ie cu mult mai importantă 

30a) Cit de mult s-a confirmat de atunci încoace această previziune făcută 
în 185 în legătură cu soarta proletariatului comercial, ne-o pot spune sutele de 
funcţionari germani, care, deşi pricepuţi în tot felul de operaţii comerciale şi 
cunoscători a -4 limbi, îşi oferă zadarnic serviciile în City-ul londonez contra 
a 25 de şilingi pe săptămînă, ceea ce este cu mult sub salariul unui mecanic 
calificaL - Lipsa a două pagini în manuscris arată că acest punct urma să fie 
dezvoltat. De altfel, se poate vedea „Capitalul",  cartea a II-a, cap. VI (Chel
tuielile de circulaţie) . p.  110-1 13 * ,  unde sînt atinse diferite probleme tratate 
aici. - F. E. 

* Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 167, p. 137-14. - Nota trad. 
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-la marele comerciant decît la industriaş, fiindcă, în afară de biroul 
propriu, legat de orice ateUer induskial, partea de capital care ar 
.trebui să fie astfel folosită de către întreaga clasă a capitaliş:tilor 
industriali este concentrată în mîinile citorva comercianţi, 1care, 
asa cm se :îngrijesc de 1continuarea funcţiilor circulaţiei, se dngri
j esc şi de ch.uieli1e .de circlaţie rezultite din ea . 

. Pentru capita1lul industrial ,cheltuielile ide circulaţie apar şi sînt 
che1tuieli neproductive. Pehtru comerciant ele sînt sursa profitului 
lui, care - presupunînd rata generală a profitului ca fiind dată -
este pri orţiona1l cu mărimea a.cesteia. Pentru capitalul comer
cial, .suma ce urmează a fi avansată pentru aceste cheltuieli de cir
culaţie este prin urmare o investiţie productivă. Aşadar şi munca 
comer;ci ală pe car·e o cumpără •est·e pentru el direct productivă. 
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Capitol ul optsprezece 

Rotaţia capitalului comercial. 
Preţurile 

Rotaţia icapitalului induJtrial este unit:tea .timpuJlui ,său de 
produaţie ·şi a timpului de circrulaţie şi e aceea .cuprinde proce
sul de reproduoţie în ansamblul său. DiPOtrivă, rotaţia capitalului 
comerciall, nefLind de lfpt deicît mişcarea 1siparată a capitalu'lui
manfă, reprezintă numai prima fază a metamorfozei m!rfii, M - B, 
oa mLicare a unui capita1 deosebit caire se îr:toarce 'la pun;ctul ini
ţial ; B - M, M - B rreprezintă, di: punct ,de veder·e ·comercial, ro
taţia capitalului comercial. Comerciantul cumpără, îşi ,transformă 
banii în maifă, ,poi vinde, transformă din nou, aceeaşi marfă, în 
bani şi aceasta 1se repeită continuu. In cadrul circulaţiei metamorfoza 
capitalului industrial se prezintă întotdeauna ca Mi - B - M2 ; 
banii obţiinuţi din 'înza:r,ea măr>fii produse, Mi, sînt întrebuinţaţi 
pentru a cumpărn noi mijllo.alce de producţie, M2 ; acesta e schimbul 
real ldintre Mi şi M2 ,şi astfel iceiaşi bani 1trec de două ori dintr-o 
mină .într.alta. Mişcarea Jor mijloceşte .schimbul a două mărfuri 
diferite, Mi şi M2. La ,oomerdant, 1în B - M - B', td�mpotrivă, rceeaşi 
marfă 'trece ,de două ori dintr-o mină într-alta ; .ea nu farce rdec'ît să 
mij.locească reîntoaTcerea ballor a .comenciant. 

Dacă, de pi'lidă, capitalul comelcial ·eite tde 100 1. :st. şi comer
ciantul c11mpără cu ,aceste 100 1. 1st. marfă .şi vinide .apoi aoea-stă 
marfă rCU 110 1. st., atunci ,cpitlluJl lui de 100 a făcut o rotaţie, iar 
numărul rotaţiilor efectuate într-un an .depinde le frecveţa acestei 
mişcări B - M - B' în decurs de un an. 

Aici facem ·total .abstracţi·e .de !cheltuielile care PO't i inoluse 
în dfe"enţa dintre PreţuJl de culPă·nare 1şi preţul Ide vîn.are, deoa
rece aceste cheltuieli nu tchimbă ,cu nimk forma pe .care 1trebui1e 
să o analizăm .aici. 

Numărul rotaţii'lor unui 1capital .comercial dat prezintă aii o 
analogi·e .abrsOllută cu ,repetarea rntaţiilor banilor .oa 1simplu mijloc 
de ci1cU1laţie. După cum acelaşi taler ;ca!'e cir.culă de zece ori Cum
pără de ze·ce ori valoarea Jui sub 'formă de mărfuri, tot aşa acelaşi 
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capital 1băne·sc ,al icomerdantului, să zicem ide 100, !dacă se roteşte 
de zece ori, cumpără Ide zece ori valoarea lui 1sub formă de mărfuri 
sau lealizează un capital-m:1fă total de o valoare .înziciltă = 1000. 
Există 'însă 1şi o 1de01sebire : în 1cir.culaţia banLlor ca rrijlloc de cir
culaţie, iceeaşi ;unitate băneaiscă trece prin diferite mîini, îndepli
neşte deci Ide repetate ori .aceeaşi funcţie şi .înlocuieşte, \În 1conse
cinţă, ;prin rapiditatea ;circullaţiei, misa unităţilor băneşti care 
circulă. iDar 1a .comereiant, acelaşi capital bănesc - inditerent din 
ce unităţi băneş.ti e 1ClUS -, ioeeşi valoare !În bani, cumipără 
şi vinde de repetate or.i capital-Ilarfă ;pentru ,suma valorii sale, şi 
de iceea ·se reîntoarce rde r.e,petate ·ori la punctul 1să:u iniţii!, adică 
în ,aceeaşi mînă, ca S + . B, ca vloare 'la 1care s-a adăugat plus
valoare. Aceasta caracterizează rotaţia sa ca o rotaţie a capitalu
lui. Din .circulaţie se 1sco't în pemnaneiţă mai mulţi bani decît se 
aruncă în ea. Se ,înţelege de altfel Ide la sine 1că, o dată ,cu accele
rarea roit.aţi·ei capLtalului cme1cial .(în !Condiţii în care creditul, 
fiind dezvlltat, funcţia predominantă a banilor devine ncţia lor 
ca mijloc de p'lată), iceeaşi misă Ide bani drculă mai repede. 

Rotaţia T·epe:tată .a ,cipitaluluimarfă comercial e:primă însă 
întotdeauna nmai ripetarea actelor .cumpărării şi viînzării, în timp 
ce rotaţia rpetată ·a capHllului indUJstril .eiprimă periodtcitatea 
şi .reînnoirea în:riegului prooes 'ele reproducţie (,care iic1ude şi pro
cesUJl de consm). Pentru cipitalrul comercial, rdiipotrivă, aceasta 
este numai o <eoJdiţie exterioară. Ctalul •industrial trebuie s. 
arunce în pelllan:nţă mărfuri .pe pi.aţă şi ,să /le retragă rdin nou de 
pe piaţă, pentru ca rotaţia 1rapidă a oapitlului comercial isă rămînă 
posbilă. Dacă procisul Ide rprolducţie este în g.eneral lent, .atund 
şi ·ntaţia rcapi!:alu1ui 1cone1cill este lentă. Cpitalul comercial mij
loceşte, ce-i drept, ·ro�aţia cpitllului pmdJctiv, rdar face acest luicru 
numai în misura .în care /îi 1scur:tează timpul de cir.cU!laţie. El nu 
influenţ.ează direct tipul de producţie, :are •Constituie de aseme
nea o Hmită pentru timpul ide 1ro.taţie al capittalului industrLal. 
Aceasta e deci Tma limi'tă .în 1calea rotaţiei capitllului 1comerci.al. 
In .al <doHea rînl :însă, d:că facm .abstracţie de \limita pusă de con
sml IPTO:ductiv ,gene1at .de r·eprodJCţie, această ntaţie este limi
tată .ll U!ltimă analiză le viteia :Şi de volumul 'întregului consum 
individual, deoare:ce !toată partea capitalului-mar:fă care intră in fon
dul de ·consum !dipinde de acestea. 

Dar .(dică facem total abs:tr.oţLe de mlaţii.le ic.are au loc chiar 
în /lllea comercială, unde un comeoci.ant vi.de mereu aceeaşi 
marfă 1a:tor comercianţi, :încît, lîn peTioade de :pecuJlă, ·acest 'fel de 
circulaţie poate da ipresia de prosperitate) oapitalul 1cme1cial 
scurtează în primlll 1înd pentru 1e.pi.talul productiv faza M - B. 
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In al doilea r.înd, în sistemul de credit modem, el dispune de o mare 
parte a capitalului bănesc totali ·a'l societăţii, astfel incit poate repeta 
cu,părările Sale înallte de a i 'îdut de.initiv ,ceea ·ce a m
părat ; şi,  în acest c,az, este indiferen: dacă negustorul vinde direct 
ultimului consumator, sau .dacă între aceşti doi se interpun ai,ţi 12 ne
gustoii. In ·condiţiile unei uriaşe e1stidtăţi a procesului de repro
ducţie, care poate fi permanent extiS peste orice limită dată, pro
ducţia .însăşi nu reprezintă pentru el nici o limttă sau numai una 
foarte elisNcă. Aşadar, Jîn a.ară de separiarea actelor M - B şi 
B - M, care rezuiltă din în1săşi n.a:tura mărfii, 1se 'Creează d.ci aki o 
cerere !fictivă. Deşi .separntă, mişcarea .ca1pitahlllui 1cmecial nu este 
niciodată 1altceva decît mişcarea capitalului iidustrial n sfera cir
culaţiei. Dar, în vhtutea aoest·ei separări, capitalul comercial se 
mi.că n .an1t,e Emite, fodeperdent -de 'Hmitele procesului de re
poducţie, şt de aceea ;îPinge acest Proces chiar dincolo de lilni
tele 1.ui. Dependenţa internă 'Şi in.pendenţa externă .îl 'îping 'înă 
la un pnct în ,care conexiunea ·internă .este restabilită în mod 0-
lent, printr-o criză. 

Aşa .se e;plică fenomenul că la ·Început crizele ,nu se manifestă 
şi nu izbucnesc în comerţul cu amănllltul, 1Ieg:t de rconsumul 'dÎ'r&t, 
ci 'În sfera omer.ţului ,cu ridicata ,şi în sfera băllCilor, care-i pun 
acestuia la d:spo'iţie ca;pitalul bnesc 1a1 Societăţii. 

FabricantuJl poate vinde reaLmente exportaitoru'lui, iar •acesta, la 
rîdul lui, clienţilor 1săi in ,străinătate, importatorul poate ·să-şi 
vlndă m ateriile prime .abrilcantullui , 1ar acesta să-şi vîndă produsele 
comenciantului cu ridkata etc. Dar într-un punct oarecare, invizibil, 
marfa rămîne nevîndută, .sau, neori, d�ozitele e mărfu.i ale 
tuturor producătorilor şi ale tuturor negustorilor iltermediari ajung 
treptat să fie supraîncărcate. De obicei consllul atinge tocmai în 
asemenea momente o mar,e înllorire, Parte oa urmare ,a 1fiptului că  
un capitalist industrial pune în mişcare o ,serie Ide alţi capitalişti 
industriali, parte ca urmare a ,faptului 'Că muncitorii folwiţi de 
aceştia, lucrînd săptămîna de !lucru 1completă, pot să cheHu1ască 
mai mult .decit de obkei. O dată cu venituil capitaliştilor cresc şi 
cheHuielile lor. In afară de acea.sta ·(ohiar dacă facem a>stracţie de 
accelerarea 1acumulării) are loc, aşa . m văzut („Capitalul u, 
cartea a II-a, 1secţiunea a III-a*), o permanentă ci!'culaţie între un 
capital constant şi .alt .capital constant, drculaţie ,c,a.re 1în primul 
rînd este independentă de consI.ul individual, în sensul că nu e 
niciodată cuprinsă în el, dar care, în ultimă ilstanţă, este totuşi 
limitată de acesta din urmă deoarece producţia ide capital 1cnstant 

" Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 24, Bucureşti, Editura politică, 
1967, p. 441-444, 44-453. - Nota lrad. 
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nu are niciodată loc ca un cop îin &ine, i numai fiindcă există 
o 1cerere mai mare de cpJtal .constant în sferele de producţte aJ1'e 
căror produse in:tră în consumul Indiviidual. Stimullată de perspec
tiva 1comenz1lor, 1PWducţta poate continua nestingherită un bimp, şi 
în ramuriJe .e,pective afa.cerile industriişîlor şi comenoianţilor merg 
foarte bine. Criza izbuine.te .în momentul c'înd încasă:ri1e iconer
cianţilor care şi-au :înJdut mărfurile pe Pieţe foarte îndep:rtate (sau 
.1e 1căror stocuri s-au aglomerit şi 1în ţară) se fac atît de [ent şi 
atît de greu, hrcît blo'e presează cerind restituirea ·smelar, sau 
în mmentlil cînd 1po:Hţele pentru mă·rfurille empărate .ajung la sca
denţă înainte ca mă:rfurHe să lfi st v:îndute din nou. Atu11ci .încep 
vînzările forţate, :înzări pentru a putea plăti. Astfel ·se Produce 
crahul, eare pune deodată ca,pălt pWsperităţH aparente. 

Careter. >Ur iparent şi iraţilla1 al rotaţiei cpitalului co
mercial ste aocentut .prin faptull că rotaţia aoelu��i ·oapi1tal co
mercil poate mijloci concwmttent !Sau .lOoesiv irotatiJle unor capi
taluri productive foarte 1di.ferite. 

Rotaiţia epit1ailJlui 1come1dal poate însă Ilijloci nu numai rota
ţiile difetelor cipitaluri didJStria1e, i şi faza pusă a metamor
fozei 'Clitalului-maclă. Cmrciantul •cl.pără, de ipldă, ;îză de 
la fabricant şi o iinde 1albitor1lui. iiei, Prin umare, 1rotaţi'a ·ace
luiaşi capitll comeocial - de fapt unu'l şi ocelaşi act M - .B, reali
zare a pînzei - r�rezi:tă două faze osuse pentru două !Capitaluri 
industrile dife.ite. .In măsura în 1oare comercian:tU. iinde 'În ge
neral pentru consumul ,proudtiv, M - B ·l lui 'Iprezintă întot
deauna ·B - M ail unui cpital ·industrial, iaT B - M al 1lui repre
zintă ,întotdeauna M - B al unui lt cpital indstrial. 

Dică, 1aişa lll se ice î11 cpitdlul de faţă, Jă:sm la o ·parte K, 
cheltuielile de ciroulaţie K, adică acea pamte a icapitalulJi pe care 
comerciantul o ava11Sează pe ilîigă 1sma 1cheltuită pentru cumpă
rarea mărfurilor, atunci frreşte 1că dis,'Pcrr.e şi 8 K, profi1tul supli
mentar pe ioare-1 realizează l la acest icpitl .slllimentar . Joeasta 
este deci metoda de exminare .stri'Ct logică .şi matmabiic e:actă 
cînd est·e vorba de a vedea can proitI şi rotaţia capitalului .co
mercial 1mJuenţează preţuri:le. 

Dcă preţul de !)roducţiJe .al ni pfnd de 'ahăT es·te 1 . .st., co· 
merdantul iar putea 1u 100 1. st. să ICIlPere 100 de pfun'i de zahăr. 
Dacă jn cursu1 anului l 1cupăiră şi viille această 'Cantitate şi .dacă 
rata mijlocie anuală a .profitului este de 150/o, .atl'cd 1•a 100 1. st. el 
ar avea un adaos ide 15 J. :st., i·ar la 1 1. ist., ·care e preţul de pro
ducţie ll unui Pfun!d, el ar av·ea un crda·s de 3 ·şiJlingi. El ar v.nde 
deci µfndul ide zahăr cu 1 1. st. .şi 3 ,şiigi. Dacă însă Prel de 
producţi·e al unui prund de zah:r ar scădea la 1 şiling, atCi cu 
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100 1. st. .come1ciantul ar 1cumpăra 2 OOO de pfunzi şi ar viooe pfun
dul de zahăr cu 1 şiling şi 1 4/s pence. Ca .şi mai îinaiinte, profitull 
anual a capitalul ide 100 l. 1s.t. plasat în CIIlepţul de zahăr ar 
fi = 15 11. st. Numai rcă într-un 1caz aT tiebui să vîndă 100 de .pfunzi, 
iar iîn celăla�t 2 OOO. Nivelul ridi'c.at ·sau .scă1Zut al preţului ·de pro
ducţ1e nu 'are nici o mportanţă ,pntru .ata profitului, are insă o 
mare importanţă, o importanţă hotărîtoare, pentru nă1imea părţii 
alicote din preţul de vînzarn al fiecămi pfund ·de zahăr, 1care consti
tuie profitul comercial, adică pentru mărimea adaosului a 'rnt 
realizat de 1come1ciant la o anumită lca'llbitate de mamă .ide pro.dus). 
Dacă preţu!l de ,produc.ţie l unei măTfi es1te mic, atunci .este mică şi 
suma avansată de comerCiant pentru pieţull ·ei de ·cumpărare, ·adică 
suma 1a.a:sată pentru o anumită cantitiate de marfă, şi, în conse
d1ţă, 0este mică 1şi 1Suma 1profitului r·ealizlt la această cantltate 
dată de nJrfuii ·ieftiine la o T:tă ·a pro.tul''i .dată ; 1sau, ceea ce ee 
icelaşi 1llcn, el poate icumpăr.a cu un Cpital dat, de iildă :de 100, 
o mam masă din aceste mă1furi ieftdne, iar profitul total de 15 e 
care�l realizează 1la c,pitallll .de 100 .e rpaltizeză 1în 1f;aQţiui 
mici asupra rfi·ec,,r.ei 1păiţi diin •aiceastă masă de mărfmi. Şi invers . 
!ceasta depinde în'tru totul de productivitatea mai ma11e sau mai 
mică a capi:ta,/lui in1dustr�al, cu ale eărui măfuri el face comţ. 
Dacă eJcludem 1cazuiile .�n 1oare .comer:ciantul este monopolist şi în 
acelaişi tilmp mon�poHzează produc.ţi-a, ca, de lpildă, pe ,remuri 
Copania •llandeză a :ndiHor orientale 82, nimic nu ·est·e mai •absud 
decit ·concpţia 1curen:tă polrivilt căreia dpinde de •comerCiant ca 
el să :îldă multă na'lfă u n profit mic sau puţină marfă icu un 
profit mare Ila fiecar·e bicată. Cele două 1Hmiite Pentru pr·eţul său 
de vînzar·e 1sîrrt : .pe 'de o pate, preţul de prodicţie l mărfii, c.re 
nu ,depinde de el, 1pe de altă parte, .rata mijicde a profitului, care 
de asemenea nu de;pinde de el. Singurul lucru ·ca:re 1dpinde de el 
este să facă comer,ţ cu mărfuri scumpe sau .cu mă.urj iefti<ne, dar 
şi 'în .această priviiţă 1Să ţină seama de mărimea capitalului său dis
poniobil, p1riecum şi de allte împr·ejurări. Ceea Ce face Prin urmare 
comerciltul nu ldepiide de doriJţa 'lu., ci dp1ide :întru iotul de 
gradul ide 1dezvo1tare a modului de P'roducţie •capitalist. Numai o 
compallie rur •comercială, 1ca vechea Companie olandeză a In'iii!or 
orientale, care avea monopolul produicţiei, a putut să�şi .·închipuie 
că 1poate .con'Uinua, 1în ·Condiţii cu totul schimbate, o metodă care 
corepnde cel .mult începuturilor producţi,fi 1cpitaliste 40) . 

40) „Profitul rămîne în principiu mereu acelaşi, oricare ar fi preţul ; el 
îşi menţine locul, asemenea unui corp plutitor, indiferent dacă e flux, sau reflux. 
De aceea, dacă preţurile cresc, comerciantul ridică preţul ; dacă preţurile scad, 
scade şi comerciantul preţurile". (Corbet. „An Inquiry into the Causes etc. of 
the Wealth of Individuals" . London 11841, p. QO.) - Aici, ca şi in text de 
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Această prejudicată [arg ră�în:dită - care, de .altfel, ca şi 
toate conc�ţiile eronaite depre prf:H etc., izvorăş,te din observarea 
numai a 1comerţuLui 1şi din Jrejudecata ,cIIlercianllui - se ba
zează 'între altle pe umătoarele ÎlPrejurări. 

1n primul rînd : fenomeneLe concurenţei, care privesc numai 
1epartizar·ea profi,tului comecdal .între diverşii comercianţi care po
sedă o parte sau al!a dim Cpitalul cmercial total ; rcînd, de pildă, 
unul vinde mai ieftin 'ntu a-i scoate din luptă ,pe 1con1Curenţii săi. 

1n al doilea rJnd : un economi,st de cahbrul profesorului Roscher 
din Le�pzig mai poate 1cride că 1schimbarea preţurilor de vînzare 
este dete1minată .de ·cons]derenite „de î.ţe1epciune şi umanitat·e" 83, 
şi nicidecfi de r·evolluţionarea modului .de produoţie. 

1n al treilea rînd : dacă preţurile de producţie scd ca urmare 
a creşterii fo'rei iprolu!Ctive a mullcii, deci scad ;şi preţurile de vîn
zare, oereirea creşte adeseori mai repede decît oferta, şi o dată cu 
ea cre.c preţuri1e ide piaţă, astfel În'ît 1preţurile de vînzare dau un 
profit mai mare decît cel mijlooiu. 

In al patrulea rînd : .un comerciant Joate să scadă preţul de 
vînzar.e {ceea 1oe întotdeauna lU este deeîit 1scăder1ea profitului obiş
nuit, 1Pe •careU adaugă la preţ) pentru ca în înkeprinderea lui un 
capitl mai mare .să 1se rotescă IIlai repede. Toate acestea sînt lu
cruri oare PPivesc numaii 1c0ucurenţa dintre comercianţi. 

m ·arătat încă în cartea l ·a „C:tilului u 1că l!ivelul ridicat sau 
s·căzut al preţurilor mănfUJr:ilor nu determină nki ma.sa plusvalorii 
produse de un capital dat, n�ci rata 1plSvalorii ; deşi, în raport cu 
c.anHtatea rellb�vă de IIlarfă iprodusă de o anumită 1cantitate de 
muucă, eir.eş:te s:u 1Cade 'Şi pr·eţul !fiecărei mărfi, deci 1şi partea din 
acest preţ cam ·Corespunde pluSValorii poate fi mai mică sau mai 
mare 84• Preţurille orlc:r.ei cantităţi de marfă •SÎnt determinate, în 
măsura în care .coreUnd valortlor, ,de cantita.tea totală de muncă 
mate'ia1izată lîn aoeste mărfuri. Dacă înltr-o 1cantitate mare de marfă 
este material>iza:tă o cantitate m]că de muucă, atunci preţull fie
cărei mă1fi este scăzut, .şi p'lusv1aloarea cuprinsă în ea ·este mkă. 
Cum .se .îimpar·te mhca 'Cprinsă lîn mar.fă .în ncă Plătită şi muncă 
neplătită, deci 1ce parte din peţul mănfii reprezintă plusvaloarea, 
n-am nki o legăltură ·CU .cantitatea totală de muucă şi, prin urmare, 
niici cu ipreţul IIlărfiii. Rata p1usvilorii JSă nu dipinde ide mărimea 
absllută a 1Plusva�1orii •cUJprin:se .Îl ipr.eţul iiec:rei mărfi, i de mări
mea ei relativă, de rapoll tdin1tr•e ea şi .salaniul 1cuprins în aceeaşi 

altfel, este vorba numai de comerţul obişnuit, şi nu de speculă, de a cărei ana
liză nu ne ocupăm, după cum nu ne ocupăm de repartizarea capitalului comer
cial. „Profitul comercial este o valoare adăugată capitalului, independentă de 
preţ, cea de-a doua• (specula) „dimpotrivă, se bazează pe variaţiile valorii 
capitalului sau ale preţului însuşi" (I. c., p. 18). 
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marfă. De aceea rata Poate i maire, dşi mărimea absolută a plus· 
valorii pentru fiecare unitate de manfă este miJcă. Această mărime 
absolută a iplusvalorii 1n fiecare unitate de m:Dfă dpinde în prumul 
rîlld de productivitatea ununcH 1şi nmii în •al .doHea 1rî1I1d .de împăr· 
ţirea acesteia Il mu11că plăJtită şi muncă neplătiltă. 

Mai ales 1mnd e vorba de preţul de VÎlzare comercial, preţul 
de produJcţie este o condiţie ·extelioară lată. 

Ni;elul riHoat a/l .preţurilor /comerciale ale mă1furilor se .da· 
tora odinioară 1) nivelu}ui r·idicat al 1p.r..urllor de producţie, adică 
prldlCtivitiţii scăzute a mui!cii ; 2) ineQilstenţei unei rate generale 
a profitului, caipitalul comercial! 1nsJşin.duşi o :alltitate de pluis
vafoare : mai mare deaît ,i-ar fi TeV·enit .î.n 1caz!l unei mobilrtăţi 
gnerrale a ,capi:ualurVlor. Incetarea a•ce'tei stiii .de lJcruri este deci, 
sJb ambele ispecte, 'ezultatul dezvoltării modului de produc�ie 
cpiitlist. 

n iferite ramuri 1comeictale, rotaţille cpitalului 1comercial 
sînt mai lngi sau mai ·scurte, aşadar nllăr,ll lor în durs de n 
an este mai mare sau mai mic. In .una şi aceeaşi ·ramură comercială, 
în diferitele faze ale ciclului economic, rotaţia este mai rapidă sau 
mai lentă. Ttuşi e efectuează un număr mediu de .rotaiii care se 
stabileşte pe baza 1experienţei. 

,m văzut că 1rotaţi1a 1c)Îtalului 1comercial este diferită e ro
taţia 1cap1talului tndustri,a.. Aceasta !decurge din însăşi atura lu· 
crurilor ; o 1sinJură f.ază d�n rotaţia 1cpitalilui indStri!al apare <Ca 
o rotaţie completă a unui :apital comercial propriu-zis sau cel 
puţm a unei părţi a acestuia. Rapll dintre rotaţia ,cpitallui co
mercial şi deternar·ea profitului 1şi a preţului este de asemenea 
altul. 

Rotaţia cpibalJlui 1mdustrial ,eiprmă, pe de o parte, caraoterul 
periodk al reprodiţiei, ,şi de aceasta 'depinde masa de mărfuri 
aruncată pe piaţă intr-llin tmp :determinat. P·e de Jltă ,parte, timpul 
de ci'r:culaţie 1coSti'tuie o limită, dar o 'LimHă lasHcă, care, prin 
faptul că inlunţează volmu/I Procesului de prodJCţie, influenţează 
şi formarea valo'ii işi plu,svalorii, limitld-o ma. mu1t sau mai puţin. 
Rotaţia - ·Ca n element uu pozitiv, ci lmitativ - exer:ită eci o 
influenţă dete1llinaltă asupra masei plusvalorii '10duse anua., prin 

urmar.e şi iin formarea irati genera1e .a pr'Ltului. n schmb, rata 
mijlocie ia profitului este pntru ci:talll Comercial o mărime dată. 
Acsta nu partkpă direct a icrearea prof1tu1ui sau a plusvalorH 
şi ex·eicită o .iflunţă deterinantă ,:supra 1founării ratei generale 
a pxoltului numai în mă'ura în Care Pimşte - Corepunzător cu 
patea pe care o reprezintă din .pitalu. ;totl - o .arte din masa 

profituJlui Produs de 1capitalul industrial. 
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Aşa Cll am 'arătat ll carte:a a II-a, seoţiunea a li-a a „Capitalu
lui", cu dt est·e mai mare nllăril de rntaţii ale unui cpital in
dustria1, cu atît este mai ,mare şi masa pmatului Produsă Ide •!cest 
capital. O dată u stabilirea raitei gnern1e a Profitului, Profitul 
total se repartirează, ce-i drept, ntre diferitle 1cpitalui nu <pro
porţional .cu particparea d1rec.'tă la pruce1ea lui, 'Ci cor1epunză
tor cu părţHe alicote idin 1capitalul total, adică Prpoţiona1l cu mări
mea lor. Dar acoosta nu schimbă cu nimic fondul lwcrurilor. Cu cit 
este mai mare nIlrul rtaţiiior cartalului induist1ll 1tota1, cu 
abît este mai mare masa profitului, msa tPlusvalorii prodSe ·anual, 
şi, prin urmare, 1ce.elalte condiţii rămînînd 1e1chimbate, şi rata 
profitului. iltfel ;Stau lucrurne cu ,caitalul cmewil. Pentru acesJa 
rata profitului este o mărime dată, determinată, pe Ide o pa.e, de 
masa profitului Prod:s de oapialul idJstilal, pe de altă parte de 
mărimea ·re1a'tivă ia IC>iitalului coneicial total, ide raportu/I cantita
tiv dintre acta şi .suma capitalului ·ainsat ll procesul de pro
ducţie şi în procesul de circulaţie. Numărul rotaţiJlor lui iuluen
ţează, fireşte, în md determinant raportul dintre el şi capi<ta'lul 
total, sau mărimea relativă a ·capitalului 1conerdal ncesar circula
ţiei, oarec·e este limpede că măril:ea absolută a oapitalului co
merJ necesar şi i.teza .rotaţiei acestuia 1sî1t nvers proporiţionale ; 
mărima sa re�a.ivă, 'Sau Partea pe cape o constituie din 1caip1talul 
total, este insă dată de mărimea lui ahsolută, presupunînd că to:te 
celelalte condiţii rămLn .eschmba:e. Dacă cÎtalul toal .este de 
10 OOO, iatunci CJprtalul .cme1cial, prezentînd 1/10 .din ocesta, este 
egal u 1 OOO ; dacă c.pilul totl este de 1 OOO, 1/io din acesta = 
= 10. Deşi mărimea lui relaivă rmîne ceea.şi, măimea 1lui ab
solută '1Ste difertă, în aoeeaşi măsură n care iest·e diferită mrrimea 
cipita'lului totall. Dar aici noi admi.tem că mărimea lui relativă, care 
reyrezintă, 1să zcn, 1/10 idin cp�talul total, este ,dată. Dar această 
măme relativă est<e deteminată 1a rîndul ei de rotaţie. Oînd rota
ţia este rapidă, mărIDea 1lui absolută este, de .pildă, = 1 OOO I. st. 
în .primJl caz .şi = 100 .în al doilea 1caz, şi de a,ceea mă:rimea lui rela
tivă = 1/10. Cînd rotaţia este lentă, mărimea lui absolută este, să 
zkem = 2 OOO în primul .caz şi = 20 în al doilea ; prin urmare, 
mărimea lui relativă 1a crescut de la 1/io la 1/5 din capitalul total. 

Factoni care scurtează durata rotaţiei mijlocu a capitalului comer

cial, de pildă dezvoMarea mijlloacelor de transport, micşorează pro 

tanto mărim.a absolută a apitalului ·comercial, sporesc deci :ata 

generală a profitului. Şi invers. Un mod de Producţie capitalist dez

voltat are, în .comparaţie cu orînduiile anterioare, o dublă in

fluenţă 1asup:a CaJi':alJlJi .comerdal : aceeaşi cannitate de mărfuri 

se roteşte u ajutorul unei mase mai mici de cpital 1comercia1l 
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aflat realmlte în tu11cţiune ; ca Ullare 1a .rotaţiei mai 1pi'de a 
cpi'ta:lului cme1C'i1al .i a vitezei m!i I1ari a procesului de repro
ducţie - şi pe acea•sta ,se bazează rdJaţia mii 1ip1dă -, 1aportul 
capitalului 1co1Ue1cial taţă Ide cel !industrial se mioşoPează. Pe de 
ltă parte : o dată cu dezvol'tarea modului d.e proiduoţie cipit.alist, 
iÎI!treaga p:oduope dev]ne o prodlcţie ide mărfuri, rşi de 1aceea in
:treg:l produs ajunge 1n îiniJLe ag·elţilor .cirlL!ţiei. A�ci .se ma•i 
·adaugă 1fpul rcă, î. condiţiile moldului de pmdJcţ]e ,anterior, care 
se des,fă.ura �e scară redusă, facem abstracţie de masa produselor 
co11surmate nenijlocilt in natum Ide 1către producăto.ii ÎŞişi şi de 
masa 1serv]tuţi'Lor efectuate in natura -, o foarte mar·e p.arte a pro
dJcă:torilor 1şi vindeau Ilărfurile direct 1consumatormor sau Lucmu 
după lcI:ainda pe1s1ală ·a a.oestoia. De iceea, deşi în moduP:le de 
producţi1e 1ainterioare capi'talul cIJencial este mai mare în rport 
cu icap.tilil-marfă a ,cărui rn1taţi·e o 1:si1gură, el este totuişi 

1. în mod abslllt Illai mic, deoa:rlce o parte inoomparabi:l mai 
m!kă din produsul total este Produsă ca marfă, trebuie să intre in 
:eiiculaţie 1sub forma .de CP!talmarfă 1şi •Să ajungă î.n m:îinile ieomer
cinţiilor ; ·el este mai mic, deoarece capitalul-marfă este mai mic. 
Dar în •icelşi itiP 1e1 es'te în mod r1el1ati:v mai mare nu numai din 
cauză ·că rotaţia sa se face mai 'lent, nu :numai 1în •comparaţie ou 
masa măJfurilor ia cărei rotaţie o asigură. El este mai II1are pntru 
că 1pmţul •Jcestei mase de mă;furi, deci şi oipi.tallJl 1cmerdal oare 
trebuie avnsJt pentru ea, este mC!i nare ldedît în prodJoţ]a ICPita
Hstă ca Uffiare a prodUOtivităJţii mai 1icăzute a muncii ; Ide aceea 
iceeaşi iaLoare •se eGprimă ,î:ntr-o .oantrtaite mai mică de mărfuri. 

2. P1e bala modului Ide producţie rcapLtaHst ,se pnduce nu numai 
o masă mai mape de Uă1furi (tr·eblie 1să luăm în considerar·e şi 
vaJoar.ea m�aşorată a acestei II1ase .de :mă;furi) ; dar aceeişi masă 
de produse, ide pildă de gîu, co11stitui1e o misă mai mare de măr
furi, ,ad]că o 1antiiate tit mai mare din ea ajunge în cmeţ. De 
:ltfel, 1oa urmare a .acestiui fapt creite nu numai masa oipit:lului 
cmeJcil, d ÎIl general 'întregul oa�ital mvestit 'În dr,culaţie, de 
pi1dă în 1navigaţie, căi fem'te, :teI.eg1Jf elc. 

3. Dar - şi acesta ·est•e un punot Ide v.edere cam t·rebuie t:ratat 
în /legătură icu „concurenţa ICPitalurillor" - 1c,pitalul 1comercial 
care nu funcţionează de !le ,lau lfuJcţionează numai pe jumăt1ate 
creşte 10 ·dată cu progresul modului de 1producţie ·opitali:st pe mă
sură ·Ce ·el pătrunde mai ŞW în comerţul cu amănuntul, pe măsură 

ce 1se dezvoltă speula şi sporeşte excedentul de capital eliberat. 

ar, presmnînd că mărimea rela1tivă a 1capitJa;luluJi comercial 

în rnport cu capitaLul total este dată, dirve•rsitatea rotaţiilor din di.fe

ritele ramuri 1comeciale inu nfluenţează nici măPiII1ea profitului 
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totl, icaDe rvine IOpi'talJlui ,comercial, nid rata gnemlă a profi
tului. Profitul come1antului nu ete determillart de maSa capi1lalu
luinirfă pe cire'l rlteşte, oi de mărfiea C)italuJlui bănsc e 
care�l avnsează pentru mijlolcirea icestei Dobaţil. Dcă ralia anuală 
generală 1a profiltului este de 15°/o rşi 1oomerdantul avansează 1 00 1. st., 
în ,cazul ld rc:ta1ul său lf,eobuează 1Il decus de un 1an o singură 
rota1i,e, ,i ,îşi va vmde Jarfa cu 1 15. Dacă Capitalul ,său via ,efectua 
dnci rotaţii n decuis :de n n, el va vinde de cinci ori în decurs 
de un m eu 1 03 un 1capitalIllarfă ll cărui preţ de cumpăirair,e •este 
de 1 00, deci în .curS!l unui n el va vinde cu 515  un capi'bal-marfă 
de 00. Dar :şi în primul rşi în ·al doi.ea 1oaz aceasta ii aduce, la 
capitalul de 100 1avnsa:t de el, Il prof�t 1anual de 15.  Dică l-r fi 
aşa, ;atunci capita·lul 'Comercial <ar !da, corepunzător numărului ro-
laţii1or sale, n iprofit :cu mllt mai mare decu't capilbalu1 i.S<trial, 
ceea tce icontmzke :legiea 1a'tei generale a proHtului. 

Aşadar, număr:ull rotaţiilor .capitalului comercial în diferite ra
muri .comenciale inlenţează 1diirect pr.eţurHe 'Comeridale ale mărfu· 
ri'1or. Mărimea adaoisu:lui •comercial la preţ, a Părţii ,aJ1icote de 
pofit cmercial :a un 1aapital dat, c;re revine la preţu. de pro· 
duoţie al unei unităţi ide marfă, este invers ,proporţională cu număTul 
rotaţiilor sau cu virtza de ntaie ,a capita1urilo' comeuale din 
dferite1e ramuDi 1cnerciale. Dacă l. capital ,comerci!l eectuează 
cIlci rotaţii e an, el adaugă oapita1ului-ruarfă de aceeaşi v.Ioare 
nIla:i 1/s idin 1ceea ce adaugă unui capi·tl-marfă e aceeaşi valoare 
n .alt :capital comer,că1al care nu po1te efectua decît o 1singură 
rotaţie pe an. 

:nfluen�a exerdtată de tIlpul mijlociu de mtaţie a capitaluri
lor asupra preţurllor de vinzare în diferi1te ramuri 1comerdale se 
reduce Ila Lfptul 1că, în repo·rt cu această viteză a rotaţiei, aceeaşi 
misă de profit Care, la o mărime ida:tă a cipitalu1ui comerii:l, este 
determIIlată de rata gener,:lă .arnală a profitului, ieste deci determi
nată i]d�endnt de .aaracteml •specific .al operaţiei comercia1e a 
acestui capital, se :mpartizează în mod diferit asupra masei de măr
fui de 1icee:şi v,aloar,e, asf,el ,că, de pildă, dacă se efectuează cinci 
rota:ţii într�un an, la preţul mărfii se adaugă 15/5 = 3°/o şi, dimpo
trivă, dacă se efectuează o singură rotaţie într-un an, 15°/o. 

Prin urmare aceeaşi 'r'ată a profitului comercial in diferite ra
muri aLe :rnerţllui sporeşite, cor,espunzător duratei rotaţiei, preţul 
de inzare al mrfurilor :u mărilli foarte diferite din punct de 
vedere procentual f1aţă ide valoarea acestor nă,rfuri. 

La 1capitalul industri<l, di1potrivă, 1timpul de rotaţie nu 1afectează 

n rici ll l mărimea valorii 'fiecărei unităţi de marfă produsă icu 

toate că el afeotează masa va:lorilor ·şi plusvalorilor Produse de un 
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capital dat într<un tiP dat, deoarece aJecteză masa de muncă 
eploatată. Dacă .avem în v·edere 1preţurM1e de .producţie, acest lucru 
·este, fireşte, dtsimulat şi par·e să fie .altfel, dar lllai din cauză că, 
potrivit legilor ePISe :anterior, preţurile ide producţie ale diferite
lor mărfuri se aibt Ide 1la vaforile lor. Dacă privim însă procesul de 
producţie în ansmblul isău cntitaltea totală de mă'furi produsă 
·de cipitllul indJstrJfi total, .atJCi videm imediat ,că legea gnerală 
1se con�irmă. 

Aşadar, în HlP ce o ex1aminaire mai atntă a influnţei exerci
tate de tipul de T'taţie ·asupra foranăTii val·orii în oazul cpitalului 
industri!al ne iduoe din nu ia legea generală şi la baza economiei 
politke, la legea potlivilt căreia valorile mărfurilor sîn't determinate 
de trnpul de muncă 1cuprilns În ele, influenva 1rotaţiilor capitalului 
comenoia:l :SlP1a p.reţu:rilor ·comendale prezintă fenomene care, fără 
o analiză mai 1aprofu!dată a verigHor intermediare, 11Să să se pre
spună o deteminare pur arbitrară a preţurilor, şi a:ume o 
deteminare rezultată numai din hotărîrea oapitalului de a realiza 
în decursul anului o 1anumttă canHtate de ;pmfit. Tocmi datorită 
acestei illuenţe ·a rotaţiilor .se c-reează impresia că procsul de 
circulaţie ca atare determină ,preţurile mărfur1lor, în anllite limite, 
independent ide prooesul de producţie. Toate concpţiile supeTfi
ciale şi eronate asupla procesului de repmducţie 'în ansamblul său 
pornesc ide La 1concJţiil:le .aswra cip1tal:lui comercial şi de la 
reprezentă:ri1e cărora 1e dau naştere, în caipetele agenţilor drcula
ţiei, nişcările specifke ale a!cesi1a, 

Dacă, aşa cum ciitorul a .putut :const:ta icu T·egret, analiza le
gătu1for aăuntrice, re1e ;ale .pmcesului ide pWduoţie cipitalist esbe 
m lucru foarte CIJipJcat şi cere o muncă ifoante .serioasă ; dacă a 
reduce mişcarea vizibilă şi pur îparentă la mişcarea lăIltrkă şi 
reală este o Sarcină a :ştiinţei, atunci este de ]a sine iiinţeles că în 
mintea ag.enţiloT pridJcţiei şi ci!culaţiei op:tal<i!ste trebuie să a 
naŞter.e reprezentări 1ale legilor :roducţiei cale se ·abat ,complet de 
la aceste legi 1şi 1:u 1sînt 'decît .expresia llişcă·rii .aparente în ·con
ştiinţă. R�rezentăr:le unui ·comercint, a1e lui Speculant ·la bursă, 
ale uni bncher sînt în mod necesar total eronate. Reprezentările 
fabrkanţiloT sînt tdenitJ1ate de 1actele drculaţiei cărona le este 
supus capi1talul lor i ide egalizarea rJtei generale ·a profitului 41). 
In reprezentările �estor oameni işi concureuia joacă Jn rol cu 

Uj Iată o observaţie foarte naivă, dar în acelaşi timp foarte justă : „Faptul 
că una şi aceeaşi marfă poate fi obţinută de la diferiţi vînzători la preţuri foarte 
diferite se datoreşte, desigur, foarte adesea unui calcul greşit". (Feller şi Oder
mann, „Das Ganze cler Kaufmănnischen Arithmetik", Ed. a 7-a, 1859 [p. 451).) 
Aceasta arată cum determinarea preţului devine ceva pur teoretic, adică abstract. 
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totul eronat. Da<:ă Unitele vlorii işi 1ale 1plusvalorii 1sînt date, se 
poate !înţelege uşor modul ·cum concurenpa capitlurilor transformă 
valori!le în pre�mi .de produaţie, iar poi În preţuri comerciale, iar 
plJsiaLoarea în ,profit mijlociu. Dar dacă ,aceste limite nu sîut cu
noscute, ·este absolut imp1Sibil ,să iSe 'înţeleagă de ce colrenţa 
reduce r!ta generală ia profiturui Ila un inivel .şi nu Ia altul, [a 1 5°/o 
în loc Ide 1 5000/o. Ea poate, <eel mu1t, rsă 1r:ucă :nata generală a 
profitului la un singur ni!l. Dar ea nu conţine absoLut nici un ele
ment care să po:tă determ�na acest nivel. 

Aşadar, din punctul de vedere al capit:lulr.i •Comercial, 'însăşi 
rotaţia pare rSă determine preţul. Pe 'de .tă parte, !În timp ce viteza 
de rotaţie ia cipi<talului idU!strial, 'll măsura în care dă posibilitate 
unui •Capital dat 1să .eiploateoe mai multă lluncă sau mai .puţină 
muncă, •influenţează în mod determinant şi limitativ masa profitu
li işi pnin Jnnare rta generală ·a :profitului, :pentu capitall co
me1iial rnta prof1tJlui ieste dtă din afară, iar legătura lăuntrică 
a aioesteia iu 1fonr.ea !PlJsvalorii d�pa:re •ou ,desăv1rşire. Dacă 
unul ·Şi acelaşi Cpit:1 iJdustri!l - celelalte reidiţii rămî:înd ne
schimbate 1şi !Îndeosebi CIllpoztţia organică fHnd aceeşi - efec
tuează în decur1s ide r.n ·an 1patru rotaţii lîn loc de două, atunci el 
produce de două ·Ori atîta plusialaar·e, ideci •Şi profit ; acest "lucru 
se manifestă în mod evLdent de 'îndată ce şi .atîta vreme cit acest 
cap�tal deţine monwolul aspra unei metode de rprodJcţ�e perfec
ţionate care-i 1dă pOsibilitat·ea .să ·accilerez·e ntaţia. TiUl de .rota
ţie diferit în diforitele 1rnuri cner.ciile se minifesită, dimpotrivă, 
in fpul că :prnf:tul obţinut la o rotaţie a .unui capitl.arfă dat 
este invers proporţional icu numărul rotaţiilor <:pi�alului bănesc 
care isigură rotaţia acestui 1cap!tall1a:1fă. Small prnfibs and quick 
retums * constituie pentru shopkeeper ** un principiu e care-l 
urmează din principiu. 

Se 1nţlege e altfel de 1la sine 1că ·această lege ia rotaţiIar 
capit:lilui comercial în fiecare 11mură comercială, abstracţie fă
c1nd de altena:rea rotaţiilor mai rapide sau mai :lente <:are se con· 
pensează 1reciproc, este valabilă numai pentru rotaţiile medii ale 
apitalului 1comeicial .toti rin.itilt 1în •aoeastă 1amură. Cpitalul A, 
car,e lucrează n iceeişi ramură rea 1şi c:pitalul B, ipoate eftua un 
număr ide •rotaţii mai mare sau mai mic decît rnumărul mediu de 
m:aţl. Ln acest caz celelaite ·cap1talur-i vor efectua un număr de 
rotaţii mai mk isau mai mare. Faptul acesta nu schimbă cu nimic 
rotaţia întregii mise de capital ,comercial investit în .această ramură. 

* - Profituri mici şi rotaţii rapide. - Nota trad. 
• • - mic negustor. - Nota trad. 
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Dar are o impor·tanţă hotăr'îtoare pentru fiecare 'Comerciant 1sau mic 
negustor în parite. ln acist caz el realizează un profit tS')limentar, 
la el .cum relizează capibalişu.i iildJstriali profituri suplimentare 
a1tunci 'îid produc ll 1oondiţii mai favorabi:le dedît ce1e mijlocii. 
Dică concuinţa H 1s:leşte, e'l poate vtnde m&i 11eftin d�'ît ,/con
fraţii" !lui, fără ca profitul său să scaidă .swb nivelul mijllciu. Dacă 
condiţiilie 1care îi dau POSi!bHitatea să ·efecJueze o rotaţie mai ·rapidă 
pot fi chpărate, de pildă .pozi1ia magazinului, atunci el poate plăti 
o irltă pecilă penllru .aceste condiiţii, cu ,aLte ·cuvinte o �:rte din 
profillll lui suplimentar se trfomă în rntă fucia:ră. 
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M1icări.le pur tehnice pe care le e.ectuează banii lin prooesul 
circul1aţiei capHalului ·�ndUJstrial şi, d1pă .cum putem adăuga aicum, 
în procesul circulaţiei capita1ului-matfă comercial (întrucît acesta 
preia 1ca o m�şaire proprie şi 1specifică, o '.parte din mişcarea de 
circulaţie a cpit:lu:lui mciu:strial) - miicările acestea devenind 
o :funcţie de sine 1stătătoare a unui ·cip�tal ·special car·e [e efec
tuează pe .acest·ea, şi numai Je acestea, ca ·Operaţii ale sale specifice, 
transformă lcest 1cpit:l 1n capital-bani comercial. O parte din 
c.pi·talul 'industrial, Ilai exaot şi ·O Parte din aapiJalul-marfă comer
cil, .se află mer.eu sub formă ide bani, nu numai 'Îin calitate de 
cipital 1bămesc 'În general, ici 1.în ·calitate de capital bănesc 1ingiajat �n 
iceste funcţii :t·ehnice. Din c�pitllul total se detaşează şi se 1sepră 
acm o anumită parte ,sub forma de ·cap!b:l hănesc, 1a lcărui fu:cţie 
cpit:listă ·constă exclUJsiv în efectuarea aoestor operaţii pentru 
întreaga dasă a oapitalişbilor iJndustriali şi comerciali. Ca şi în 
calll ·cpi'talJlui-marfă 1comercial, o parte din ca,pHalul 1industria1 
alat ,Il procesul 1circu1aţiei 1sub forma :de 1capital bănesc se seprară 
şi efectuează aceste operaţii ile p''cesului de 11�prodUJcţte pen'tru 
tot restul capitalu1ui. Aşadar, mişcărie acestui capital bănesc nu 
reprezintă decît mtşcări ale unei părţi 1separ,ate din capitalul in
dustr�al 1aflat în procesUJl 1său de >prodUJcţie. 

Numai Î'n 'Cazul •cîind ,şi Il. măsura lîn care 1capitalul este nou 
iinv:stit - 1ceea 1ce 1are Loc şi La ·acumulare -, capitalul :sub forma 
de hani 1apire ·ca pUJnct .de ip:leoare işi ·oa 'Ulllt f.inal al mişcrii. 
Dir peJJtru fiecare capital aflat deja în procesul mişcării sale, pUC
tul de plecare şi 1pu11'tUJl final 1par numai ca puncte de tr.anziţie. 
In misuna în 1care 1capita.ul industri1al, din momentul dnd 1iese din 
sfera p.roducţiei şi ·pînă dnd 1intră din lll în ea, .trebuie .să parcurgă 
1metmonfoza M' - B - M, l elte .de fapt, aşa cm am văzut în 
drcllaţia mirfUJrilor si,'P1ă, rezultatul nal ·al unei faze ia meta
morfozei, numai peitr.u a deveni >i punctul de plecire l fazei 
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opuse, ,oare o iutregşte 1pe 1cea diiitîi. Şi, u toate .că "pe:tru capitalul 
comevcial M - B 1l oapi:alului <indllstr1a1 1se prelin'tă î ntotdeauna 
sub foma B - M - B, totUlşi 1şi pnbru el, idin momentul în :are 
se află în ,funcţiune, prooesul real este mereu M - B - M. Capi
talul 1come'cia1 pa1cur1ge IÎllsă ooncomitent .Cltele M - B şi B - M. 
Cu alte cuvinte, n stcrdiul M - B nu se află un singur ca,pirtil, iar 
in s.tadi.ll B - M l altul, 'Ci ,ace1aşi capital ·cuipăiră mereu şi, 
concomitent, vinde mereu lin vfrtutea \Caracterl'Ui 1continuu al pro
c esului de producţie ; el  1se ·află concomite;t şi :permanent lin ambele 
stadii. In itJ 1ce o parte a 1acestui c apitl. se trnnsfomă în bani, 
pentru ca Jai tîrziu ·să se .iansforme din nou în marfă, 'Cealaltă 
parte 1Se 1trasfomă •conoomitent in mrrfă, penru a se transforma 
apoi din nou Îll bani. 

Fap.tul 'Că bani•i funcţionează aioi oa mijloc de 'Circu.ţi1e sau 
ca .ijlc de plată depiiude de forma is.chmbllui de mărfuri. ln 
amele cazuri c apitalistul trebuie în permanenţă să plătească bani 
mai multor ersoane � să primească în !permanenţă bani, ca plată, 
de .a mai multe per,soane. Această operaţie pur tehiniică de a e.eotua 
plăţi în b ani ,şi Î111casări ide bani icostHuie o muncă aparte, oa'e, în 
măsllra l1 care ianii flllnoţionea.ză c.a mijloc de Pla:tă, implică în
tocmirea de bilnţuri şi �eraţii de decitare reciprocă. A1oeastă 
mucă face pante din cheltuieHle de .cilll,aţie, a U reprezintă 
muncă creatoare de vlloare. Ea este redusă :prin faptul că e île
plinită pentru tot :restul 'Clsei tcapit:Uste de o categorie 1specială de 
agenţi sau capitalişti. 

O anumită µarte dm capital tre'buie să exise în permanenţă 
sub formă .de .t•ezaur, de ·capital bănesc potenţil : rez·ervă de mij
loace de 'Cumpărare, rezervă de mijLoaice de plată, .capital neanga
j at, sub formă bănească, oar·e .aşteită să fie .întrebuinţat ; o ltă 
parte din .cpital se reîntoa:rce mereu s!b această formă. In afară 
de încasări, de 1efe ctuarea .lăţilor şi de .co:tabilitate, aceasta im
'Plică păstrarea tezaurului, ceea ce 1constituie iarăşi o operaţie spe
cială. Prin urmare, în realitate are :l!oc o împărţire ipermanentă a 
te;a1mlui ·î.n mijloace de 'Cir.cuLa.ţie şi în mijloace de Plată şi o 
reconstituir·e a lUi din banii obţinuţi din v.înza.re şi din plăţile de
vnite sc adente ; această ;permanentă m1şcare a părţii de capital 
existente sub fonă de b ani, 'Sepa.r·ată ide funcţia propriu-zisă a 
c .p itailului, 1ace;stă operaţie ipllr tehnică reclamă o muncă spe
cială ,şi cheluieli JJeciaJle - cheLtuieH 'de circulaţie. 

Diviziunea muilcii face ·oa aceste ,oper.aţii tehnice, determinate 
de fuicţiile capitlului, să fie pe ct posibil executate pentru în
treaga clasă a oapitaliş:ilor de către o otego'ie de agenţi sau 
capitalişti ca nişte 1funcţii exclusive, sa.l să se c oncentreze în mîi-
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nile lor. Aici, ca işi lia :cipitaltd 1comerdal, are loc o divizille a 
muncii in dublu sens. Apare o ramură distinctă a activităţii de 
întrrizăltor şi deoarece Îll calitate de raml"ă distmotă ea de
serveşte mecanismu'! bănesc al întregii clase, ea se concentrează, 
î�i desfăşoară activitatea Pe scară mare ; în cadul aoestei ramuri 
distincte are loc, de asemenea, o ·nm1ă diviziune a muncii, atît 
prin scindarea în diferite ramur.i independente una de alta, cit 
şi prin crearea unui aparat .special în fiecare in aceste ramuri 
(mari birouri, numeroşi contabili şi casieri, o diviziune accen
tuată a muncii) . Plăţile, încasă.ile, încheierea bilanţurilor, ţinerea 
conturilor curente, păstrarea banilor etc., separate de actele care 
fac necesare aceste operaţii tehnice, dau capitalului avansat pen
tu a•ces1e fncţii caracterul de capital-marfă comercial. 

Diferitele operaţii din separar·ea cărnra .îin amuri distincte ale 
activităţii de întreprinzăitor ia naştere 1comerţul cu bani decurg din 
deteniiaţiiJe idiforLte ale banilor î1iş1şi şi dil funcţiile acestora, 
pe 1care trebuie să le !îndeplinească deci şi 'capitalul sub forma de 
capital bănesc. 

Am arătat mai înainte ·cum banH se dezvoltă Ja 1înc�put 'în 
cadrul schimbUJlui de produise dintre difeDitele comunităţi 42) . De 
aceea 1comeriul cu bani, comer,ţul cu marfă-bani, ·se dezvoltă în 
primul rînd din relaţiile iintellaţionale. De ·îndată ·Ce există dife
rite monede naţionale, comercianţii care cumpără mărfuri din ţări 
străine trebuie să1şi 1conve1teaiscă moneda lor naţională în moneda 
locală şi invers, sau 1să schimbe diferite monede contra argint sau 
aur pur, în li.gour·i, ;oa bani univensali. Aşa apare zarafia oare tre
buie privită drept una dm tememle naturale ale .comerţului cu 
bani modern 43) . Aceasta a stat la baza apariţiei băncilor de schimb, 

") „Zur Kritik der Pol. Oekon . " ,  S. 27 (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 13, Bucureşti, Edi tura politică, 1 959, p. 22. - Cf .. de asemenea, K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 23, Editura politică, 196, p. 1 0-.103. - Nota trad.) 

") „Deja din însăşi marea varietate a monedelor, atît în ceea ce priveşte 
aliajul şi titlul, cit şi în ceea ce priveşte baterea lor de către o sumedenie de prinţi 
şi oraşe care aveau acest drept, a rezultat necesitatea de a se folosi peste tot mo
neda locală în tranzacţiile comerciale unde erau necesare operaţii de decontare 
cu ajutorul unei monede. Pentru a face plăţile, comercianţii luau deci C1 ei, atunci 
cind că'.ătoreau înspre o piaţă străină, argint sau chiar aur curat în lingouri. 
De asemenea, înainte de a se întoarce schimbau din nou moneda străină încasată 
în argint sau aur în lingouri. Zarafia, schimbul de metale nobile în lingouri contra 
monedei locale şi invers, a devenit, în consecinţă, o ocupaţie foarte răspîndită şi 
avantajoasă (Hiillmann, „Stădtewesen des Mittelalters", Bonn 1 82--1829, I, p. 437, 
438). - „Banca de schimb C'echselbank) nu-şi trage numele. . .  de la cambie 
CWechselbrief) . ci de la schimbul diferitelor feluri de bani. Cu mult înainte de 
fondarea Băncii de schimb din Amsterdam, 1n 1609, existau deja în oraşele co
merciale olandeze zarafi şi zarafii, chiar şi bănci de schimb. Activitatea acestor 
zarafi consta în aceea că schimbau numeroasele şi variatele feluri de monede aduse 
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în oare 1argintul (sau 1aurul) funcţionează ·ca bani niversali - astăzi 
ca !bani de bincă su bani penbru .comerţ -, 1pre deo s ebire de 
moneda curentă. Operaţii'le ·cambiale, în măsura în 1care constau 
din simple cereri de plată către voiaj o ri ·emise de zaraful dintr-o 
ţară asu.pra celui din altă ţară, au apărut din zar.afia Propriu-zisă 
încă, 1 Roma şi Greci'a. 

Comepţul cu aur şi irgint 1ca mă.furi (materii prime Pentru 
,abr-kare a de articole de lux) coMtituie b aza inirţială a comerţului 
cu metal noMl în lingouri ,(J]lion 1trade) sau ia cmerţu:lui care 
m1j loceşte funcţiile banilor c a  bani universali. Aceste foncţii, aşa 
cum am aTă:tat mai iinainte („Cipitalul " ,  .o:rtea I,  1op. III, 3, 1c.) , 
sînt duble : mişcar,ea 'într-un sens şi în altul între dj,feritele sfere 
naţionale ide 1circuilaţie 1Pe11bru 1ichilibrarea plăţilor i·nlternaţio1lle 
şi migrnţi·a cipitailuirilor 'în vederea obţinerii ide dobî:ndă ; în afară 
de aceasta, mişcarea de 11a ·sursele ide producţie a metalelor nobile 
.î'spe 1p,aţa nondială şi rpartizar.ea rcanti'tăţilor iproduse 'Între 
dieritele 1sfere naţionale de drcu1aţie . tn Anglia, aprope în tot 
cm.su:l rsecalulrui 1al XVII-lea, giuvae1giii 1continuau ·să fie şi ban
cheri. Lăsăm aici cu .totul la o parte f.elull 'Clll 1s-a dezvoltat 1echi'li
brarea plăţilor internaţionlle în CUerţul icu cambii ebc., oa şi !tot 
ce 1se referă 11a operaţiile .cu hîDtii de valoare, într-Jn cuvî1nt toate 
formele speciale rle 1siistemu1ui de credit, ·oare deocamda·tă nu ne 
interesează.  

Ca rbani univer.s·ali, b aini1i naţioinlli !�şi pierd c araicterul naţional ; 
banii din:tr-o ţară se exprimă lin 1cei ldin 1altă ţară, şi toţi se Teduc 
asib.ll La <Conţinutul ar 1în 1arurr ·sau argint, Jll :timp •ce aceste metale, 
ca 1oele !două mănfuri care circulă Ca bani universal'i, 1se reduc l a  
raipor.tul lm valoric, ,r�port oare VaTiază ·cont·inuu. NegustOTul de 
hani transformă ace.tă <mij1locire ia 'OPe1aţiilor respeoUve �ntr-o în
delitnicire .a lui :peciallă. Zarf·ia şi comer1ul �u lingouri fint aistfll 
folfiile cele mai vechi ale comer;ţullui icu bani şi  izvorăJsc din dubl a  
funcţie . a  banilor, ca mo1I11idă llaţiona:lă .şi 1 c a  bani univenali. 

în ţară de negustori străini contra monedelor aflate în circulaţie. Treptat sfera 
activităţii lor s-a extins„. Ei au devenit casieri şi bancheri. Dar autorităţile din 
Amsterdam au văzut o primejdie în îmbinarea activităţii de casier cu aceea de 
zaraf şi, pentrn a preintimpina această primejdie, au hotărît înfiinţarea unei 
mari instituţii care să-i înlocuiască atît pe zarafi cit şi pe casieri şi care urma 
să-şi desfăşoare activitatea 1n mod public pe baza unui statut. Această institu
ţie a fost renumita Bancă de schimb din Amsterdam, fondată în 169. Băncile de 
schimb din Veneţia, Genova, Stockholm, Hamburg îşi datoresc de asemenea exis
tenţa permanentei necesităţi de a schimba diferite feluri de bani. Dintre toate 
acestea, Banca din Hamburg este singura care mai există şi astăzi, fiindcă ne
cesitatea unei asemenea instituţii se face mereu simţită în acest oraş comercial 
care n-are o monedă proprie etc. " .  (S. Vissering. „Handboek van Praktische 
Staathuishoudkunde", Amsterdam 1860, I, p.  247, 248.) 
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Din p rc cesul de pndJcţie caipitali•st, ca şi în general din comerţ, 
fie chia1r şi din cel existent î n  modil de ·producţie precapitalist, re
zutltă următo arele : 

In primul rînd, !tezaurizarea banilor, adk ă în cazul de faţă acea 
p arte din 1capi·taJ c.aue trebuie ·să existe permalent sub formă de bani, 
c a  fond de rezervă die 1I1ij1-oaoe de pla•tă şi de mij loace de cumpă
rare. Aceaista e p•rima formă a tezaurului 1sub care el rep a.re în mo
dJl de ProldJcţie 1opitst 1şi •Se fonmează în genere o dată cu dez
voltarea ca,pit·alului coner.ci.al, ce1 puţin .pentru aces1ta. Ambele sînl 
valaibile atH pei!tru 1circulaţia .internă, cit şi pentru cea intenaţio
nală. Tezaurul aicesta se 1iflă cin permanenţă in sba-le f1uidă, se re
varsă permanent î n  circu1aţie şi se re.întoarce penanent înapoi 
din ea. A ,doua formă a tezaurului este aceea a c apitalului imobili
zat, pentr,u moment nencup at,  .rămas sub formă ide bani ; aici este 
inclus şi cpitalul bănesc nou acumulat şi încă 1einvestit. Funcţiile 
cenute de această tezaurizare .ca atar·e sînt la început păstrarea 
tezaurului, .contabilizarea lui etc.  

In al doilea rînd, che'ltuiTea banilor la cumpărări de mărfuri, în
c aisana ar la vînzări, plăţile şi 1primiri1e 'de plăţi, 1cope11sarea plă
ţilor ebc. Toate acestea le îndeplineşte negustorul Ide bani, la început 
în calitate de simplu casier, pentru comerciauţi şi pentru c apitaliştii 
industriali 44) . 

"J „Instituţia casierilor nu şi-a păstrat poate nicăieri atît de nealterat ca
racterul ei iniţial independent ca în oraşele comerciale olandeze (în ceea ce 
priveşte originea instituţiei casierilor în Amsterdam, vezi E. Luzac. „1-Iolland's 
Rijkdom" ,  deel. III). Funcţiile acestor casieri coincid în parte cu acelea ale 
vechii Bănci de schimb din Amsterdam. Casierul primeşte de la  comercianţii care 
se folosesc de serviciile lui o anumită sumă de bani, pentru care le deschide un 
«Credit» in registrele sale ; ei îi mai trimit creanţe pe care el le încasează în 
contul lor şi cu care îi creditează pentru suma respectivă ; în schimb, pe baza 
ordinelor -lor (kassiers briefjes) face plăţi, debitînd conturile lor curente cu su
mele respective. Pentru aceste încasări şi plăţi el le pune în cont un mic comi
sion, care numai •prin importanţa tranzacţiilor astfel mijlocite constituie o remu
neraţie corespunzătoare pentru munca lui. Cînd sînt de lichidat plăţi între doi 
comercianţi care lucrează cu acelaşi casier, atunci aceste plăţi se rezolvă foarte 
simplu prin contabilizări reciproce, iar casierii nu au altceva de făcut decît să efec
tueze zilnic operaţiile de compensare necesare. In .această mijlocire a plăţilor constă 
deci operaţia propriu-zisă a casierilor ; ea exclude deci activitatea de întrep1in
zător industrial, speculaţiile şi deschiderea de credite fără acoperire ; căci regula 
este aici ca niciodată casierul să nu facă o plată care să depăşească depunerile 
aceluia căruia i-a deschis un cont în registrele sale".  (Vissering, l .c. ,  p. 243, 
244.) - Cu privire Ia uniunile de casă din Veneţia : „Nevoia şi poziţia geografică 
1 Veneţiei, unde transportul de bani în numerar este mai incomod decît în 
alte localităţi, au determinat pe comercianţii angrosişti din acest oraş să înfiin
ţeze uniuni de casă, cu toate garanţiile de securitate, supraveghere şi admi
nistrare, iar membrii unei asemenea uniuni depuneau anumite sume, pe baza 
cărora emiteau creditorilor lor ordine de plată, suma plătită fiind apoi scăzută 
din contul debitorului în registrul corespunzător şi adăugată la cel pe care ît 
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ComePţul ·cu bani ajunge la o deplină dezvoltare icînd Ia func
ţiile .sale ob�şnuite 1se adaugă acelea ale luării şi •acordărH de m
prlmu'bUri, precum şi comerţul pe 1credit, iar acest :lucru are loc rîncă 
la începuturile lui. Dar despre :cea'ta vom vo rbi �n secţil:ea urmă
toare, icînd vn rtrata .despre c api balul purtător de dobîndă. 

nsşi comerţul •cu me bal•e nobde în lingouri propriu-.s, tr.ans
portul de aur 1sau .de argiut dintr-o ţară într-alita, nu este dec î t  rezul
t atul comer�u1ui icu mărfuri, determinat de ·cursul 1schimbU:lui, care 
eqprimă situaţia plăţilor <intemaţiona:le şi raba rdobînzii pe diferitele 
pieţe. Comerciantul de metle nob�le în lingouri nu fJce decît să 
mij locească 1iceste "ezultaite.  

Cînid am studiat 'banii, aînd ·am analizat modul î n  care se dez
vol1tă mişcările .şi :formel•e !lor determina•te din •circul1aţia de mărfuri 
simplă, .m văzut („Capi·talul " ,  cartea I,  c ap. III) •că mişcarea masei 
de bani ·care circulă c a  :mij loc de cumprare şi ca mijloc de plată 
este detennirmtă rde metamorfoza mărfuriloir, de volumul şi viteza 
ace/teia, ,oare, după cum .ştim 1acum, nu reprezintă decît un moment 
al procesului rde reproducţie total. In •ceea ce priveşte obţi'Ilerea ma

terialului bănesc - aur şi aigint - de la lo cul ude sînt produse, ea 
se r·educe l a  un schimib nemijlo1cit de mfrfuri, . Ia schimbul de aur şi 
argint c a  malfă icu o altă marfă, este p rin urmare 'Şi ea un moment 
al schimiu1ui ide mă1furi, rea şi obţinerea rfierului .sau a altor meta:le 
pe cJlea s chimbului. In 1ceea ce rpriveşte însă mişc a�ea metalelor no
bile pe piaţa mondi;lă (facem aioi ahs'Lracţie de această mişcare Jn 
măsura în c are ea exprimă o 1transmitere de oap�talud ·CU ·titlu de 
împrumut, 1transmi:tere care are foc şi sub forma de c apital-marfă) , 
ea este determilllată de .slchimbul inte maţional de mărfuri, tot ·RŞa 
cm mişcarea banilor ca mijloc intern de cumpărare şi de plată 
ste detemminată de schimbul intern de mărfuri. Emigrarea şi imigra
rea metalelor nobile dintr-o sferă naţională .de circulaţie fotr-al':a, 
1n măsura 'În •care sînt provo c ate numai de deprecierea monedei na
ţionale sau de binetilÎSm, sînt străine rde circlllaţia h inilor 1ca ata re 
şi  nu 1reprezintă decît o simplă •corectare a abater:ifor arbitrare să

vîrş.1te de catre •sbat. In siî.r:şit, î n  c eea 1ce priveşte tezaurizarea, în 

măsura î n  oare aceasta reprezintă un fond de rezervă de mijl o ace de 

cumpărare işi  :mijloace de Plată pentlill comerţul interior sau pen

tru 1cel ext·erior, şi ide asemenea în măsura 1în care nu-i dedt o formă 

a unui •o,p ital teil>orar imobilizat, ea este in ambele cazuri numai 

un sediment :necesar al procesului de circulaţie. 

avea creditorul. Aceştia sînt germenii aşa-ziselor bănci de virament. Aceste 
uniuni sînt vechi. Dar a considera că ele datează din secolul al XII-iea, în
seamnă a le confunda cu instituţia pentru împrumuturi de stat, înfiinţată în 
11'1 " . (Hiillmann, l. c. ,  p. 453, 454.) 
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Dică intreaga oiloulaiţie a bnilor, .prJn O'lrnul, ]unele şi 
mişcărHe ei, este un si'lu rezultat al Circulaţiei mărfurilor, care 
din punct de videre Capitalist eprezin.tă nIlai procesul de circu
laţie al •cp�ta'lului (iar •acest proces include tschribul c aptalwlui pe 
venit işi l venLtului .pe venit, în măsura in eare •chea.tuir·ea venitului 
se ace lîn comerţul cu mănuntul) , se înţelege de 1a 1si1ne că co
merţll cu b i  nu .mij locşte nrnai trezultatul şi modul ide mani
festa-re .al 1circulaţiei mărfllrilor, nu numai drculaţLa iani:lor. lnsăşi 
această circulaţie a b anilor, ca un moment al circulaţiei mărfurilor, 
este o premisă a comerţului cu bani. Acesta din unnă mijloceşte 
opernţhlle tehni.ce ale ciCu1aţiei baiJlor, pe ·care le concentrează, le 
scurtează şi le si11Mică. Comerţul cu bani nu formează tezaurele, 
ci funnizează mij loacele itehnice de a reduce această tezaurizare, în 
măsura în c ave aceasta este făcută de bunăvoie �deci nu este epre
siia c aipitalului inactiv s au 1a unei per:urbări în procesul de rpro
dJcţie), :la un minimum ·economic, astfel Înoît nu este nevoie ca 
foduri1e :de rezervă de mijloace de cumpăr:re 1şi .de .pla.tă să fie 
atît de mari cîn'l :sîut administrate pentru .întreaga 'Clasă ClitaHstă 
ca atunci oind iînt administrate de fiecare c apital�st în parte. In 
:adrul 1cmenţului cu bani nu se cumpără metale nobile, ci dolr se 
mijloceşte r.par.tizarea lor, .în măsura 'în c are au fost ·cumpărate în 
c adrul comerţu1ui cu .mărfuri. Comerţul icu bani .înlesneşte echilibra-
1ea balanţelor în măsura ·în ·care b�nii !funcţionează 1ca mij loc de 
plată şi, prin mec anismul artificial al acestei echilibrări, m�oşonază 
masa :de bni inecesară în acest •c·p ; dar el nu determnă nid co
re1aţia, nici volumull plăţilor reciproce. CambHle şi icecurile, de 
pi1dă, ,care se .schimbă ;între ele la băwci .şi la dearing hoUJses repre
zintă ranzacţii :cu totul indpedente, sînt ·rezulta.tele unor ope
raţii deter.minate, işi rolul .lor se reduce la a ,compens a cît 1ai bine 
diin punct •de vedere t�hinic aceste rezultate. In măsuia iîn .car·e banii 
ci1oulă ca mijloc de c umprare, volumul şi nIlărJl cumpărărilor  
şi vînzărilor sînt cu totul ·idependente ide c0mirţul cu bani. El 

· oate numai s ă  reducă peraţiile tehnioe ;care le îsoţesc şJ prin 
aceasta să micşoreze masa de bani în numerar necesară pntru ro
taţLa lor. 

Colerţll .cu bani :în .forma lui pură, aşa cm l-am e.aminat aici, 
adic ă s�arat de sistemul de credit, re eci •ca obia:t numai rtehnica 
unuia din momentele circulaţiei mărfur1lor, ·anume ciroul·aţia ba
nilor şi diferitele funcţii ale ibanilor rezultate de aci. 

Aceasta constituie deosebirea .esenţială ldintre comerţul cu bani 
şi comerţul cu mărfuri, ·car.e mijloceşte metmodoza măfii şi schim
bul de mănfuri sau ice chiar ca acest ip.roces al ·cpitalului-marfă 
să apară oa pmces l unui cp1tll distinct de cp�taJu1 industrial. 
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Dacă deci capitalul-marfă comercial prezintă o formă Proprie de 
circulaţie, 31M-B, în •care marfa îşi schimbă de două ori foc.ul, 
şi  astfel 1banii •S·e întorc îna,poi, în ·opoziţie cu M-B-M, n care 
banii îşi schimbă locul de două ori, mij locind astfel schimbul de 
mărfuri, 1exis'teuţa unei 1astfel de forme separate şi la c.apitalui 
pentru .comerţul cu b ani nu poate lfi dovedită. 

In măsura în care caip'i1ta:l. b ănesc est.e avansat de către o c a
tegori•e sp ecială de cpitalişti pntu 1acea1Stă mijllocire :ehnică a 
cirou1aiţiei 'booi[or - un Cpital reprezenînd pe o scară redusă ca
p:talul 1su.immtar pe c are altminteri 1comercianţ1i ş i  idJstriaşii ar 
trebui ei flilşişi să-l .aiauseze în 1acest scop - forma ge11erallă a 1ca
pitilului B1B' există şi aici. Prin aivansarea lui B, 1cel care avan
sează c•pătă B+ l B. Dar nijloci„ea lui BS' nu se ,meră aici la 
momentele materiille, ci  .1a cele 1tehnice .ale :metamorfozei. 

Este evi!dent că masa 1capitailului bănesc cu care operează c o 
mercianţii d e  bani este c api1talul b ănesc a l  comercianţilor şi in
dJstriiaişmor aflat îin dncula:ţie şi ieă op eraţiile pe c aDe ei le efec
tuează iU �sî11t decît operaţiile ace'lora pentru care ei mij locesc. 

Tot aişa de clar este că profitul 1comercianţilor de b alli nu eiste 
decît un •scăzămîil:t din plusvaloare, deoarece ei au le-a fac-e numai 
cu va:lori .dej1a re1izaite 1(chiar !daică 1sJb forma de creanţe) .  

Aici,  ca 1şi în 1cmerţll cu mărfuri, are loc o dedublare a func
ţiei. Căci o paite idin oper:aţiJe tehnioe leg·ate de cioculaţia booilor 
trebui.e 1să fie e�ectua1:ă Ide lînş�şi comeirdanţii de mărfuri şi de po
ducăJtorii de mărfuri. 
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C a p i t o l u l  d o u ă z e c i  

Din istoria capitalului comercial 

Forma specială de acumulare băneas·că a capitalului-marfă co
mercial şi  a capitalului-bani comercial va fi studiată abia în secţiu
nea următoare. 

Din roele eipuse p1nă aici ,reiese de [a sine că nimic nu poate fi 
mai absurd deaît de a considera C!pitalul comercial, fie el în forma 
capitalu'lui-marfă comercial, Jie în forma capital-bani comeroial, ca 
o caiegorie specială a ca.pi.talullui industrial, CIll ar fi ,  de pildă, 
eJplo artarea mLnelor, agricultura, 1crşterea vHelor, manufacturUe, 
indu:tria trarusipoiturilor ebc . ,  aaie sînt 1amificări rezultate i. di
viziunea .socială a muncii, ,şi, rprin unire, constituie sfer-e 1speoiale 
de plasare a capitalului industrial. Simpla constatare că ,f,iecar·e ca
pitaJl iJdUJstrial, în timp ice se găsiş·te n faza de circulaţie a procesu
lui 1său .de •repr1du1cţie, îndpllinşte [n calitatea ,sa de 1capirt.-maTfă 
şi c ipitll-bini funoţii absoilut ildentice Icu ioelea cale aiar drept 
flllncţii exdusive ale c apLtalu1:i 1comerciial 'În ambele sale forme, ar 
fi de 1ajuns pentru a 1fa:ce LmposLbilă :aceais:tă conoepţ.e prmitivă. In 
c aPitalul-marfă 1come1cial .şi :în capLtalJl-bani comemiail, diPotrivă, 
deosebirile dintr.e cap�talul industrial in 1ca1Hate ide capi·tal produetiv 
şi acelŞi c aipital a:ngaj at î·n 1stera iJrculaţiei .capă1tă o existenţă in
dependentă prin aceea că fo.cţiile şi ormele detrminat·e 1pe 1cae le 
îmbracă aici capitalul în mod tenporar_apar .dreP: forme şi Jfuncţii 
independente ale unei păr.ţi detaşate din capitail 1şi 1sîrut legate ex
clooiv de iceaista. Fonma transformată a capitalului industrial şi 
deosebir·�le materiale dinbre capitalurile Productive din diferitele 
sifere de 1produaţi•e, izvorîte dn ..ta diferitelor ramuri in,du·striale, 
sît lucruri absolut diferiite.  

In afară rde modul gmsolan în care ;în genere economistl pri
·veşte deosebirile de formă, ieare �I interesează ide fapt numai sub 
aspectwl 1lor materiJl, la economiistul vulgar .aoeastă confuzie mai 
are ia.te două cauze . .  In :primuU rîrud, incapacitatea lui de a explica 
profitul comercial cu .toate partlcuiarităţile lui ; în al doilea rînd, 
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tendinţa lui ,a,polog.etcă de a deduce forma ide cpital-marlă şi de 
rnpital'bani, ş.i în continuare formele capitalului-marfă comercial 
şi pe cele ale capita.uluibani comercial izvorî1e din forma se
df.ică a modului de p·roducţie capitalist - care presupune .înamte 
de toate ca bază a sa ci::ulaţia mă1furilor şi prin urmare şi pe cea 
a banilor, ca forme r·ezultate în mod necesar din procesul de pro
ducţie ca ata,re. 

Dacă capitalul marfă-comerdal şi capitalul-bani comercial nu 
s-ar .deosebi de prod::ţia cereleor mai mult ·decît se deosebeşte 
ace:ita de creşterea vitelor şi de manufactură, atunci r fi lim
pede ca lllina zi1lei că Producţia 1şi producţia 1cipitalistă im general 
sînt identice şi în special că repantizanea ,produselor sociale între 
membrii societăţii, .fie en:ru consml pmductiv, fie pentru cel 
individual, trebuie să se focă veşnic cu ajutorul :omercianţUor şi al 
bancherilor, şa cum nevoi.a de carne este 1saisfăcută de creşterea 
vitelor, iar nevoia de îmbrăcăminte de către industrie 45) . 

MarH econom�şH ca Smith, Ricardo elc. ,  care au analizat capi
talul 1sub tomna 1sa fondamenta.ă, adică ,de capital industrial, şi nu 
s�au ocupat de :fpt de capit!lul de drculaţie (capital-bani şi capital
marfă) ,decî,t în măsura în care el este o fază a procesului de repr
duoţie a fiecărui capital, ajung în impas cînd e vorba de capHalul
comer.c.al ca o categorie Spe:ială. Tezele u privire Ia formarea 
valorii, la profit etc. ,  dedse direot din analiza 'capitalului industrial, 
nu pot  .fi .aplicate nemijl0dt [a capia1w1 oomercial. De aceea ei nu se 
ocupă de loc de :capitcrlul-comercia:l şi îl men>ţionează doar ca o 
variitate a capitalului industrial. Iar atund cînd .se ocupă în mod 
special de el, 1cum ace, de ,pHdă, Ricado cînd vorbeşte despre 1co
merţul exterior, ei caută să dmonstreze ·că el nu este creator de 
valoare (prin urrmar.e id de iplus.a1loare) .  Dar ceea ce este valabil 
pentru oomerţul eiterior 'este valabil şi pentru 1cel interiOr.  

Pină acum m ana-lizat cpitalul comercial din punct de vedere 
şi în limitele modului de .producţie capitalist. Dar nu numai co
merţul, ci şi capdtalul comercial ·este mai vechi decît modul de 
producţie capita'list, este de fapt, din punct de vedere istoric, mo
dul cel mai vechi de exisitenţă liberă a capitalului. 

Deoarece, şa cum am văzut, comer�ul cu bani şi capitalul avan
sat pentru aceasta n-au nevoie, s,pre a se ,putea dezvolta, de.ci t  de 

45) lnteleptul Roscher a descoperit " că dacă unii caracterizează comerţul ca 
o „mijlocire• între producători şi consumatori, producţia însăşi „ar puta• tot 
atît de bine să fie caracterizată ca o „mijlocire" a consumului (între cine î) , de 
unde, fireşte, rezultă că capitalul comercial, asemenea capitalului agricol şi celui 
industrial, este şi el o parte din capitalul productiv. Prin urmare, dacă se poate 
spune că omul îşi poate asigura consumul nunai prin prductie (lucru pe care 
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exiitenţa comerţwlui cu ridicata şi apoi de existenţa -capital/lui
marfă 1come;ial, aid ne vom ocupa numai Ide acesta 1d�n 1rmă. 

Deoarece cpi:talul comercial nu iese din sfera dnculaţiei şi  
fu,cţia lui co1Jită exdlusiv În mijlocirea schimbului de mărfuri, 
pe,tru exJStenţa lui - abstrncţie făd�nd de formele nidezvolta.e, 
izvorî·te din 1schimbul newij'loci: - .nu ,sînt nec·esare alte condiţii 
deoît acelea cemte de circulaţia mănfurilor şi ba11ilor simplă. Sau, 
mai bine zis, aceisita din unmă este ·condiţia li de exisitenţă. Ori
care ar fi modul de producţie pe baza căruia 1sînt produse Produsele 
ce iintră în circulaiţie ca mărfuri - comuna primitivă, producţia ba
z!tă ,pe munca sclavilor, mica produ1cţe ţărăneasc ă  şi mic a pro
dUJcţie burgheză sau cea capital�stă -, .ceasta nu schimbă cu nimic 
c ar.aoterlll lor de mă.furi, şi ca mirfuri 1el•e trebuie să treacă Prin 
procesul de schimb şi prin schimbările omei ce-l ÎllSoţesc. Extre
mele între care capi talu'! comerciail este intermediar sînt date pentru 
acesta to.t aşa cm e\le sînt date pentru bani şi poltru mişcaTea 
ba.niJor. Sigumul lucru neoesar eite ca ceste extreme să existe ca 
mărfuri, in.diferent dacă producţia elte, prin tot vol1mu� iei, o pro
ducţie e mărfuri sau dacă producătorii dire.cţi aduc Pe piaţă numai 
surplusul de produse, ceea ce rmîne !după .ce a1 fost satisfăcute ne
voile lor mediate. Capit�lul ·oomerda!l mijloceşte nrnai mi.carea 
aicesitor exilreme, .işcarea mă1fuJJor, c·are sînt Premise1e lui. 

Proporţia tn care prodUJcţia intră în •comerţ prin intermidiuJ co
mercianţilor .depinde de modul de producţie şi ea atinge maximul in 
condiţiile dezvo'ltării depline a producţiei ca.pitaHste, cînd produsul 
nu mai ·este produs pentu co•Jsumul nemijloc�t, ci numai ca mafă. 
Pe de altă parte, oricare Iar i modul! de iproducţie, ·come,ţul contri
buie la 1crearea unui produs excedeutar lstinot schimbului, pentru 
a mări 1consumul sau tezaurul irodocători1or (îi avm în veder.e aici 
pe proprietarii produselor) ; prin urmare, comerţul imprimă produc
ţiei un c ara1cter tot mai accentuat e producţie 1pentru vlloarea de 
schimb. 

Metamorfoza măr.furilor, mişcarea lor, constă : 1) din punct de 
vedere material - în schimbul reciproc a.I diferitelor mărfuri, 
2) din punctul de vedere al formei - •ÎD. transformarea mărm Sn 

i i  face şi fără a fi studiat la Leipzig) , sau că munca este necesară pentru 
a ne putea însuşi bunurile din natură (ceea ce poate fi numit „mijlocire" ) ,  de aici 
rezultă, fireşte, că o „mijlocire• socială, care decurge dintr-o formă socială speci
fică a producţiei, are - tocmai pentru că e mijlocire - acelaşi caracter absolut 
de necesitate, acelaşi rang. Cuvintul „mijlocire" rezolvă totul. De alfel comer
cianţii nu sînt mijlocitori intre producători şi consumatori (de consumatori spre 
deosebire de producători, de consumatorii care nu produc, facem deocamdată 
abstracţie) . ci mijlocitori în schimbul de produse ale acestor producători, sint 
numai intermediarii in cadrul unui schimb care în mii de cazuri are loc şi fără 
intervenţia Jor. 
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b ani, în vînzare, şi [n transfollarea banilar în mirfă, în cump ărare. 
Şi la aceste funcţii ,  la schimbul de mănfuri prin cump ărar.e şi vîn
zire se reduJce !funcţia capiltalu1ui come1cial. Pn umare el nu face 
decH să mij locească schimbul de măifu.ri, dar aoest shimb de 
mă1f1ri nu itmbuie colcp. PUI şi sirllu oa ·schi:b de mărifuri 1ître 
prodU1că:tori dimeoţi. In 1co!di,ţiile relaţiilor solaiagi1be, feudale, tri
butar·e �în măsura lîn -care •este vorba de formaţiuni sociale primi
tive) , Prl)rietarul de sicla'Vi, tfeulalul, statul care primeşte tribu tul 
sînt cei •care pO.se'dă şi deci vînd prousul. Comerciantul cumpără şi  
vinde pentru nu1ţi. In mina lu� 1 se  coucentrează cumpăirări 1şi vt�nzări, 
iar ·acestea focetează de a mai ,fi legate de nevoile imeidiate ale cum
păirătouLui (ca negustor) . 

Oiic:re ar fi însă .org;aolli'lrea 1s1c·�llă a sferelor de �roducUe 
al 1căror ·Chim.b de lă11ni âl mijlo o:şite eomerciantwl, avuţia lui 
ex�stă înitodeauna 1ca o avu/ţie bănei.că, ilar bani� lui func·ţionează 
întotdeauna î1n 1caLi:tate de .capi1tal. Fola acestui c apital este întot
deauna aiceeşi : B - M - B' ; banii, foma ildependentă a valorii 
de 1schimb, .sînt punctul ide plecare, iar 1pori•re a  valorii de schin b 
couJtituie un scop ndepe\dent. ichimbuil de măfuri PlOpriu-zis şi 
pe1aţihle aare. lij1ocelc - seiambe de prodU'ţie şi e.e1otuite de 
noproduicăto".Î - nu 1s!.nt ldedî.t mijloaoe ide sporite nu numai a avu
ţiei •ca aitJare, ci a avuţi.ei ir.ivite ,sub iorm a  ei socială generală, a 
avuţiei ca vallo ar·e de ,schimb. Mobilul şi :ICOPUl determinant este 
.ce.La de ia Pr.eEaiae ipe B 1în B + . B ; ac.e1le B - M şi M - B', care 
mijlocesc actul B�B' nu sînt decÎt momente tranzitorii ale aestei 
transformări a lui B ·în B+ .B. :cest ,B - M - B', ca mişc1are ca
nacteristkă a ·capitalului comeicial, îl  deos ebeşte de M - B - M, d e  
omerţul icu mănfm·i 'Întne .producătorii  Înşişi, 1 căirui &COP final 
este scMm1bul Ide vJori Ide îebui·nţare. 

De aceea, cu dt producţi a este mai puţin dezvoltată, cu atît 
avuţia băniiscă se •Concerrtr·ează ma1 mult îin m:îinile comercian
ţHor ·sau cu atîit lai mult CPare e a  1ca lfonmă ·specifică a a'VUţiei c o
merciantului. 

In conJri1i1le imo1dUJlui ·de )m1dJc�i·e 1Cpf.ailist - aidic ă  tunoi dd 
capiilalul PUne !stăipînire pe producţia însăşi, ·dindu-i o formă cu totul 
schimb!tă .şi 1specifică -, .c pitalul ·comercial apare nrnaii 1ca u n  
cpitl icu o funcţie specială. I n  condiţiile tuturor modurilor d e  pro
lucţie nterioare, şi alclista •CU aJî1t nad mult .cu oi t produoţia e.ste 
nemij locit o prodwcţi.e de lijloa1ce de subzistenţă pentru pwducăto
rul însuşi, capitalul c omercia'l apar·e ca funcţia par excellence a ca
pitalului. 

Nu este deci ide 1ac greu ide î nţeles de ce capitalul ,comercial 
apare drept lfonma istmică a cpiltilului cu mult înainte ca acesta 
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să-şi fi subordonat producţia. Existenţa 1şi idezvo}tairea lui Pînă la un 
anumit niv·el 1constituie chiar o premisă :storkă penbru dezvoltarea 
modului ide producţie capi!talist, 1)  ca o condiţie p1e1labilă 'a 1ccmcen
trăr.ii avuţiei băneşti şi 2) pentru 1că modU!l de producţie capi,tllist  
presplie pnodulcţia pentru comerţ, ldeitacerea pe iscară mare, şi  nu 
la ·CUJpărăto ri izolaţi, prisupune deci 1şi  un comerc.ia!t, care cum
pără nu Pentru sitilsfaJc erna nevoilor lui !Personale, ici 1concentre ază 
în operaţia 11ui de c,părare oper,ţiile ide cmp ăr.are aile multor 
persoane. Pe ide .altă ;parte, întrng.a dez'oltare a oipitalului comer
cial influenţe ază �producţia 1în aşa fol, încît îi dă îutr-o IIlăsură tot 
mai maire .caracterul unei producţii pentru valoarea de schimb,  
tr:nsformă to t mai mU!lt ipraduse1e în măfuri. Totuşi, aşa cum vom 
vedea în continuarea ex.punerii, dezvoHarea lui ca itaire nu este 
suficientă pen1tru a determina şi a explica trecerea de rla un mod 
de producţie �a altul. 

fo rCid�ţi!le 1pWdUJoţiei C pilaitste,  1C pitlul CIle1Cial pierde 
fosta lui rextJtenţă 1nd�pendentă şi devine doar un moment deosebit 
al plasării de rCa,pitl in general, iar regaliz area 1Profutului reduce rata 
profitului .său Ja rnivelul mediu general. EJ funcţionează numai ca 
agent al ,capit:lului Producltiv. Re1aţii1e sociaJe specia1e care se for
mează o dată cu dezvoHarea capitalului comercia1l acum nu mai sînt 
determinante, dimpotrivă, acolo lde predomină •Capitalul comer
cial,  domnesc relaţii sociale înv·echite. :cest lucru se observă chiar 
înăuntrul aceleiaşi ţări , unde, de pi'llă, oraşele pur icome.rciale pre
ziită cu t1tul aLte ranllog·ii cu r �.aţiilloe vechi rs.oialle deairt omşele 
indus·tria1e 411) . 

Dezvi11tarea iJd�eldentă şi predominantă a cpitalului ca cpi
tal comercial ieste echivaleută rCU niswbordonarea pro duc.ţiei faţă de 
cpitl, .işidair 1ou dezvoltarea icpitlului pe baza unei forme sociale 
de producţie străine şi independente de el. şadar, devoltarea in
dependentă a capitllului ·Comercial e'ste invers p11oporţi.01ală �u 
dezv·ottarea ecmomilcă generală a societăţii. 

") D-l W. Kiesselbach („Der G ang des Welthandels im Mittelalter", 1160) 
este realmente prizonierul concepţiilor unei lumi .în care capitalul comercial con
stituie forma capitalului ln general. Despre capital în înţelesul modem al cu
vintului, el nu are nici cea mai vagă idee, ca şi d-l Mommsen, care în a sa 
„Rimische Geschichte" vorbeşte despre „capital" şi despre dominaţia capitalului. 
In istoria modernă a Angliei, starea propriu-zisă a negustorilor şi oraşele comer
ciale apar de asemenea, din punct de vedere politic, reacţionare, şi se aliază 
cu aristocraţia funciară şi cu aristocraţia financiară împotriva capitalului in
dustrial. Să comparăm, de pildă, rolul politic al  oraşului Liverpool cu rolul po
litic al oraşelor Manchester şi Birmingham. Dominaţia totală a capitalului in
dustrial a fost recunoscută de către capitalul comercial şi aristocraţia financiară 
(moneyed interest) din Anglia abia după desfiinţarea taxelor vamale la ce
reale " etc. 
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Avuţia comerdllă indepe1den1tă, ca formă predminantă a a
pitallui, înseamnă separarea prcs.ui de circulaţ€ de extremele 
lui, şi aoeste extreme sînt înşi.i producătorii care efectuează schim
bul!. ce ex/trme rălin d0dpte ide procsll de oinculaţie, 
care la rindul lui e independent de ele. Produsul devie aici mană 
datorită coonerţului. Aici comerţu·l este aicela care face ca produsele 
să capete forma de mănfuri ; nu mişcarea mănfUJri1or produse oonsti· 
tuie ·comerţul. Capitalul apare :daci 1n calitatea 1.a de cap�t!l mai 
întîi în procesul .circulaţiei. n procesl circu�aţiei banii devin ca
pital. In circlaţie produsul se dezvoltă pentru Prima oară ca va
loare •de ·schimb, ca mantă şi ca bani. Capitalul poate şi rtrebuie să 
se formeze dn rrocesQ circulaiţiei mai înailte de a fi în stare să-şi 
subordoneze extremele, diferitele fiere de producţie intre oare 
mijloceşte bicu.aţia. Cir:culaţia ban4lor şi cea a mărfurilr pdt mij
loci sfere de ProdUJcţi.e cu ceae mai diverse oganizări care, în ceea 
<:e priveşte sbruatur.a lor internă, mai sîrt d!că orientate în SPecial 
.pre producţia de valori de Îrebuiuţare. Această separiare a pro
cesului de circulaţie, in .cadrul căruia sfereie de producţie it le
gate Între ele prin intermdiul unui !l treilea factor, exprimă două 
luomMi. Pe de o Parte, că  circulaţia încă n-a ps stăire e pro
ducţie, i o collSideiră ca  o prmisă dată. Pe de altă pate, că pro
cesul de producţie n-a inclus încă în sine circulaţia ca pe un simplu 
moment al lui. In pmducţia capttaJilstă, di;potrivă, au ..o: ambele 
cazuri. Procisu11 Ide pmduc1ţie e bazează .în 1intregime pe circulaţie 
Şi ·oicuJaţia est>e Il plu moment, o fază tranzitorie a Prodocţiei, 
lUmai reaHzar.ea irodusUJlui oreat 10 marfă şi înlocuirea elementelor 
.ui de producţ1e, produse ;i ele ca mănfuri. Foma capitalului izvo
Îtă nemijJocit din cir.culaiţie - capirtalul icomercia. - apare aici 
mi ca una din fomeLe capialului ailat în procesul său de 
reprducţie. 

Legea )Ohivi1t căreia dezvoltarea indepdenrtă a capilaJului co
mencial este invers p)porţionilă CU gra!dul de dezvol1are a produc
ţiei ica,pitaliste 1se manifestă mai a'es în istoria comenţului de co
mi-sion �cairrying t1ade) , c a  .a veneţieni, genovezi, olndezi etc. ,  unde 
dştigul principal se reaJizează nu iprin eiportul produselor ţării 
respective, ci prin i1temedierea schimbului de produse 1între co
munităţile nedezvoltate din punct de vedere comeicial 1şi, lin general, 
din pund de vedere 1economic , şi in eiploatarea ambeilor ţări pro
ducătoare care parti:i>ă la schimb 47) . Aici ca:pirtlul comercial @are 

"l „Locuitorii oraşelor comerciale importau din ţările mai bogate produse 
manufacturate fine şi articole de lux de mare preţ şi  alimentau astfel vanitatea 
marilor proprietari funciari, care cumpărau cu nesaţ aceste mărfuri, achitîndu-le 
cu mari cantităţi de produse brute de pe pămînturile lor. ln felul acesta, co-
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în forma sa pură, separat de extreme, de sferele de .producţie între 
care mijloceşte. Ace asta ·e1te una din prindpalele sur-se ale for
măuii lui .  

D a r  acest monopol a l  comerţului de comision !decade, ·şi o dată 
cu el însuşi acest comerţ, pe măsură ce !Se dezvoltă din pllot de 
vedere e c onomk ,pop o arele :pe ·care le exploata idin 1ambe1le pă.rti 
şi a căror slabă dezvoltare 1consti:tuia b aza ex�stenţei lui. n condiţiile 
comerţului de comision acest lucru se manifestă nu numai într-o 
decăder,e a unei ramuri specia1le a comerţului,  ci şi  ca un declin l 
irepo:derenJ�ei rpopo arelor .pur comencial•e şi al avuţiei lor comer
ciale în general, ·care avea Ila 1bază aicest comerţ de •comLsion. le.easta 
nu este deoît o formă deosebită în care se expriDă suboirdonarea 
-ca,plalului comercial faţă de cil indus.trial pe măsură ce se dezvoltă 
producţi1a c apitaHstă. De •al.el, un exem!u izbitor de felul în care 
iJcrează •capitailul ·comercial aicolo unde eJl domină dect prolucti a 
î'l oferă nu numai ec onomia colonială în g.eneral (aşa-numitul 1sLstem 
colonial) , c i  1în mod cu !to tul special activi'tatea economică a vechii 
Compani.i olandeze a Indiil or orientale 87• 

Deoa·rece miş.carea capitalului comerc ial este B - M - B', pro
fitul comerc iantului 1se obţine, în primul rînd, datorită a·otelor !care 
au loc numai ·î n ·cadrul pro cesului circulaţi•ei, se ·obţine dec i prin 
cele două 1acte, de cumpărare şi  de vînzare, ·iir ·în al doil e a  rînd, el 
se realize ază ,prin ultimul act, a·l vînzării. El este deci un profit 
dobîndit î n  ur.ma unei !Înstrăinări, , ,>rofit 1upon .lienation "  88• Prma 
facie,  profitul 1comercial pur,  ndependent, 1pare a fi  imposibil atîta 
timp dt produsele se vînd la vaHoairea for. A cumpăra ieftin pentru 
a vide sclip este legea 0omenţului. .Prin urmare acesta nu este un 
schimb de echival1ente. :Noţiunea de val o are este cuprinsă aici întru· 
cit to a1t.e mărfurile reprezintă valo are şi  deci bani ; din puct de ve
dere callitativ, ·ele .sînt lî•n egală măsură eipresii aile muncii soc iale. 
Dar el e nu sînt mărimi de valoare ega'lă. Raportul cantitativ n care 
·se •sciLmbă ,produsele este !la î nceput cu totJ. 1în:Jîmplător. Ele ca

pătă orma marfă, deo arece .pot fi '1n general schimbaite,  adică sît 
epr·esii ale aceluiaşi terţ. Schimbul ne.î11trerupt şi  r·eprnducţia mai 
regulată în vede.r·ea sch imbului înlătură tot mii mul>t arcest 1earicteT 
inb1nplător. Dar la !început nu atît penbru producători şi consuma
tori, c i t  pentru intermediar, pentru comerc iant, care compară pre-

merţul unei mari părţi din Europa consta, în acea epocă, din schimbul de pro
duse brute ale unei tări cu produsele manufacturate ale altei ţări mai avansdte 
în ceea ce priveşte industria. . .  Pe măsură ce gustul acesta s-a generalizat, de
terminînd o cerere considerabilă, comercianţii au început, pentru a economisi 
cheltuielile de transport, să înfiinţeze ase:nenea manufacturi în propria lor ţară • .  
(A.  Smith. f „Wealth of  Nations" ,  Aberdeen, London '1848] Book III, chap. III 
fp. 27] .) {Vezi şi Adam Smith. „Avuţia naţiunilor • ,  Bucureşti, Editura Acade
miei R.P.R„ 1962, p. 272. - Nota trad.) 
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ţurile în bani şi 1încasează diferenţa. Prin îusăşi mişcarea sa, el 
St·ab1leşte .echivaleinţa. 

Opirtalul come1cia1l nu es'te Ia început rdeai't miişcarea interme
diară îrtre ectreme, !Pe 1care nu el le domină, şi într·� ipremise, pe 
Care nu .el t·e IJ'eează. 

După ·Cm din 1sim.pla !formă a cir,culaţiei lărJmilor, M - B - M, 
iau naştere b anii nu numai ca o măsură ·a valorii şi ca mijloc de 
'Circulaţie, c i  •şi ·ca lfo.llă abisolută a mărfii .şi prin urmare a avu
ţiei, re a  tezawr, iar .conservarea, ca 1şi creşterea acestui tezaur sub 
formă de bani devin un scop în sine, tolt aşa lin simpJa formă a 
doculaiţ.ei 1capitalului lcomerci:l, .B - M - B', rezultă banii, tezau
rul, ca ceva c are se co11S'ervă ·şi creşte pur şi silplu prin in
străinaire. 

Popoarele ·comerciJle rdin antichHalte existau, ca zeii 'lui Epi'Cur, 
În intermuudiile lumii V·echi 89 ·sau, mai ·exc.t, Ca evreii nn p orii 
:societăţii !Poloneze. Comerţul !primelor o raşe ş i  popo are comer
dale i11dependente1 colosal dezvoltate, se Jbaza, ca simplu comerţ 
de c omilsion, pe b arb aria Po:p o arel o r  producăto are, ipentru care ju
cau mllul le iutermediar. 

La iîncputurJle :so cietăţii c,pitaliste, ·comer,ţul este acela care 
domilnă in&us'tria ; îrn socie'tatea .mode1nă invers. Colilerţuil va 
exeDcita, firreş'te, o inl1uenţă mai mare :sau mai mică asupra comu
nit.ţilor iîntre C are .e praat�că ; el va subordona tot mai mult va
lorii ide 1schJb .prlduoţia, deoarece va face ca rmij lo acele le sub
zlsten1ţă 1şi mijloacele de Jde.ectare să dePindă rîntr-o măsură mai 
m are ide vînzare deoît de cons!marea .nemij lodtă a prodll!sului. In 
felul acesta el destramă vechile .relaţii. El sporeşte ckcrnla.ţia ba
nillor. El nu ioiparează numai SUiplusul de produse, ici abso arbe 
�r,ptat insişi produoţia 1şi fice 1ca ramuri jntregi de produ:cţie să 
depindă de ·el. Totuşi această acţiune dizolvantă depinde foarte 
mult de n:tura •co.muni:tăţii producătoare. 

:tîta thnp aît ·capttalul comerci·al mij l•oceşte schimbul de pro
d!se între comunităţi nedezvoltate, profitUll comercial nu numai 
ă ·apaie ca un abuz •Şi o înşelăciune, ci •ptrovine 1chiar •în bună P arte 
din acestea. 1n afară de faptul că ·capitalul c omercial există pe 
seama di1ferenţei ldLnbre preţurille ide producţie ile diferitelo" ţări 
{•şi lin aoceJită privinţă el exer.cită influenţă suipra egalizării şi 
stabilirii valorii lărfurilo.r) , /în modu.rile de producţie anteri o are 
el îşi însuşeşte o parte cov.îrşitoar·e a Plusprodusului în parte ca 
intermediar !între c omunităţi a ·căror producţie erste orientată [n 
es·eiţă •.pr·e valoarea de întrebuinţare ş i  ipentru a căror o rgarnizare 
economică vînzarea păr.ţii .din ,produse care intră în general în 
drcuQaţie, !deci în general vînzarea rproduselor la valo area lor, este 
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de o impartauţă secundară, 'În parte pentru că în modu,riile de pro
ducţie anterio are pricipllii posesori ai :pluspiro dusului cu ca''e 
•tratează .comerdantul - 1stăp1înu1 de slavi, pmprietairul feudal, 
s tatul (de p iidă despotul oriental) - reprezintă avuţia destinată 
collsumului căreia comerdantul [i În:inde curse, aşa Cum a arătat 
A. SmHh, cu (privire la epoca feudală, în pasaj ul citat. Aşadar, 
pretutindeni unde e dominant, :pit,alul comenciall rprezintă un 
sistem de j af 48) . după cum, de aiel, dezvoHarea lui atît la po
poarele comerciale in anti<chitalte 1dt şi la cele lin timpurile mo
dene ·este iegată nmijlocH ide j af, piraJerie, răpire de •Sclavi şi 
•înrobire Ide calonii ; a:şa 'a ost Îl Caltagina, Roma, iar mai mziu la 
veneţieni, portughezi, olandezi .et.c .  

Dezvoltarea comerţului şi a capitalului comercial dezvoltă pre
•tnUilldeni produoţia în idirnoţia valo[ii de 1schimb , îi sporeite volu
mul, o 1flce variată, îi  dă un c aracter co smopolit, foce Ca b anii să 
dev.nă bani universali. De aioeea comerţul exerci:ă pretutindeni 

o a·cţtune mai mult 1sau mai IPUţin dizolvantă .asup,ra rînduielilor 
.rodlllcţiei pe c are le găse�te şi -care, sub diferitele Io[ forme, sînt 
·orioen:tate cu deosebire :îll�pre valloarea de iîntnebuiinţare. Cît de de

parte merge \îns ă .destrămarea vechiului mod ide Producţie este un 

48) „Se pling amarnic neguţătorii împotriva nobililor sau tîlharilor, împo
triva primejdiilor de care este legat comerţul şi că în afară de aceasta ei sint 
prinşi, bătuţi, amendaţi şi jefuiţi. Dacă ar suferi toate acestea •În numele drep
tăţii, neguţătorii ar fi cu adevărat sfinţi . . .  Dar fiindcă asemenea strigătoare ne
dreptate, asemenea furturi şi j afuri păgine sint practicate în toată lumea de 
către neguţători, şi chiar intre ei, ce să te mire cind dumnezeu face ca asemenea 
mari averi, cîştigate pe căi nedrepte, să fie din nou pierdute sau prădate, iar ei 
înşişi pe deasupra să fie bătuţi sau să fie luaţi prizonieri ?... Se cuvine ca prinţii 
să pedepsească cu toată străşnicia nişte neguţători atit de necinstiţi şi să prein
tîmpine o atit de cruntă spoliere a supuşilor lor de către neguţători. Dar pen; ru 
că ei nu fac acest lucru, dumnezeu îi trimite pe cavaleri şi pe tilhari, şi pedep
seşte prin ei nelegiuirile făptuite de meguţători, făcind din ei demonii lui : la fel 
cum a chinuit cu demoni sau a făcut să fie nimicită de duşmani ţara Egiptulm 
şi lumea toată. Aşa loveşte el pe un răufăcător prin altul, fără ca prin aceasta 
să dea a înţelege că cavalerii ar fi mai puţin tîlhari decit neguţătorii 1 numai 
că neguţătorii jefuiesc jn fiecare zi pe toţi oamenii, pe cind cavalerul jefuieşte 
o dată sau de două ori pe an, una sau două persoane". Se împlineşte prorocirea 
lui Isaia : prinţii tăi au devenit părtaşi cu hoţii. Ei îi spinzură pe hoţii care au 
furat un gulden sau o jumătate de gulden şi sint în cirdăşie cu aceia care je
fuiesc o lume întreagă şi fură mai mult decit toţi ceilalţi, astfel că este adevărat 
proverbul care spune că hoţii cei mari spinzură pe cei mici, sau cum spunea se
n atorul roman Calo : hoţii cei mici zac în închisori şi în lanţuri, în timp ce 
hoţii cei mari se plimbă îmbrăcaţi în aur şi mătase. Ce va zice însă în cele din 
urmă dumnezeu la toate acestea ? Va face cum a spus prin gura lui Ezechiel, 
va topi laolaltă ca plumbul şi arama pe prinţi şi pe neguţători, unii la fel de 
hoţi ca şi ceilalţi, pentru că, aşa cum se întimplă atunci cind arde un oraş în
treg, să nu mai rămînă urmă nici de prinţ şi nici de negustor" . (Martin Luther. 
„Bucher vom Kaufhandel und Wucher". Vom Jahr 1 524 90.) 
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lucru care ;depinde, în primI îd, de so'lidtatea modului de pro
ducţie 1respectiv 1şi Ide ist·ructura lui internă. Rezultatul aces:ui pro
ces de ·destrtmar·e, adică ce mod de producţie nou fia lo�ul celui 
vechi, nu de>inde de come1ţ, ci de caracterul însuşi al vechiului 
mod de ipmducţie. In ·lumea antică, influenţa comerţului 9i dezvol
tarea capi1ta1lului comencial aveau ·întotdeauna idrep't rezwltat eco
nomia 1solavagistă ; Uneori însă, în funcţie de punctul de plecare, 
duc niumai la <transformarea unui siisten 1sclavagi.slt patriarhal, 
orientat .spre [producţia directă de llij loaice .de 1subzLstenţă, într-un 
sistem sclavagist orientat .pre p.r-oducţia de p1usvaloar.e. In lumea 
modenă, dimpotrivă, duc la modul de iproducţie capitalist. De aici 
decurge că înseşi aceste .rezultate .sînt determinate, în afară de dez
voltarea cipitalului comercial, şi de cu otul 1alte Î.ll\prejurări. 

Este în firea ·Lucrurilor ca, de îndată ce industria orăş.enească 
ca atire se <separă de agrkultură, produsele ei  să <leVină de 1a în
ceput mărfuri şi ide'Ci .ca inzarea lor să necesite mijlocirea comer
ţului. Faptul că ·comenţul este aegat Ide dezv.ltarea oraşelor, pe de 
) parte, şi că aceasta din urmă este determinată de -către comerţ, 
pe de lltă 1Ptrte, 1l!te astfel ide la sine îinţeles. Ţ,otuşi, în ce mă
·sură dezvoltarea industrillă merge mînă în mînă icu aceasta, aici 
depinde de icu totul alte împrejurări. 1n Roma antică •capitalul co
merdal atinge în u1tima perioadă a .r�publkii un nivel mu.t su
perior ceilui atins anteiior în lumea antică, fără ca să aibă loc 
vr•eun pmgires 'în dezvolitarea industriei ; totodată în Corint şi în 
alte oraşe greceşti din Europa şi Asia Mică dezvoltarea comerţului 
este Îil!soţită de o mare dezvoltare a meseriilor. Pe de altă ,parte, 
'În directă poziţie cu dezvoltarea o'aşelor şi condiţiHor ei, spiritul 
comercial şi ·dezvoltarea capitalului .comeucial sînt adesea proprii 
tocmai popoarelor 1nesitabile, nomade. 

Nu \încape nci o îndoială - şi ,tocmai acest fapt a dat naştere 
unor concepţii absolut greşite - că marile revoluţii car·e s-au p10-
dus 1în comerţ în .secolele al XVI-lea şi al XVII�lea în legătură cu 
descoperirile geografice 91, dind un avînt rapiid dezvoltării .capita
-lului 1comencial, constituie unul din momentele principale ca1re au 
stimnlat trecerea de .Ia ·modul .de producţie feudal la •cel capitalist. 
·Brusca ·eitindere a pieţei mondiale, mir·ea iari.tate a măr.furilor 
atlate îin circulaţie, rivalitabea di1utre naţiunile europene în lupta 
pentru acapararea Produselor asiatice işi a 'bogăţiilor americane, 
sistemul colonial au contribuit în mod esenţial 1la 1sfă.imana mi
telor Jeudale aile [producţiei. Cu toate acestea, în prima sa perioadă, 
aceea a manu.factUJrii, modul de producţie modern 1s-a <lezvdltat nu
mai acolo unde •condiţiile pentru aceasta fus.seră 1create încă din 
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evul mediu. Es>te 1sufident, de pildă, să facem o comparaţie :între 
Olanda şi P,ontuga:lia 49) . Şi dacă dn Secolul al X.He a 1şi 'Îll parrte 
chiar >În secolul al XVIl-'lea brusca extindere a comerţului şi crea
rel unei noi pieţe mondiale au exercitat o influenţă hotăiîtoare 
asupra decăderii vechiului mod de producţie şi a avîntului mo
dului de producţie oapitaliJS t, aceasta s-a [ntîmplat, dimpotrivă, toc
mai pe baza Ilodllui de prodJcţie capitalis1t dej a creat. Insăşi piaţa 
mondială ·co:S1titui1e baza acestui mod de producţie. Pe de altă parte, 
necesitatea imanentă 1a .acestuia de a produce pe o 1scară tot mai 
mare duce la ·continua lă:rgire a pieţei mondiale, astfel că aici nu 
comerţul ·r,evoluţioneză industria, i industria ;este aceea care re
voluţioneză Jn permanenţă >cIlerţul. Dominaţia comercială este 
acum Jegată de predominarea, într-o măsură mai mare sau mai mică, 
a condiţiHor marii indlibrii. Să comparăm, de pildă, Anglia cu 
Ola,nda. Istoria declinului Olandei ·ca naţiune comercială dominantă 
este iistoria subondonării oapit·alului comercial de căitre cpitalul 
·industrial. PiediJci1e ,pe care 'Stabilitatea 1Şi 1structura internă a mo
durilor de producţie naţionale precapitaliste le,au pus în calea ac
<ţiunii dizolvante ·a comer.ţu[ui reies iÎn mod :pregnant din .elaţiile 
Angli,ei cu Im.dia şi China. Baza largă a modului de producţie o 
formează aici unitatea idin:r,e mka agricultură şi industria casnică .  
1la care se adaugă, iÎ1n Indi.a, forma obştilor săteşti bazate pe pro
prietatea obştească 1asupra pămîntului, care a fost, de altfel, şi în 
China forma iniţială. In India englezii s-au folosit nemij locit de 
forţa lor 1potică şi economică, ca stăpînitori şi beneficiari ai rentei 
Junaiare, pentru a 1sfărîma a1ceste mici ,comunHăţi economice 50) . 
Comerţul 1or exercită aici o influenţă revoluţionarizatoare asupra 
modului ·de producţie .umai în măsura în care, prin preţul scăzut 
al :mărfurilm, desfiinţează 'torsul şi ţesutul, care din timpuri stră-

49) Marea importanţă pe care a avut-o pentru dezvoltarea Olandei, abstrac
ţie făcînd de alte împrejurări, o bază ca pescuitul, manufactura şi agricultura a 
fost menţionată încă de scriitorii din secolul al XVIII-iea. Vezi, de pildă, Massie "· 

- In opoziţie cu concepţiile anterioare, care subapreciau amploarea şi impor
tanţa comerţului asiatic, antic şi medieval, este Ia modă supraaprecierea lui. 
Cel mai uşor te poţi elibera de o asemenea concepţie comparînd exportul şi im
portul Angliei de la începutul secolului al XVIII-iea cu importul şi exportul 
din zilele noastre. Totuşi, chiar şi atunci importul şi exportul englez depăşeau 
cu mult importul şi exportul la oricare alt popor comercial. (Vezi Anderson. 
„History of Commerce" [p. 61 s. qq.J.) 

50) Dacă istoria unui popor reprezintă o serie de experienţe economice ne
reuşite şi realmente absurde (în practică infame). acesta este cazul cu admi
nistraţia engleză în India. In Bengal englezii au creat o caricatură a marii pro
prietăţi funciare engleze ; 1În sud-estul Indiei - o caricatură a proprietăţii par· 
celare, în nord-vest ei au transformat, în măsura în care acest lucru a depins 
de ei, obştea economică indiană, bazată pe proprietatea colectivă asupra pămîn
tului, în propria ei caricatură. 
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v.echi lfac ,parte integrantă din această unitate a producţiei indu s
·triale-agdcole, şi ais·t.el di:struge obştea. 1Dar şi a1ci a::e astă acţiune 
dizil'an!tă se desfăşoară .numai 1treptat. Şi mai lent 1se destramă 
obştea în China, unde nu îi vine în ajutor puterea > Olitică nemijlo
cită. Mairile economii şi  economia de Ump care rezuil1:ă din unirea 
nemij'lodtă a agricu1turLi .cu manufaotura 1opun ·Ji 1oea I1ai pu
ternică rezistenţă produselor marii industrii, în preţul cărora intră 
Ies ,ux fraits * 1lle [procesului circulaţiei, c are pătrunde 1în ele din 
toate părţile. Ln opoz-i,ţie cu 1comerţul engJez, 1cel 1rns, dimpot1rivă, 
lasă neatinsă b aza economică a ·producţi·ei asiatice 51) . 

Trec·erea de Ila modul .de ,producţi•e ·feudal 1se face pe două căi. 
Producătorul devine negustor şi c apitalist, în o,p oziţie cu economia 
naturală ·agricolă şi cu meseriÎlle, încătuşate de corporaţii, din ca
drul ndStri.ei orăşe1eşti medievale. Aceasta este o 1cale realmente 
relloluţionară. Sau 1oomerdantil îşi subordonează nemijfo cit pro
ducţia. Oridt .d� mare ·este imp ortJanţa istori1că a icestei ldin urmă 
căi ca 1treJptă Ide tranziţie - de pildă clothierul * *  englez din 
secolul al XVIl1lea, care :îi isupune controlului său pe ţesători, deşi 
ei ră:mî•n independenţi, Ie vinde :tină şi  cumpără de l a  ei postavul -, 
ea ' În sine nu duce la revoluţionarea vechiului mod 1de 1Protucţie, 
pe care mai 1curînd 1îl  co1servă 1şi im menţine .ca o premtsă •a ei . Ast
fel, de •pildă, încă :înă la mij.locul ace stui Secol fa:ricantu[ din in
dustria ranceză ide 1IDătă·suri sau 1din industria eugt•eză de cio rapi 
şi .dantele ·era in .bună .parl·e fabrioant doar ·cu numele, iar În rea
litate numai negustor, :care îi  Jă·sa pe ţesători să •lucreze În conti
nuare cu vechile metode meşteşugăreşti şi îi ·domina numai ca ne
gusitor, penitru •care ei /lucrau de fapt 52) . A1semenea relaţii stau ipre
tutiindeni în ,cal1ea adevăratului mod de ,producţie 1rnpita1list  şi dis
p ar Pe măsură .ce acesta se dezvoHă. Fără să revoluţioneze modul 
de prodll!cţie, eLe nu foc deciît 1să înrăutăţească Siltu aţia producă
tortlor direcţi, .î i  tensfo.mă În 1sirrupli muncitori .salariaţi .şi p rol e
tari puşi 1În codiţii mai [proa•ste lecH cei >Ubordonaţi 1direot c api
talului ·care însuş·eş•te •astfel supramunca lor pe baza vechiului mod 

51) De cind Rusia se străduieşte din răsputeri să dezvolte o producţie ca
pitalistă proprie, care să se limiteze exclusiv la  piaţa internă şi la piaţa asiatică 
limitrofă, situaţia a început să se schimbe. - F. E. 

52) Acelaşi lucru este valabil şi pentru industria de panglici ş i  ceaprazerie 
din Renania, precum şi pentru ţesătoriile de mătase. Ungă Krefeld a fost chiar 
construită o cale ferată specială pentru a deservi traficul dintre aceşti ţesători 
manuali de la sate şi „fabricanţii" de la oraşe, dar care între timp, din cauza 
ţesătoriei mecanice, a fost scoasă din funcţiune, o dată cu aceşti ţesători ma
nuali. - F. E. 

* - cheltuielile neproductive. - Nota lrad. 
* * - negustorul de postavuri. - Nota trad. 
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de p roduaţi,e.  Ac,eleaşi relaţii, Înitruicî tva modificate, există în parte 
şi în producţia meşteşugărească de mobile din Londra. E a  e ste prac
tica!tă rpe o s cară foarte !largă in sp'e:cil în Tower Hamlets. Lntreag a 
producţie este ,divizată 1într-o nulţime de raIlluri independente una 
1e 1cealaltă. Îllltr-o întreprindere se fac numai scaune, 'într-alta nu
mai mes e, într�a 'treia numai ,dulapuri etc. Dar 1î1n 'fiecare din aceste 
întreprirrderi s e  lucrează mai lffiult sau mai puţin meşteşugăreşte,  
sub conduroerea unui mic :meşter 'ajutat ide cîteva 1calfe. Totuşi pro
ducţia Se rpractica ,pe scară .prea mare :pentru a le ,putea luna ne
mij lo1cit pBntru consumatori 'Particulari. Cumpărătorii 1sînt î n  c azul 
nostru piroprieitarii magazineI.or de mobile. Sîmbăta meşterul merge 
la ei c a  1să„şi lîndă produ:sul, cu 1oare prilej are [oe aceeaşi toc
mellă în c e e a  .ce priveşte preţul ca şi  Ja c as a  de amaneit În ceea 
ce prive�te imărLmea împrumutului aca.rdat !Pentru un obiect sau 
aHul. Aceşti meşteri sînt nevoiţi să-şi vîJJdă săpt:nnal produsuI 
între altele şi .pe!tru a .putea ca în :săiptămî1na unmătoare să cm
pere iJrăşi materia :primă şi să plă:teaiscă :salariile. ln as emenea 
condiţii ei nu .sînt .în !fond decît 11temediari 1între 1crnerciant şi 

propriii lor muncitori. Adevăratul capita'1ist este aici negustorut, 
c are încasează 1cea •mai mare ,parte a plusvalorii 53) . Un fe11omen 
asemănător :se obs ervă la trllsfonmarea 1în imanufac,turi •a unor ra
muri Jîn care înaint,e s e  lUJora î n  mod meşiteşugiresc sau erau r,amuri 
anexe ale in.d:sltriei casnic e ,ţărăn1şti. In funcţie de nivelul dez
voltării tehnice a a•cestor mieii :întrepri11J1eri indepeJJdeute - unele 
folos'esc dej1a imaşini, hineînţele1s .în limitele 'îngăduite de produc
ţia meş.€şugă1reaiică - are loc şi trec erea la marea industrie ; ma
şina inu mai esle acţionată manual, c i  cu ajutoril aburului, aşa 1cum 
este oazull, lin uttima .reme, de pildă, 1în industria engleză de 
cio rapi. 

Trecerea are loc,  aş adar, pe trei căi : în primul rînd, negusto
rul devine nemij1liocit imdus.triaş ; acesta ,e c azul cu meseriile bazate 
pe comerţ, .înde'5ebi n prolucţia obie ctelor de lux, c a1re sînt aduse 
din s trăinătate ide către negusto·ri o dată icu 1mate1riile prime -i cu 
muncitorii ,pe cialişti, cum a fost cazul cu Italia, c are în sec olul al 
cincisprezecelea îi aduc ea de la Constautinopal. ln al doilea rînd, 
c omerciantul face din micii :patroni intermediarii •săi (middlemen) 
sau cumpără direct ·de l a  producătorul independent, pe c are nominal 
iJ lasă independent, ,iar nodul lui de a ,pmd]oe î1l 1isă nesch1mb at 

53)  Din 1 865 încoace sistemul acesta s-a dezvoltat şi mai mult,  Amănunte 
în această privinţă se pot găsi în „First Report of !he Select Committee of the 
House of Lords on the Sweating System", London 1 888. - F. E. 
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1n al treilea rînd, industriaşul devine negustor şi produce în pro
porţii mari direct pentru comerţ. 

In evul mediu, cm bine spune Poppe, negustorul nu e ste decît 
n „debitant" al mănfurilor produse fie de bresla1şi, fie de ţărani 93• 
Negustorul devine indstriaş s au, mai bine zis, face să lu<ereze pen
tru el tnduitria meşteşugărească şi mai 1ales mica induibri·e c asnkă 
ţărănescă. Pe de altă par.te, producitorul devine negllStor. In loc 
ca,  de pi1ldă, naistrul ţesător ide postav să 1primescă rtreptat de la 
negstor hlnă lin c antităiţi mki şi să Juoreze pentru acesta .împreună 
cu calfele sale, cumpără . Însuşi lînă sau fire toarse şi vinde ne
gustorului postavul. 1Elementele producţiei intră în .procesul pro
ducţiei 1c a mă.furi cumpărate ide el .însuşi. Şi în loc de a produce 
penltru un singur negltor sau _pentru anumi-ţi 1olienti , prolduce 
acum pentru întrega lume 0comercia'lă. Producătorul e s te el însuşi 
negustor. Cipitallul c omeicial nu mai efectuează dec î t  procesul 
cil1aţiei. Iniţial, ·comer.ţul a fol: o prmi să pentru transformarea 
meşteşugului de breaslă şi a meşteşugului casnic ţărănesc,  precum 
şi a agriculturii feudale .în întreprinderi 'Capi•baliste. El face ca p r o
dusul să devină marfă n parte creîndu-i o piaţă, in parte procu
rînd noi echivalente�mar,fă, Precum şi furnizînd producţiei noi 
materii prime ·şi materiale amdliare, creînd astf.l n oi ramuri de pro
ducţie c ar·e de la îniceput se baze ază pe 1c omerţ, ·adică atît pe pro
dcţia pentru piaţa internă şi mondială, cit şi .pe condiţii de pro
ducţie fumizate de piaţa m ol!dială. De .îndată ce manufactura se 
consolidează in oairec-are măsură şi Îlcă şi mai mlt marea indus
trie, ea îişi creează la rîndul ei Piaţa, o cucereşte pe ace asita cu 
mărfurile ei. Comerţul devjne acum sLuj itorul producţiei tndustriale, 
pentru 1c are extind·erea pernanenttă a pieţei 1constituie o condiţie 
vitală. Producţia de mas ă  in permanentă dezvoltare inundă piaţa 
existentă şi, 1în •conseciuţă, extilde Îl permanenţă această piaţă, 
sfarmă limitele ei. Nu rc omerţul ('În măsura în care acesta exprimă 
numai oererea ·existentă) limiitează a1ceastă producţie de masă, ci 
mărimea capitalului în funcţiune şi gradul de dezvo1tare a forţei 
productive a muncii. Capi•talistuQ industrial are mereu în .faţa sa 
piaţa mondială, el •compară şi :trebuie 1să c ompare mereu propriile 

s ale preţuri 1de cost  nu numai cu Preţurile de piaţă din ţara sa, ci 
şi ·cu cele din .lumea .întreagă. In perioadele anterioare 1comparaţia 
aceasta ·cădea aproape exclrnsiv în 1sarcina negust0rilor, asigurînd 
astfel •capitalului c omercial domiuaţia asupra •Celui industrial. 

Prima tratare teoreitică ·a modului de producţie modern - sis
temul merc antil1s. - a ponit in mod necesar de la fenomenele 
superficiale ale procesului cir.culaţiei,  aşa cum se separă ele în 
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mişcarea c a1pHa1lului cIedal, din care c auză n-a putut sesiza 
decît arpareuţa fenomenelor. In P arte, pe:tru 1că c ipitalul comer.ci al 
este prima .formă liberă de exi·stenţă a 1capitalului în general. Jn 
p arte, din pricina iillfluenţei .precumPănito are pe c are a exercitat-o 
în 1prima perioadă revo luţionară a prodJcţiei feudale, •în perio ada 
de a.pariţie a pro1ucţiei modeme. :onomia politică modernă, ca 
aevăr!tă .ştiinţă începe abia ·atunci 1aîJd ·analiza iteoretică trece 
de la prcesul circulaţi1ei la procesul potdu.ţiei. Caip�talul .purtător 
de dooondă este şi  ·el o formă 1stirăveche . ioa,pitalului. Vom vedea 
mai tfr�Lu pentru ce mercantilismul nu porneşte de la acesta, ci 
are, dimpotrivă, o poziţie polemică faţă de el. 
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ecţiunea a cincea 

SCINDAREA PROFITULUI ÎN DOBINDĂ 
ŞI BENEFICIUL INTREPRINZĂTORULUI. 

CAPTALUL PURTĂTOR DE DOBINDĂ 

C a p i t o l u l  d o u ă z e c i  ş i  u n u  

Capitalul purtător de dobîndă 

Cînd am analizat pr�ma oară rata generlă sau Ilijlo cie a pro
fitului (s:ecţiunea ·a JI-a a rcărţii de faţă) aceasta .nu ne .părea încă 
în �arma ei definHivă, deo arr.ece egalizarea profitlui apărea ;a o 
egalilaie ra capitalurilor 11idurstriale investitte rÎn :diferite .sfere de 
producţie. leeaită analiză ·a .ost copletată lin rsecţiunea prece
dentă, în car.e am examinat p artkiParea capitalului comercial Ja 
această egalizare şi Profitul comencial. Rata genera1ă a profitului şi 
profitul! .mij lociu ·ap a•r a1cum .mai precirs deJÎllnitalte ldedt înainte. In 
continuaiea anJlizrei :rebuie .s ă avem 1în vedere 1că de aici :înoolo, 
vorbi1nd despre 1rnta genemlă a ,profitului su despre profitu1 mijlo
ciu, ne referim numai a uttima accepţie a lor, adilcă numai la rata 
mij locie :în forma ei 1defini1tivă. LntmcH această ,rJtă este acum 
aceeaşi a!ît pentru ·Capitalul inldus·bria1 t şi pentru cel coII1ercial, 
în misur·a în icare ·este vorba numai despre ice s.t profirt mij lociu, 
nu mai este necesar .s ă se facă ireo deosebire !între profituJ indus
trial 1şi •cel comencial. Indifenerrt dacă un c apital 1eite investit în 
sfera producţiei •c a c apital industria'! sau în sfera circulaţiei ca c api
tal come1cial, il •aduce pro iata cu măr�mea lui acelaşi profit mij lo
ciu anual. 

Banii, consideraţi aici ca o expresie de sine stăitătoare a unei 
anumite sume de valoare - indePeil!dent de .faptu'l ·că în ·realitate 
există sub lforrmă de ba.ni iau rsub orană de ma:fă -, pot fi trans
formaţi, pe haz.a pmducţiei 1capit<ali1s1t-e , în •opital şi, pri·n oceastă 
trans:ormare, dintr-o valoare de o mărime dată, devin o wlo are 
care se autovaloriiică şi  sporeşte. Ei produc pro.fit ,  adi c ă  dau c api
taltstului po sibilitatea ;să stoarcă de 1la muncitori o ·anumHă canti
tate de muJcă neplătită, de plusprodS işi de 1P1lusvaloare şi să şi-o 
însuşească. Im felul oeista, lin if'airă ide vialoarea de [nrtrebuinţare pe 
care o pos·edă ca bani, ei capătă o v·aloare de [ntrebuinţare supli

mentară, •anme aceea de a funcţia.na 1în cali.tate de capital. Va
loarea rlor de întrebuinţare constă a�ci >tocmai în profitUJl pe c a•re îl 
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produc atunci dd SÎnt transformaţi în capital. �n a:eastă calitate 
de c,pital potenţial, ide mijloc p1eonitru producerea profitului, hanii 
de.in o minfă, da·r o marfă 1sui g.eneris. Sau, oeea ce revine la ace
laşi lucru, oprtal·l 5n ca}1itlte·a li de ,caipitll devme marfă 54) . 

Să preSUJUlem că l'lta mij locie •anuală a profi1t1lui este 20°/o. 
O maşină în .oar·e de 1 00 I. .st . ,  :întrebuinţată drpt capital în 
condi·ţii medii de .prioepere şi de utilHate, ar da în acest caz un 
prof.t de 20 a. ist. Rezulttă .c ă un om •Care idtspune de 100 I .  st. posedă 
puterea de a :tna1gfoDa 100 1. st. în 120 I .  ist . ,  ·sau ide 1a p roduce 
un profit d!e io l. st. E1 p.isedă un cap�tal .po tenţial ide 100 I .  st.  
Daică Oest om •cldeză pe ti,p de un an 1cele 100 J. ist. ailtui om, 
caire .Ie ,inbebuinţează r·ealmenite ca Il 1c•a,pi'tal, el 1îi !dă puiterea de 
a rpr.oduoe un prfit de 20 11. ist . ,  ·aiditcă o plllsvalo are care nu-a costă 

nimic, pentru carie nu plăteşte nici un echiva:lent. Dacă acesta din 
urmă plăteşte la sfîr,şitul anului, .să zicem, 5 •I. st. proprietar.ului ce
lor 100 11. ist., •adică .o ,parte din profitul produs, •el 1plăteşte prin 
aceasta valro ar.ea ide \ÎnbrebuiJţ.aine 1a celor 100 ·l. 1st. ,  taloarea de în
trebuinţare a funoţiei for de cpital, a lfunoţiei de a produce 20 I .  st. 
profit. P.artea p rofi,tului .plă:Hă po·sesorului acestor bani 1se numeşte 
dobîndă, oeea ce nu .este d:eclî;t o denumire specială, o rubrică spe
cială 1penltU P'aIll'ea de profit Pe •care capiitalul lîn funcţiune, 'În loc 
să Şi-o \Însuşe1ască, trebuie IS-O plătească proprietarului Capitalului. 

E 'limpede că faptul de a i :îll possia celor 100 I. t. dă p ro
prietarului lor putena 1Să-şi Î·nsu.ească dob1înda, adică o anumită 
parte din profi!tul produs de 1capLta1ul !Său. Daică nu u oeda ce
luiJa1t ce�e 100 I. ist.,  aioestJa n-ar putea produce ,profit şi în general 
n-ar iput•ea Îlldilini funcţLa de opitalisrt �ll ceea ce priveşte aceste 
1 00 11. st. 55) 

A vorbi aioi despr.e „jusUţia naturală " ,  aşa cum face Gilbart 
(vezi no ba) , este absurd. Tmnz•ac�ime încheiate între .age�ii pro
ducţiei 1iint jusite p11tru c ă  elie 1r,ezultă, ·oa o consecinţă firnască, 
din relaţiile de pr.oiducţi•e. Fonele juridLce sub c are .se manifestă 
ice.te tranzacţii 1economice ca ·acte voliţionale ale panticipanţilor, 
ca epresii a1·e v.oi.ţ·ei r /comune şi ca un conitnact ipe oare fiecare 
dintre Părţi este constinsă de .c'tre ·stat să-1 exeoute, nu pot de
termima, :fiind sim,ple forme, 1înisuşi 1conţinutu:l lor. •Bloe nu fac decît 

54) Ar fi cazul să cităm aici cîteva pasaje în care economiştii privesc lu
crurile sub acest aspect. - „Dv." (Banca Angliei) „faceţi oare un mare comerţ 
cu marfa capital ?•  a fost întrebat un director al acestei bănci audiat ca martor 
în cursul .anchetei făcute pentru „Report on Bank Acts" ,  H. of C. 1857 [p. 104] . 

55) „Că un om care ia bani cu împrumut în scopul de a realiza un profit 
trebuie să dea creditorului o parte din profit, acesta e un principiu de la sine în
ţeles al justiţiei naturale". (Gilbart. „The History and Principles of Bankinp " .  
London 1 34, p.  13.)  
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să-l exprime. Conţinutul acesta este just Î·n măsura ·în care co res
punde modu'1ui de producţie ,  este adecvat acestuia. l nu este j ust 
atunci icînd 'ine lîn contnadcţie cu odul d!e )roducţie. Sclavia pe 
b aza modului de prddUlcţie ·cip�taliist •este nedreaptă ; 1la 1fel de ne
dreaptă este .şi  înşelăciunea în .ceea c e  p·riveşte 1ali.tat-ea mărfii. 

Cele 1 00 1. st. produc un profit .de 20 l. st. prin faptul că funcţio
nează 1în callbaite de 1oapitll - industrial su 0Jercial. D ar condi
ţia 1sine qua non a a·cestei 1funcţii a capitalului ca atare este ca ele 
să fie 1cheltuite lin caliitate de 1capi'tal, prin unmare 1ca biDii iSă fie 
cheltuiţi pentru cumpărarea de mijfoace de producţi•e (la capitalul 
industri•al) sau pentriu cmpărarea Ide mărfuri (la c apttalul comer
cial). Dar 1pen:r,u a PUtea fi 1che1tuiţi, h nii trebuie să exisite .  Dacă 
A, posesorul celor 1 00 1. S1t. ,  le-ar ·cheltui pentru ·consumul ·Său per
sonal sau 1e-ar tezauriza, ·el·e niar pu'tea fi ,che1tuiite dre,pt capital 
de ·către B, 1capitalistui în .funcţiune. Acest•a lU ,cheltu�eşte c apitaiul 
său, ci 1pe .cel al lui A, dar ·el nu po1abe cheltui aipiitalul lui A fără 
voia fui A. în 1realita•te, A este prin urmare cel care 1c.eltuieşte ini
ţial 1cele 1 00 . •st.,  drept ca,pital, deşi funcţia 1Sa de c apitalist se 
limitează la aoea'stă cheltuire 1a oelor 1 00 l.  st. în .cali;tate ide cipital. 
In măsura in 1care intră [n cons�deraţie !Ceste 1 00 1. st. B filcţio
nează lin c arntaite Ide .capital�st numai )e11tru că A i i  cede1ază cele 
100 1. st. şi astfel el le cheltuieşte ca c•apital. 

Să ·analizăm 1in primul rînd 1spedficul circuJ1aţiei c apitalului 
purtător de dolîndă. In al doilea .rînd trebuie să analizăm modul 
specific în 1care ll este vîndut oa marfă, şi  anume împrumutat, şi 
nu ·cedat definiitiv. 

Punctul .de Plecare 1îl  consti'tuile banii 1pe care A îi împrumută 
lui B. Impriumutul acesta ipo ate fi 1aco:a.t cu s au fără gaj ; 'rima 
fomă este fosă m ai veche, icu exo,pţia ·î.mprlluturilor .garantate 
prin mărfuri sau 1pr1n creanţe, cum ânt Poli'ţ·ele, acţiuni�e etc. Aici 
însă nu ne interesează aceste forme SPeciale. Aici avem de-a face 
cu .capiialul purtător de doîndă 5Ub forma sa obişnuiită. 

n mîinile lui S banii 1se brans:fo rmă ·realmente 1în capital, efec
tuează mişcarea B - M - B', şi se înitorc iînapoi .la A .lb forma 
B', ca B + .. B, unde .. B reprezintă dobînda. :ertru simplific are 
facem deoc lIlldată 1a·hstrac.ţie de cazul .cîlnd c apita1ul rămîne mai 
multă vreme în nîini.le lui B, iar ,do>înzile se plătesc �a anumite 
termene.  

Mişcarea este aşadar : 

B - B - M - B' - B'. 

Aici a.par de două ori : 1) cheLtuirea banilor 1În calitate de ca
pit.I, 2) ·reîntoaicerea lo r ca n .cpi:al .realizat, c a  B' .sau B + 1 B. 
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In mLşcarea capitalului COllercial B - M - B', una işi ·aceeaşi 
marfă trece Jrin două mîili 1sau, aînd un 1comeicia!t vinde altui 
comerciant, prin mai mu1te mîini ; dar fiecare 1schmbare e poziţie 
a uneia şi acLeiaişi llărfi 1înseamnă o metamorfoză, o vînzare sau 
o cmpămr.e a mărfii, ori-dit de des s-M rJeta acest proces, pînă 
cînd marfa intră definitiv în consum. 

Pe de altă parte, în M - B - M aceiaşi bani îşi schimbă focul 
de două ori, Jsă aceaistă Schimbare însemnă comp1eta meamor
foză a mărfii, care este rtransfomată mai ttlîi 1în bani şi poi din 
bani rdin nou 1într-o •ată mată. 

Dimpotrivă, pentru capi.taliul purtător de dob.îndă, p"ima schim
bare de poziţie a lui B nu cI:ituie nicidecum un moment al meta
morfozei mărfii şi nki al riproducţlei cpitalului. Schimbarea po
ziţiei lui B devine un asemeI1ea moment abia atunci cind este 1chel
tui1t a doua oară, 1în mîilile !Cpitalistului lin ·funcţiune, care face 
comeţ ou .ace.ti hani sau .îi !:mnsformă iîn capital productiv. Pr.ma 
schimbare Ide poziţie a lui B eprimă aici numai tr·ecerea Sau trans
miterea llui ide la ·A Ila B ; o trecere care are loc de obicei În con· 
diţiHe reipeotării lOr anumite forme şi clauze juridice. 

AC'stei duble cheltuiri a banilor în calit.ate de cpi.tal, in c are 
prima nu .este idcît o trecere de la A la B, îi  corespunde dubJa lor 
reî.ntoaicere. Ca B' sau B + . B, banii se reîntorc din mişcarea 
lor la capit.listul în ifm1oţiure B. Acesta îi transmite poi din nou 
lui A, dar .cu o parte din profit, adică in calitate de capitail reali
zat, 1ca B + . B, în care . B nu este egal cu profitul total, ci nu
mai cu o pate a profitului, cu !dobii•a. Banii 1se .reîntorc la B nu
mai 1în aceeaşi calitaite :in 1care i<a cheltuit, în cali.taite de ·capital în 
funcţiUi11e, dar 1cane este Jroprietatea 1lui A. Pentru ca 1eîntoarcerea 
banilor 1să fie copletă, B trebuie prin umnare isă-i rstituie lui A. 
Dar, în afară de .suma capitalului, B !:rebui·e să cedeze lui A, cu 
titlu de dobîndă, o parte dl proitu1 realizat la acest .capital, de
oarece acesta nu i-a dit bianii 1decit În calitatea 'lor de capital, adică  
ca  valoare •care nu 1se mărgineşte la  propria sa conservare .în cursul 
mişcării, ci •Creează POSesorului ei o plusvaloare. Banii rămîn în 
mîinile lui B nUJmai iatîta timp ioît iei sînt cap�tal .în funcţiune. O dată 
reîntorşi - după expirarea temenului 1stabilit -, -ei .încetează de 
a mai funcţiona în ,calitaite de oapital. In calitate de capital care nu 
llai funcţionează, ei itrebuie 1să fie restituiţi 1lui A, care n-a îucetat 
de a fi proprietarul 1or de drept. 

Forma .îprumutului, ue este caracteristică acestei mărfi, 
op.talului ca mafă, şi lcar·e de 1alrbfel apar·e 1în Jocul formei Înzării 
şi ·n .ate tran;acţii, 1rezultă deja .din f1Ptul că aid capitalul se pre
zintă ca marfă 1sau că banii, lin ,calitatea lor de capttal, devin narfă. 
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D ar aDCI :tiebuie 1să facem următoanea deosebie : 
m văzuit („Gpitilrul" ,  cartea a JI .. a, 1cp. I) , şi remintim a1c1 

pe scur.t, că ,în >ro cesuQ ci1culaţiei capitalU!l :funcţionează în icali
tate de cpiitilmarfă şi lîn calitate de 1capital hinesc.  D:r fo nici 
uua din .acest1e forme el nu devine mamă 'în calitaitea sa de capital. 

De iida<tă 1ce capitalul productiv se tranfolmă dn c ipitral-marfă, 
el trebuie aruncat pe p i aţă, trebuie vndu: ·ca marifă. .id el func
ţi:onează pur şi isimplu c·a marfă. OpitaJi-stul pare aici numai în 
c ilit:te de vîzitor rde marfă, tot aşa 1cum 1cumpărăito rul ·C>are în 
Ca'rtaite de CUlpărător de marfă. rC a  manfă, produsul trebuie să-şi 
reali;eze În PrDCesuQ circulaţiei valo area .sa prin ÎIIZare, să capete 
orma .trlSfomna:ă, foma /bani. De aceea este absnlut indiferen1t 
dacă acestă marfă este cDp ărată de 1către iconsumator ca mijloc 
de subzis1beilţă 51au de 'Către c apitalis: ca mijloc de producţie, ca 
p ar.te COTPOllentă a cpitbaJului. In 1acit\ll ci1curlaţi1ei, c pi talua-mrarfă 
funcţionează numai rîn c aliita.te de marfă, şi nu lîn calitia.te le ca
pital. E'l este capitaln:rfă, pre deosebi1re de marfa Simplă, 1) pen
tru că este deja purtător de !Plusvaloare, !deci realizarea valorii lui 
este totodată realizare de plusv·alo are ; 1aceasta nu schimbă .însă 
cu nimic 1simlla lui existenţă ca marfă, ca Produs 1avînd .un anUJmit 
preiţ ; 2) penttru că această Eu:ţie a �ui ·oa .mar.fă reste un moment 
al pro oesului lui Ide repmducţie în calitate de 1cpi1tal, şi deci miş
c area lui ca mamă, 'fiind numai o mişcare parţială a pro oeisului �ui,  
este totodată mLşcarea lui lin c alitate ide ·Opttal ; dar el nu devine 
capitalmamă Prin însuşi 1actul vînzării, ci numai prin legătura reare 
există intre acest act şi 1întreaga mişcare a acestei sume de valoare 
determinată în .c alitite a ei ,de c apital. 

T,oJt aşa, în calitate de CC>ital bănesc,  el ·acţionează de fapt 
numai 1ca b ani, 1adkă ca mijfoc Pentru CLlPărnrea mărfuril o r  .(ele
mentelor producţiei) . f1aptul 1c ă aoeşti bani 1sînt acum ,to t odată ca
pi1ta1l bănesc, idică o formă a 1cpHalului, nu rezultă din 1a1Ctul -cum
părării, clin Jncţia ·reală pe oare o indeplineşte aici capialul ca 
h ani, ci  in ,Legătura acestui act rcu [!treaga mişcare a capitilului, 
deo arece acest a1clt Pe c :re lîl 1săvî1şeşte capitalul ·ca ibani deochide 
procesul de p roducţie cip.italisrt. 

Dar, .în măsura În cre capi;talul-ma:fă şi c :pitaiuJ bănesc 
funcţinează realmente :Şi jo:că 1realment·e un rol 'în prooes, capi· 
t ll1ul-marfă acţionează aici numai 1ca marfă, iar 1oapitialul b ănesc 
nUtmai ca bani. In mici unul din momentele metamo1fozei ru:t apar.te 
capla.istul nu vinde marfa ldreipt rCapitaJ •Cmpărătorului, ·CU [oate 
că pentru cpi1talist ea rprezintă capital, şi mici nu 'înstrăinează 
vînzătorului banii .drept c apitil. In mbele cazuri l înstrăinează 
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aa numai ca marfă şi banii numai ,ca bani, adică ca mij loc de 
cumpira'e de naifă. 

Numai r1 ansamblul ·întregii mi.şcări, în momenrtul cînd punctul 
de ple c are 1ipare itotldată ca punct de reîntoarcere, adică !În B - B' 
sau M - M', apare c ap:itaJul drept ·capital în procesul circulaţiei 
(,pe cînd Îln Pro cesul de producţie el apare drept capital prin 
subordonarea mundtorului faţă de 'capi.balist şi prin prndcerea de 
plusvaloare) . Dar ,în 1a:c islt m0ment a[ reîntoarcerii la punctul de ple
care, !Procesul imtermediar a d�spărut. Avem acum B' s au B + � B 
(in:di.fer,ent dacă .suma de valoare mărită cu � B există acum sub 
formă de bani, ide marfă sau de 1elemenite ale producţiei) , o sumă de 
bani 'egală cu 1suma ide bni iniţial ava.nsată 1plus un excedent, plus
val0 airea re:1i:mtă. Şi tocmai 1în acest punct de reîntO'ar-cere în care 
capi;talul există .c a  ,capital rnalizat, c a  valoare vialorifioa:tă - în 
mă:sura î n  ·care 1acest punct e fixa,t ; a  punct de repaus, real s.u 
imaginar -, c apitaQul nu fltră niciodată sub această fomă în cir
culaţie, ci pare mai 1curînd ca .retras din circulaţie, ca rezultat al 
întregului pnoes.  Dacă .e din nou cheltuit, el nu este nicio dată î n
străinat unei 1terţe per.soane în cali tate de capital, ci e vîndut aces
tei:a ·ca simplă marfă s au dat ei ca simpli b ini contra marfă. in 
pmcesu l  'Său ide circulaţie, el nu a.pare niciodată c a  •capital, 'Ci numai 
ca marfă s u  ·Ca bani, işi numai ,sub această formă există el pentru 
alţii. Marfa şi 1banii sînt aici c apital nu aJtî:t pentru că marfa se trans
formă !În tbani şi banii 1în mai'fă, inu :în ,porturi'le lor reale cu cum
părător.ul s au v1înzătorul. ci nai lin rporturle ilar �deaile fată e 
ca,pit·aliStul Î:1suşi ,(privinld lucrurile subiectiv) 1sau ca momente ale 
pr:cesului repro duc.ţiei (privin:d ·lucr.urile obie ctiv) . In ,mişcarea 
reală, c ipi,'talul ex�stă c a  !capital nu . procsul circuilaţiei, ci nu
mai . procesul producţiei, ·îll pro cesul explo atării forţei de muncă. 

Altfel ·stau 1însă Jucrurile ou c apitalul purtător 'de dobîndă, şi 
tomai 1această deasebire consiti,tui>e c aracterul lui pecific. Poseso
rul Ide 1bani, caire vna 1să-şi ,folosească banii oa ·capital puPtător de 
dobiîndă, [i iînstrăinează unei .tenţe !ler:soane, îi a,runcă :în circu'1aţie, 
f:ce din ei marfă în cali tatea lor de capital ; de capital nu numai 
pntru el !însuşi, ci ,şi pentru aJlţii. Brunii aceştiia nu 1sÎnt .capitail nu
mai pentru icel care-i înstrăinează, ci işi terţei peisoane sînt trans
mişi în c arnta'be Ide •oa.pH:.al, :a valoare 1care posedă valoarea de ln
trebuinţaire de a cr,ea plusvaJoare, p.ro.t ; ca o valo.are care 1se con
servă în emisul mişcării işi oare, după 'ce şi-a deplinit funcţia, se 
întoaroe la .cel ce i-a chiltui,t iniţial, ,La pa.sesorul de b ni. Prim ur
mare, ea se :îndepărtJează numai temporar de .el, trece 'Umai tem
porar !din Posesiunea pr�ritarului ei în aceea ia rcapitalistului în 
fuJJcţiune, prin urmare nu este nici dlă ca plată, nici vîndută, ci 
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numai Îiprumutată ; ea este !Înstrăinată nllmai cu condiţia ca, la 
e;pirarea unui itermen dat, I. priunul rînd să se 1întoarcă �a punctul 
ei ide plecare, şi în al doilea rind ,să e iintoarcă oa u.n capitl rea
lizat, adică după ce şi-a realizat valoarea de întrebuinţare, crpar.i
tat·ea ei de a produce plusifo are. 

Mra caire este imprumubată .în calitate de capital este fipru
mutată ,potrivit cu natura ei, 1ca un cpital fix •sau ca un oapital 
circulam. Banii pot i qrumuta,ţi suh ambele foirme, în calitate de 
capital fix, de pildă !înd :trebuie să .fie reiti.tuiţi ca rentă viageră, 
astfel că o dată cu dobî.11da •Se reîntoarce întotdeauna şi o parte 
din capi.tal. Unele mărfuri, priin !Însăşi natura valorii lor de intre
buinţair·e, pot fi iprumutat·e numai în c alitate de capital fix, de 
pildă cseloe, vapoarele, maşinile etc. Dar ori·ce capHal de împru
mut, oricare ar fi forma lui şi orkare ar fi modul de rootituir.e, mo
diJicat 'Prin natura vaLorii lui de 1î.ntrebuinţare, constituie întotdea
una lUmai o formă deosebită a capituullui bănesc. Ci ceea ce se 
împmmută aici este ântotdeauna o anumită 1sumă de hani şi la 
aceaistă Sllă 1Se c alculează deci işi dobînda. Dacă ceea ce se îm
prmută nu reprezintă nici bani, nici capital 'Circuant, res0t1tuirea 
se iface în felul 1n care se •reîntoarce capitalul fix. Credito.rul pri
m�te periodic dob înclă şi o parte din valoarea consumată a capi
talului fix, echivalentul uzm1ii 1periodice. La expiraroea termenului, 
partea neconsumată a capitalului fix împrumutat se reîntoarce in 
natura. Dacă capitalul .împrumutat este un capital circulant, se re
întoarne şi el la creditor după normele de reîntoarcere ale capita
Iului circulant. 

Aşadar, felul de reîntoarcere este de 'fiecare dată determinat 
de docuitul ·real al cpitalullui car.e 11e reproduce şi de categoriile 
lui ·Specifice. ·Pentru capitalul împrumutat 'Însă, rîntoarcerea ·îm
bracă forma restituirii, fiindcă avansarea, adică înstrăinarea aces
tuia, rre foma ·împrumutuJui.  

In capitolul ide faţă ne ocuprm numai de capitalul bănesc pro
priu-zs, din car·e au der.iv.t celeliaUe foune e c apitalului de îm
prumut. 

Gapitlul ide Îf>rumuit se reîntoarce ide două ori : În p-rocesul 
reproduoţiiei el ·e reîntoace Qa capitalistul ·în funcţiune, dPă care 
reînitoarcerea e repetă sub forma trecerii ,capitaluJui l1a creditor, la 
capitalittul .os·esor de bani, ca o rstiitui1re făcută adevăratului pro
pr.ietar al acestui capital, adică Ja Pllnctul .de Plecare j uridic al 
capitalu!lui. 

In Procesul real de circulaţie capitalul apare .ntotdeana nu
mai a mafă sau ca brni şi mişcarea lui se Teduce Ja o serie de 
cumpărări şi  vînzări. Pe curt, procesul circulaţiei ise 1reduce .la me-



Capitolul XXI. Capitalul purtător de dobindă 349 

tamorfoza măr.ii. A1tfel -stau lucruri1e dacă •considerăm procesul 
r�rodJotiei 1În aSmblul său. Dacă [uăm ca puct de plecare 
banii '(situaţia esbe ·aceeaşi dacă luăm ca pu11ct de plecare marfa, 
căci în acest ,caz pom de aa valoarea ei, oonsideiînd-o, aşadar, 
s ub s.peciae banillor) , vedem că o a.r:ită sumă de bni s-a chel
tui1t, şi după o ·anmită perfoadă ide timp ea ·se r.iîntoarce cu un 
increment. 1inlocuitorul sumei de hani a;ansate •se 'eînfoarce m· 
preună ·cu o iplusvaloare. larcuriîJJd o anumită mi·icre circulară, 
slla S-a conservaJt şi a •Jorit. Dar banii, în măsura ll ·care sînt 
imprumu;baţi în calitate :de cipita!l, 1se î1Prumurtă tocmai ca o sumă 
de bani care se coJJservă şi iJoreşte, c are ·se ÎJJtoarce după o anu
mită iperioadă cu un inc„ent 1şi c are poate mereu să reia oridnd 
diin nou acelaşi p roces. Ei nu 1În1t cheltui.ţi nici re a bani, nici ca 
marfă, 1prin urmare nu 1Ît schimbaţi ipe o marfă, dacă s înt avansaţi 
ca bani, şi nici 'înduii pe barri, dac ă 1sînt avansaţi ca marfă ; ei  
sînt cheltuiţi 1 în cal1tatea lor de cap.tal. Raportul faţă de sine în·
suşi sub .care se 1preziJJtă ca:pitalul atunci cînd privim procesul de 
producţie 1cpitalist 'În totalitatea şi unitatea Jui, şi î n  care cpita
lul apare ca bani c are nasc bani, îi este aici incorporat pur şi sim
plu, fără nki o mtşcare iutermediară, ca un .Caracter al acestui 
capital,  ca o determinare a lui. Şi sub ice astă determinare sînt 
î nstrăinaţi banii a·tund cînd .s>înt ,împrumutaţi în ·calitate de capi
tal bănesc.  

O coocepţie ciudată de1Pre rolul c pttalului bănesc găsim le. 
Proudhon (1 1Grituite du Creldit. Di•scmssion ·entre M. F. Baltiat et 
M. Proudhon " ,  Paris 1 850) . Pentru Proudhon î mprumutul este un 
lucru rău, fiindcă nu es te V'Înzare. Împrumutul cu dobîndă 

„est la faculte de vendre toujours de nouveau le meme objet, et d'en recevoir 
toujouT de nouveau le prix sans jamais ceder la propriete de ce qu'on vend" * 
(p. 9) "· 

Obiectul, banii, ca·sa ·etc. nuşi schimbă posesorul, cum •se in
tîmplă la 1Clpăraire şi viînzar.e. Dar Proudhon nu vede că la ce
darea banilor sub forma de ca,> i.tai purtător de dobildă nu se lri
meşte în schimb nici un echivalent. In fiecare act de vînzare şi 
cumpărare, în msura în 1care au 'loc ,proce se de tChimb, obiectul 
este, întradevăr, ceda,t. Propiriitatea asupra obiectului vîndut 
este 1ntotdeauna c edată. Dar nu se cede ază va'loarea. Prin vînzare 
este cedată marfa, dar nu valoarea ei, "care e restituită sub formă 
de b ani sau, oeea ,ce aici nu-1i decît o al:tă formă pentru aceasta, 

* - „este facultatea de a vinde mereu acelaşi obiect şi de a primi mereu 
preţul lui, fără a ceda vreodată proprietatea asupra obiectului care se vinde".  
- Nota trad. 
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sub formă de creanţă sau de titlu de ,plaită. Prin cumpă>rare b anii 
.înt cedaţi, dar nu şi va1loarea lor, car,e este înl o cuită ·sub forma 
de marfă. In tot 1cursul Pncesui1ui de •reproducţie, capitalistul n
dustrial deţine aceeaşi valoar-e (ibStr.aJcţie fădnd de Plusvalo are) , 
dar sub diferite forme. 

In măsura în car·e are l o c  un s chimb, adică un schinb de 
obiecte, u are loc şi o schibare 1a alorii. Acelaşi capitalist de
ţine fotoideauna aceeaşi va!loare. ln măsura îusă ân care plus
valoarea este produsă de eapita11lt nu •are l o c  nid un schnb ; 
atu11ci cînd 1are l.oc un 11chhnb, llus1aloarea eite dej a Cllp rinsă Î·u 
mănfuri. Da.că analizăm nu aic1tele de 1sch�b izolait:e, ci c�r,cuutul to
tal al capitalului, B - 1M - B', o ainrum:tă SUIlă d1e laloare •este în 
permanenţă avans aită .şi 1ace1ltă .sumă de valo are plus plusvaloarea 
s au profitul este retrasă 'din dr.cu'laţie. iireşte că rin acte'le simple 
ale schimbuilui, mij,lo cirea icestui 1pw.ces nu pare în od evident. 
Şi to1cmai pe acea•stă m�şiare ·a lui B în calitatea sa de capital se 
bazează şi din aceiltă miişoa11e p are dOlb'înda capi1talistului c are 
dă bani cu Îi1PrIlut. 

„De fapt - spune Proudhon -, pălărierul, care vinde pălării, „.primeşte în 
schimb valoarea lor, nici mai mult, nici mai  puţin. Dar capitalistul care îm
prumută„. nu primeşte înapoi numai întregul său capital ; el primeşte mai mult 
decît capitalul, mai mult decît ceea ce aruncă în procesul de schimb ; în afară 
de capital el primeşte şi o dobîndă" (p. 69). 

<Pălărierul riprezirrtă aici !Pe c<aip�t·aH1tul productiv, .în opoziţie 
cu opiltallstul c are dă !bani •CU [Iprumut. Pnudhon, 1evident, n-. 
dez�ega!t misiterul daltori;tă ·căruia capitalistul produiv POate să 
;mdă mama la v1!loarea ei (egalizarea 11a p reţuri de producţie nu 
are aki, P Otriv.it C OillCeP�iei lui, nCÎ 'O imJorbnţă) 1Şi .să primească 
tocmai prin aceasta un prol�t p es1te .capitalul pe 0cre-l aruncă în 
procesul de schimb. Să presupunem că Preţul de Pr oducţie .a 100 de 
pălării = 1 15 1 .  ist. şi c ă  aiceist preţ de .producţie ar fi întîmplător 
egal cu valo a11ea pălăriilor, 1că, Prin umare, ·epitalul 1care ,produce 
pălării ir avea •o COIDP·Oziţie sociailă mijJocie. Dacă profitul = 1 50/o, 

profitul reaHza:t de pălărier ·este de 15 1.  •St . ,  ditorită faptului că 
vinde marfa la valaa11ea ei de 1 15. 

Pe el JJălăriile H costă numai 1 00 I. st. Dacă a Produs cu pro
priul 1său oaPital, el  1bagă 1în buzunar întregul ex.cedellt de 15 11. st. ; 
dacă î;ă a ProidUJs cu un oapital lî.mprumutat, el ·are de plătit din 
acest excedut poate 5 ,l, ist. ,ca dobî.ndă . Jce:s•ta nu schimbă ·ou 
nimic va1o area Pălăriilor, ci  lumai 1repa1tizarea între diferite per
soane a plusvalo rii dej a 1cup:inse 'În 1aoeastă val o a1e. ln!tmcit va-
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loarea pălăriilor nu esle •afectată prin 1plata dohînzii,  următoarea 
afirmaţie a lui Prodhon este .o absurditate : 

„Dat fiind că în comerţ dobînda la capital se adaugă la salariul muncitoru
lui, pentru ca, împreună cu acesta, să constituie preţul mărfii, muncitorul nu 
poate să răscumpere produsul propriei sale munci. Vivre en tra\'aillant * este 
un principiu care, în condiţiile domniei dobînzii, conţine o contradicţie" (p. 105) 56) . 

a�t .de IPUţin a Înţeles Proudhon natu<a cipltalului ne-o do
vedeşte u 1mătoarea irază, în care el descrie mtşcare a c api1talului 
în genere ca o mişc are c aracteristică capitalului 1puită:tor ide do
bindă : 

,,Comme, par raccumulation des interets, le capital-argent, d·echange en 
echange revient toujours a sa source, ii s'ensuit que la relocation toujours faite 
par la meme main, profite toujours au meme personnage" ** [p. 14]. 

Ce ră:îllle ideci ,pentru ·el misterios 'ln mişcarea spocfică a ca
pitalului purtăJtor de •dobîndă ? G:tegorii1e : cmpăra:ne , p reţ, ce
darea de obieete rşi :orma nmij.locită sub c are apare aici plus
valoarea ; pe 1scurt, fenomenul ·Că aici 1cipitalul, în ,calitatea lui de 
capital, a devenit marfă, că .prin urmare vînzarea 5-a transformat 
în împmmt rŞi Preţul într�o p te din p rofit .  

Reîntoarceriea opitilului la pundtul de >1e care este fin gene
ral miicirea rpecifkă a cipitalului iîn circu�tul lui otal . Aceasta 
nu •este ·ceva specific numai ropltalului purtător de dobiîrrdă. Spe
cifică Pmlru el este ,foma e1terio·ară de Teî1to ar.cere, ruptă rde cir
cuitul i!termedi,ar. iCapita:lis:ul ca:e dă bani cu 1Îllljprumu: lşi ce
dează c pirtalul, îl transmJi1be capitallstului indJstrial, /fără a primi 
un echivalent. Cedarea 'lui nu es1te, ·în genere, un act al circuitului 
real -al c pit!lului , ici \Pregăteşte nl!mai aoest ieir1cuit, c are urmează 
să fie ef,ectuit iprin in'lemediul •Cip!tali·ltului industrial. Această 
primă schnbare de P OZi'ţi•e •a b anilor nu ·eipr:mă nici Jn act al 
metmorfozei, nici de ·CllPărare, nici de v.inzare. Poprietatoo nu 

56) „O casă " ,  „bani" etc. n-ar trebui, aşadar, după părerea lui Proudhon, să 
fie împrumutate ca „capital", ci înstrăinate ca „marfă... la preţul de cost" 
(p. 3, 4). Luther s-a situat pe o treaptă ceva mai înaltă decît Proudhon. El ştia 
deja că realizarea profitului este independentă de forma împrumutului sau a 
cumpărării : „Ei fac şi din cumpărare o cămătărie. Dar este cam mult dintr-o 
dată. Acum trebuie să ne ocupăm mai întîi de camăta î mprumutului, şi după 
ce ne vom fi lămurit, vom da după merit (la judecata de apoi) şi cametei comer

ciale' .  (M. Luther. „An die Pfarrherrn wider den Wucher zu predigen• ,  Wil�en
berg 140.) 

* - A trăi muncind. - N o ta trad. 

** - „Din faptul că prin acumularea dobînzilor capitalul bănesc, din schimb 
în schimb, revine mereu la sursa sa, rezultă că repetarea împrumutului de către 
una ş1 aceeaşi persoană aduce profit întotdeauna aceleiaşi persoane",  - Nota trad. 
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este ceda�ă. fiindcă nu are loc nici un ,schimb, nu .se primeşte nici 
un echivalent. ReînJtoarcerea banilor idin mîinile capitalistului Ln
du:trial ·in mîinile 1capitalisrului care dă hanii cu lîpumut 1în�re
geşte nlIlai 1primul 'act a1l cedării cp�talului. AJsait sb formă de 
bani, ·cipHalul se întoarce la oapitaliistul indust.ri1al, trooînd prin 
procesul circuiltului, tot 1sub formă de bani. CU IÎilSă capitalul nu 
i-a aparţinut lui în momentul oînd a ost ,cheltuit, nu-i POate apar
ţine nici în momeututl reînitoaricerii. F..ul că ·acest optal a trecut 
pri. procesul rp:oducţiei 1m-l 1poa1te :în nici un ·caz transfoma în
tr-o proprietate a capitalistului industrial. El trebuie deci să-l res
tituie celui carie i l-a dat cu împrumut. Prima cheLtuire a ·cpita1uluL 
care 1îl tm1Sferă din mîinile 1cred�torului lîn imîinile debitorului. este 
o tranzacţie juridică :are nu are nimic. comun cu irocesul real de 
reproducţie a capitalului, dar care H pregăteşte. Restituirea, care 
transferă ca,pttalul reîntors din 1'î.inile debitorului din nou [n cele 
ale ·Creditorului, este a doua 1tranzacµe juridică, cpletare a celei 
intÎi ; prima pregăteşte procesul reail, cealial!tă este un act final 
care are loc ulterior. PliCtul de Plecare 1şi PunatJl de ieîntoarcere, 
cedarea şi res1tituirea caipitalwlui de •împrumut, apar aşadar, ca 
mişcări arbit.are mij'ocite .de 1tranzicţii juril]·ce :are au loc îna
inte ,şi după milşc:rea .reală 'a ·ct1alrului, şi nu au nimic comun cu 
ea. ?entriu mişcarea reală a capitalului ar  i indiferent dacă capita
lul aparţine de la început capitaUstului industrial şi, în consecinţă, 
ca •proprietite a lui, 1s-ar reÎI!toarce mmai la el. 

In primul act, introductiv, creditorul! 1cedează .capitalul său de
bitorului. In actul umător şi 1final, debiltorul ·restituie .cpilt•alul cre
ditorului. lntrucît este vorba e tmnzacţia numai di.utre două per
soane - facem deocamdată abstracţie de .dobindă -, întrucît e 
vorba deci numai de mişcar,ea făoută de însuşi capitalul împrumu
tat între creditor şi deh.Har, aceste două acte (despărţite printr-o 
perioadă de timp mai lungă 1sau mai scurtă, în care are loc mş
carea reală de reproducţie a capitalului) cuprind ansaubLU!l acestei 
mişcări. Şi aoeastă miş.care : cedarea de ·capital cu .condiţia resti
tuirii lui, este de ·.apt mişcarea dării şi luăr,ii cu împrumut, această 
forună speci.ică de înstrăinare doar ·condiţionată a banilor sau a 
mărfii. 

Mişcarea carncter�stică a capLtalului ·în general. reînt0arieerea 
banilor l·a ca.piitali.st, reîntoarcerea cipitalului ·la punc:ul •său de 
p1ecare, caipătă, în cazul cpitalului 1purtător de .dobîudă, o Înfăţi
şare pur exterioară, separată •de mişcarea ireală, a cărei formă este. 
A cedează banii 1săi nu în cali'batea lor de hani, ci 'Î. :alittea lo" de 
cpital. Aici cpitalul :u 1suferă uci o schilmbare. El 11u face decîit 
să :treacă dintr-o mînă 1în.r-alta. Adevărata ilui transformare [n ca
pital se înfăptuieşte abia în mîna lui B .  Dar !Pentru A el a devenit 
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cipital prin 1simpla lui oedare dHre B. Adevărata reiutoaioere a 
capitalului din procesul de rproduoţie şi procesul de circulaţ�e are 
lc mmai Pentru B. D ar pentru A rînt,oarcerea 1aie loc .sub aceeaşi 
fonnă ca 1şi înstrăinarea. )in mina lui B ieaipirtilul 1se reiînto arce în 
mina lui A. Cedarea, înp rllru:tarea de bani rpentru un anumit timp 
şi nwrimir,ea acestora ÎlJreună cu o dobîndă plusvaloare) , iată 
toată forma mişcării 1c a,pitalului purttor ide dobîntdă ,ca tare. Miş
ca>nea reală a bnlor împrmutaţi Jn :calitatea lor de c,pita� este 
o operaţie care se petrece în afara tranzacţiifor 'dintre oreditori şi  
debitori. ln aceste tra.acţii, această mij locire disp are, devine in· 
viz1bilă, nu este inclusă nemij locit în ele. Ca marfă de un fol 
specific, capitalul ar1e 1şi un fel specific de a fi înstrăinat. De aceea 
reîntoaDcerea nici nu 1se expri.mă aici oa o consecinţă şi ,c a n re
zuhtat l unei 1anumite 1serii de acte economitce,  d ca o conseinţă 
a unei c.venţii juridice 1specia�e ântre oumpără:or şi vinzătoi. 
Timpul reînltoarieerii dep inde de des1făşurarea procesului de repro
ducţie ; pentru c pita.lul pută�or de dobîndă, re1ntoarcerea Sa în 
calitate de c pital pare să dyindă numai de acordul dintre credi
for şi debio r. Deci 1reîntoaDcerea ,c apitalului, 1în ,ceea 'Ce priveşte 
această tranzacţie, nu mai apare ca rezuHat determinat de pro
'Cesul de producţie, ci ca şi ,cum cpitlul dat cu împt n-a pier
dut niieiodată forma de bani. In ,realitate, acestea sînt tranzacţii 
determinate, fireşte, de reî:toarcerile reale ale icap:alului. Dar 
ie.sta nu apare în tranzaeiţia însăşi. Jn praatică insă lucrurile nu 
se petnec ici ,pe dparte astfel. Dacă reîntoacrea reală nu se face 
�a 1tr,p ,  tunci debitorul 1ttebuie Să Se gindească la ce alite sSe 
auxiliare va Teourg-e pentru a putea face ,faţă obligţiilor •sa�e faţă 
ide creditor. Foma siplă a c piitalului - banii, 1caDe se cheltuiesc 

c a  sumă A :şi se înapoiază după un anumit timp ca suma A + . A, 
X 

fără nici o altă mij[cire decît dura:a acetui interval de tmp -
nu este de'Î!t foma iraţională a mişcării reale a cpi.alului. 

ln m.rea reală a c apttalului, reîntoarcerea este un oment 
l prooesu[ui de circulaţie. Mai in'tîi banii ,se transformă rîn mijloace 
·de producţie ; PrOCesul de 1producţi<e 'îi :transformă iîn marfă ; prin 
vînzarea mărfii, ei se itrasformă din nou .în bani şi, sub a,ceastă 
fomă, se antorc inapoi in îiile cipi:alistulni care 1avansase ini
,ţial capitalul isub formă bească. Dar 1.Ia capitalul pJtător de do
·bidă, reîntoaCerea, ca şi 'C�area, nu <'înt dedt rezu.lrtaul nei 
tranzacţii juridice ntre proprietarul capitallui şi o a doua persoană. 
Noi vedem numai cdarea şi mstituirea, iar tot ce se îutîmplă în
•tre acestea este invizibil. 
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Dar înbrucît rbanii avansaţi drept ICClital au însuşirea de a se 
reîntoar:ce 1la cel care i-a avansat, 'la cel .care-i cheltuieş.te în cali
tate de cpital, p entru că B - M - B' este forma .anită a miş
cării ·capiitalilui, 'tocmai de iceea posesorul de ·bani Poate Să-i 1m
prUIIlute drept c�ltal, drept ceva ·Car.e iplsedă :i.suşirea de a se 
reîntoarce la ,punctul de plecare, ide a se conserva 1şi de a�şi spori 
valoaiea în cuisul mL.cării 1e care o 1Parcge. El dă banii în cali
ta1te de cipital p e!bru că, după ce 1sîn: folosiţi !în această calitate 
le cipital, ei 1se 1înapoiază la Punctul .or ide plec are, POt deci i 
·restitui'ţi 1du,pă un •anllit 1timp de ·Cel care i-a luat cu împrumut 
toomai 1pent1U că ,se reîntonc Ila l. 

Darea cu LPrumut a banilor :în calHte ide 'capit:l - cedarea 
lor icu condiţia reitiituirii dlPă un anUIlit 1timp - P.esu,pune deci 
ca !banii să fie realmBllte într.ebuinţarţi idrpt 1cJital şi să se 1ein

·toarcă realmente la JUnctul lor de pl1,c are. M-carea reailă a dr
cui'tului 'baniLor !În ·calitatea lor de cpital este, •aşadar, Premisa 
tranzacţiei juridke ipotrivi: căreia debitorul trebuie să nettituie 
banii 1orediitorul1Ui. Dac ă debitorll nu�i 'Î'trebuinţează 1în c :litaite de 
cipltal, aceasta 1îl priveş.t·e. Crediltorul îmmtă 'bni în calitate 
de c apital 1şi ie a atare ei brebute să 'îndeplinească funcţiile c apita
tului, caie includ circuitul caipibalului !bnesc lină la reîn:oar1cerea 
lui 1sb forma de !bani Ja PUnctul de ,plecare. 

Actlle circulatLei B - M •Şi !M - B', 1în 1care 1suma de valoare 
1dită funcţioneză ca bani ·sau ca .mar1fă, lU 1sînt 1decît PrDCese in-
1ter.medi·are, dedt monente .sepairate aloe mt.cării ei tO:ale. ln cali
ltate .de 1ciplta1 ea efectueză miişcarea .to'tallă B - B'. \Ea est·e avan
sată ca ibani sau ca o sumă de valoare sub o 1formă oarecare şi se 
lre1ntoarce 1ca o •SUIlă .de va1oare. Cneditorul nu cheltuieşte banii 
·pentru 1cumpărare de mărfuri, ISaU, dacă sma ae valoare exiStă in 
ma.fă, n-o vinde pe bani. ci o .avansează dnept capiltal, drep t  
B - B', ca valoare c are se raî.ntoarce :înJr .. un itennen anumlt la 
1punctul ei de !Plecare. In loc 1să ·cmpere sau să vîndă, el dă u 
împrumut ibaniL lmprmutul acisita ette !deci foma !corpunză
toare sJb care banii Sînt ;înstrăinaţi în calitate de capital, ân loc de 
a fi 1înstrăinaţi 1ca bani sau ca .mamă. De ai.ci nu rezultă nkLdecum 
că .împrumutul nu .oate fi şi o formă a unor ltranzaoţii care nu u 
nmic 1comun icu Jroces!l cp�t:Ust de reproductie. 

Pînă ·acum m analizat numai mişcarea efectuaită de capitalul 
îm,prumJta1t întie POSesorul acestuia şi CPitalistul idustrial. Acum 
urmează să nalizăm dobînda. 
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Credittoml î,şi che1Jtui11te 1banili :în 1ca1itate .de cpiital ; sma de 
valoare pe 'Care el o Înstrăinează a/Hei Persoane ste ic apiital şi de 
'aceea 'Se reînto:rce l•a el. Dar Simpla riîntoancer·e Qa ·el �ncă n-ar 
îsemna o nîntoarcere a sumei .de valoare IDPrmutate drept 
capital, ci ,s[1jpla restituire ·a unei sume de valoar·e îmmutate. 
1Penitru a se reîntoaoce oa un capital, .suma ide valoare avansată 
1trbuie nu nmai să ise coserve în itimpul mişcării, ci toitoidată să 
·se şi valorifice, 'Să-şi sporea·scă mărimea Valorii, deci să se reîn
toa.că ·cu o P1usvaloar·e, :a B + Â B, şi acest Â B e aici do
bî!da 1siu acea Parte dn profitul mij'lo ciu care nu rămâne 'În m5i
n1le c apiitaiistului în funcţiune, ci revine cap�taHsitu1ui posesor 
1de bani. 

F,ptul că b anii au fost înstrăinai de el 1n c alitate de \Capital 
înseamnă că ei trebuie să-i ie restituiţi ca � + l B. Ulter-ior va 
trebi să analizăm î.n mQd special şi forma c'înd dobînda se plă
teşte, l a  a1Jumite termene, în intervaul de :timp pentru care a fost 
acordat împrumutul , iar capitalul ,se restituie abia la sfîDşitul unei 
perioade mai lungi. 

Oe dă :pi'talistul posesor de bani idebito ruJui, •c apitIiitului in
'dustrial ? Ce-'i înstrăinează de fapt ? Căci nmai aclul 'ÎJitrăinării 
lface idin âmprumuitarea b anilor ,o 1Î111străinare a banilor 1în calitatea 
for ide cpi:ta:l, adică .o Îllstrăinare a 1c.pHalului c a  marfă. 

Numai Prin ·ace.st t a1 lînsitrăinării cpitaLJl posesolui de 
bani este transmis unei alte perisoane ca ma1fă, 1sau 11afa de care 
dipune e[ este cedată lîn c aliJtate ide ·capital unei iteiţe persoane. 

Ce se în1Străinează lin cazul v1îzăril:r >biişnuite ? Nu valoarea 
mărfii vînJdute, dki a:,eista nu faoe ideaî1t 1Să<şi schimbe foma. Ea 
€xistă în mod ideal ca preţ în anafă inainte ide a ,tJrece î n  mod' real 
!mb fomna de bani 1în mîna v.înzătorului. Aceeaşi valoa1e şi aceeaşi 
mărime .de V'alo airie nu ifac aici dedt isă-şi schimbe forma. Intr-un 
caz el'e ex:i1stă sub forma ide marfă, în altul sub forma de bani. Ceea 
'ce iînzătorul ÎMtrănează ·lealmente şi ·ceea ce,  1în csecinţă, intră 
fo consumul individual sau produmiv al cumpărătorului est,e va
'1oa,rea de 1întrebuinţare 1a ană1fii, maDfa ide valoare de întrebuinţare. 

Ce este însă va!loirea ide ·întrebuinţare Pe ca1e caipitalistul PO
·sesor de b ani o înstrăinează 1pe durata l11prumutuJui şi o transmite 
C,pHa1istului productiv, .care 1contri!tează :imprumu;tul ? Este va-
loarea de Jntrebuinţare ,pe care banii o iau ditor1tă faptului că 
pot fi tranJSfonnaţi !În c ipital, rpo t 1funcţiona în calitate de c apital 
şi, prin wrmar·e, 'în ară ide faptul 'Că 1îşi >ăstrează ilărimea iniţi ală 
•: valorÎli lor,  �roduc 1în :mişcarea 'lor o anillită 1piusvaloare, profitul 
lijlociu (ceea ce dipJ'Blte sau este 1sub p ro fit ul mijJociu apaTe 
aci ·ca ceva 11ntîmplător) . .a �celelalte mărfuri · valoarea de între-
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buinţare este, în uLtimă instanţă, consumată, 1Şi asfel di.pare sub· 
•stanţa mărfii şi o dată :u e a  valoarea .ei. MaDfa·c.pital, diIlpotrivă, 
se caracterizează prin aceea că, Prin cons.area valoDii ei de în· 
rtrebuinţare, valoarea ei .şi valoarea ei de întrebuinţare nu nmai 
•că se păstiează, dar .se şi măresc. 

Această v.al.oare de întrebuinţare a 1banilor în c iM!tea 1or de 
capital - 1nsJşirea de a Produce proii1tul Ilij>lo ciu - cpitalistul 
posesor de ibani o în1străinează .c pi.ta�i·stului industrial pentru timpul 
pe care îi cedează drpt·ul de a .di�pune ide cip�talul iÎlPrumutat. 

In icet sens există o .anumită analogie :între banii astfel ]m
prnmutaţi •şi forţa de muucă cons�derată 1în raport cu cipitaliitul 
1industrial. Nllai că aoesta .din urmă ilăt·eşte valoarea ifoţei de 
muncă, .pe dnd valoarea .capitalului împrumutat el o restituie pu.r 
'Şi simplu. v.a1o ar·ea le lîn1trebuinţare a fortei de muncă îoenă 
pentru capi1tal:stul i.ndustrial a p.oduce, în procesul consumării ei, 
mai multă valoare iprofrt) decîit posedă ea îlSăşi şi decît c ostă ea. 
Aoest excedent de valo are reprezn1tă pentru •capitalistul industrial 
valoarea de :întrebuinţare a .forţei de muncă. Tot aşa valoarea de 
întrebuinţare a capitJlului bănesc lîm>mmuitat este însuşirea lui de 
·a adăuga şi de .a 1spori valoa•r•ea. 

Capitalistul posesor de bani înstrăinează ide fapt o valoare de 
'Întrebuin�are 1şi, de aceea, ·ceea ce el cede ază, c edează ca marfă. 
în aces·t sens analogia ,cu marfa ca atare este dplină. In ,primul 
rînd este o valoare c are tiece dintr-o nînă într-alta. Cînd e vorba 
de marfă pur şi •simplu, ide liarfa ca a·tl!re,  valo area rălîne ,aceeaşi 
atît .în IIlÎna .cumpărăJtorului, dl 1şi :în 1cea a vînzătorului, numai că 
1sub o fomă diferită ; abît !înainte Ci t 1şi după •tranzacţia comercială 
ei .deţin .aceeaşi valoaire, pe oare au ÎStrăânat-o, unul 1sub ,forma de 
marfă, c elăla:lt •sub fo rma .de bani. In cazul 1mprnu1ului, •capita
.irtul posesor ide bani este singurul c are în această tranzacţie c e· 
dează valoaie ; dar el o ipăstrează daito ri'tă ,restituirii ei care .are loc 
ulterior. In cazul [mpmmutului, numai una din .părţi Prllşte va
loare, .fiindcă numai una din ele o cedează. - In al dolea rînd, 
una .din rpărţi :înstrăinează o valoare ide întrebuinţare r0eală, cea
ialtă o Primeşte 1şi o ·consumă. Spre deosebire însă ide manfa obiş

mită, această vailo are de întrebuinţare ste ea însăşi valo are, şi 

anume excedentul mărimii valorii peste mărimea valorii iniţiale a 
baniilor, c are ·rezultă dn întrebuinţarea acestora în ealitate de ca
pital. Profitul este această valoare e întrebuinţare. 
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Vloarea de .întrebuinţare a !banilor .1nprmutaţi •co11stă [n în
suşinea lor de a fna.ioilla în calitate de caiital şi de a >roduce ca  
atare, în condiţii mijlocii, Profirt mij1odu 57) . 

Ce p1ăte.te, şadar, .cpitalistull indUltrial 1şi care este preţul 
capi<taluli 1!JrlIltat ? 

„That which men pay as interest for the use of what they borrow" este, 
după Massie, „a part of the profit it is capable of producing" * ") . 

Cl care ·Cumpără o marfă obtşntă ClPără valoaorea ei de 
întrebuinţare, dar iplăteŞ'te valoarea ei. Cel cape .ia banii cu m
prumut cumpără de asemenea .aloarea de întrebuinţare a banilor 
ca capital ; dar ce Plă<e.te el ? FiDeşte, nu 1preţul sau valoarea lor, 
ca la celilal<te mă!furi. 1n't1e meiditor işi debil.or nu 1are loc, ca 'Între 
cumpărător •Şi vînzător, o schibare de formă a vilorii, �n aişa fel 
ca aceStă :alo:Te 1să existe .o dată sub formă de banli şi alită dată 
sub formă de marfă. !den!titatea dintre oarea cedată şi valoarea 
reprmită se .manHestă aici cu totul altfel. Sma de valoare, baii, 
·alte .cedată ,fără ni.ci un 1echivalent şi .este restituită dpă n anumit 
-tip. Creditorul ră.îne .mai '.Jarte prPri·etirul aceliaî valori, 
chiar după ce 1ace1sta a trecut ie 1a el [a debiitor. In ichiinbul 
de mărfuni 1simplu ibanii 1se afJă !Întotdeauna '1a cmpărător ; dar 
aî.nd e vorba de 1l1Prmut, banii. se flă La 1înzăto.r. l tte acela 
care 1cedezi blii pentru un anumit tinp şi ·cumpăiră:torul capitalu
lui este aceLa care îi primeşte ca mafă . Aceasta însă e cu pu
·tinţă numai ,n mă.sur.a lîn icare banii uncţionează în calitate de cipi-
1tal şi sînt dlCi avansaţi. )eib1toml îprumută ibani 1în :alitate de 
capital, de vloare oar·e e vailoiacă. Dar la început ei Sî:t numai 
capital .tn sine, ,ca orioe ·cpitil a PUllc<tul de plecaie, rîn momentul 
avansării lui. Abia Prin intrebui·nţ:rea lr ei se valor.ică, Se ·reali
·zează lîn calirtate de capil.l. Dar debitorul rtvebuie să'Î restituie ca 
un ·Capitl realizat, !deci rea v.aloare plus plusva:loare {dobîndă) ; şi 
acesta din urmă nu poate fi rdedt o p,arte din profitul ·realizait ide el. 

") „Dreptul de a lua dobîndă nu depinde de faptul că debitorul realizează 
sau nu profit la banii împrumutaţi, ci de faptul că aceşti bani pot să aducă profit 
dacă sînt bine întrebuinţaţi" („An Essay on the Governing Causes of the Natural 
Rate f lnterest, wherein the sentiments of Sir W. Petty md Mr. Locke, on 
that head, are considered" , London � 50, p. 9. Autorul acestei scrieri anonime 
este : J. Massie.) 

5) „Bogătaşii, n loc să întrebuinţeze singuri banii lor, îi  împrumută altora, 
pentru ca aceştia să realizeze un profit şi să dea o parte din acest profit posesori
lor de bani" (I. c. p. 23, 24) . 

. „Ceea ce p�ătesc oamenii drept dobîndă pentru întrebuinţarea a ceea ce 
au luat cu împrumut" este după Massie, „o parte din profitul pe care acesta este 
în stare să-l producă". - Nota !rad. 
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Nnai o parte, nu ttul. Căd pentru debitor laloarea e �ntrebuin
ţar.e 1coltă 1în a ceea că b ni l produc profit. A1mintii credtorul 
n-ar fi înstrăinat valoaea de intrebuinţare. Pe de altă parte, debi

'torului lu-i poatte !evei antregul profit, ,căci •aceasta ar însemna 
tă el nu plăte.te nimic pentru îns1:răinarea valorii de ntrebuinţare 
·şi că baii avan.aţi l i înpoiază Nediorullui ca bani pur şi Siplu, 
şi nu ca n pltal, ca un c apital realizat, căi i nu .înt cpital 
realizat decît  ca B + Â B. 

Amîndoi, l: ,creditorul oit şi 1dbitor.l, :cheltuisc aceişi sumă 
de bani in 0ali:a'te de ,cpital. Dar nma'i la debirtor acstă sumă 
funcţionează n c alitate de capital. F1aptul că una şi aceeşi sumă 
există de două ori în calitate de capital pentru două persoane nu 
lublează profitul. Acestă 1sumă poate funcţiona pentru ambele per
soane in .calita1:e de capital numai datorită 1fptului că profitul se 
patle. Partea icare revine creditorului 1se numeşte dbindă. 

Presupunem că întreaga tranzacţie are loc între două catgorii 
le c apitalL.ti,  capitalistul posesor de b ani şi capitais<tul industrial 
sau cel cmercial. 

Nu trebuie să uităm niciodată că ai ci, c ap italul, 1în -calitatea sa 
oe c,it11, se mafă, sau că rmaifa despre icare este vo.rha aici 
este capital. Toite rnportu.le care par aici ar ifi deci iraţionale 
din 1punctul Ide vedere 1al mărfii 1simple sau chiar din punctl de 
vedere al ,capitalului, în mlsura lin .care acesta funcţionează ân pro

cesul Său de ·reproducţie c a  un cpital•marfă. A da cu împrumut şi 
a lua cu Îprmut, în loc de a vinde şi de a ·cumpăra, coJStituie 
aici o deosebire rezultată din natura specifică a mărfii1c.apita1 .  Tot 

aşa, ceea ce se plăteşte aici este dobîndă, şi nu preţul mărfii. Dacă 

m numi ,dob1nda )reţ al capitalului bănesc, aceasta ar fi o formă 

iraţională a preţului, c are vine în contradicţie totală cu noţiunea 

de preţ al mărfii 59) . Preţul este redus aiîi la forma ui pur abstractă 

.i lipsită de conţinut, astfel 1că el 1repreiintă o anInită SIInă de b ani 
•care se plăteşte pentru ceva ee !figurează într-un fel sau altul ca 
valoare Ide întrebuinţare, în timp ce,  potrivit noţiunii sle, preţul 

59) „Expresia valoare (value) aplicată la currency ' are trei accepţii„. 
2. currency actually in hand ' * în comparaţie cu aceeaşi sumă de currency care 
va intra mai tirziu. Atunci valoarea lor este măsurată după nivelul dobînzii şi 
nivelul dobînzii e determinat by the ratio between the amount of loanable capital 
and the demand for it ' ' '  •. (Colonel R. Torrens. „On the Operation of the Bank 
Charter Act of 1 844 etc. • ,  2nd ed„ 1 847 [p. 5, 6] .) 

' - mijloace de circulaţie. - Nota trad. 
' '  - mijloace de circulaţie efectiv disponibile. - Nota trad. 

' ' '  - de raportul dintre cantitatea capitalului disponibil pentru împrumut 
şi cererea de împrumut. - Nota trad. 
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ste 0eg0al cu vallo.:rea 1ePrimată în bani a a•oe1tei valori de îhtre
buinţare. 

Dobuida •Ca preţ al capirtalului ste din cl locului o epresie 
complet f.aţională. Aici marfa are o valoare dublă, întîi o valoare, 
şi apoi un preţ diferit ·de .această .valoare, pe oind preţul este ex
pr.esia în bani a valorii. Capitalul bănesc nu este deocamiată nimic 
altceva decî1 o sumă de 1b.ani, sau ialoa-rea unei anumite .oantităţi 
de mărfui ixată ,ca o sumă 1de bai. Dacă manfa este dată cu fn
prumut •ca un ·capitaJl, atunci •ea nu este dedî1t for.ma deghizată a 
unei sume de b and. Căci ·ceea oe se 1dă icu !îPmrt în 1c:lita.te de 
tapital nu ·s•înt atLţia şi 1atîţia 1pifunzi de !bumbac, d .atî.ţia şi tîţia 
bani, c are există 1sub formă de ib1Jbac ca valoare a acestuia. De 
aceea preţul capitaluh1i se raportează la el ca 1a o smă de bani, 
leşi nu 1sub orma de .currency, cum îşi lirchmie d-l TorrelS (vem 
ni sus , nota 59) . Cum ;poa·te .oare o 1sumă de vaioar1e să aibă şi 
n aLt preţ în :�a·ră de .prop'iul ei .preţ, 1în .afară de Preţul ·oare este 
exprimat în propria ei formă lbăneaocă ? Preţul este doar valoarea 
mărfii (acesta est·e •C azul şi cu preţul de pi.aţă, care nu diferă de 
.aoare .oalitativ, d nUInai oantt:tiv, a1dkă nm. în ceea ce pri
veşte mărimea vlo·ii) J �r•e ,deosebire de V•aloarea ei de i.ntre
buinţa•re, Un preţ .caie dtferă calitativ ide valoare este o contra
dicţie absurdă 0) . 

Capit·lul ise manifestă lin :calitate Ide cipit:l .prin valorificarea 
lui ; gLrad.l acestei valortfcări ·exprimă grdul ·c antitibiv în caie e.l 
se reJizează în c alitate de capttal. Plusv,Jloar·ea produsă de el sau 
proitllll - rata sau nivelul acestuia - .se poate msura nllai prin 
copararea ·CU vaourea •cpita11U1ui avansat. Valorficarea mai mare 
sau mi ică a opirtalului purtă1or de dobîndă se poaite măsura .de 
asemenea numai prin COipar.area mărimii ldahînzii, adică a păţii 
care-i revine !din profitul toial, ·cu valoarea c>italului av·s:. 
Dacă, prin urmare, p.reţUJl eiPrmă v,aloa-rea mămi�, dobînda ex
primă valor.iiicarea capitalului bănesc şi .apare dei ca preţul c are 
se plăteşte pentru acesta creditorului. De aici rezuHă ît de bsur.dă 
este de la uncput Pretenţia :de a aplic.a a:i di�ect •rporturile 5i.ple 
ale schimbulu�, ·ale c�ărării şi lînzării, mij.Iocite de hi, aşa 
cum procedează Prou1dhon. Premis a fundamentală este tocmai acea 
că banii !funcţionează n -calitate .de capi·tal şi, prin u.re, că pot 

'0) , ,Dubla accepţie a expresiei valoare a banilor sau a mijlocului de circu
laţie, întrebuinţată în egală măsură pentru a desemna valoarea de schimb a mărfu
rilor şi valoarea de întrebuinţare a capitalului, este o pemanentă sursă de con
fuzie", (Tooke. „ Inquiry into the Currency Principie", p. 77.) - Tooke nu vede 
însă principala confuzie (cuprinsă în însăşi esenţa problemei) că valoarea ca atare 
(dobînda) devine valoarea de întrebuinţare a capitalului. 
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fi rtrlllişi unei terţe pe.oane ca un cpirtall 1în .sine, ca un cpital 
potenţil. 

Capita1u1 apar.e 1nsă aici ca marfă în măsura în care el este 
orit € piaţă şi 1n măsura în care vloarea de [ntrebuiinţare a 
banilor este Ielmente 1înstrăinată 'în calitate de cpital. Valoarea 
lui de întrebuinţare constă însă în capacitatea de a iproduce profit. 
Valoarea bnilor sau a mărfurilor în calirtatea or de cpital nu este 
determiuită de valoarea [or ca bani .sau ca mărfuri, i de calltit:atea 
de pJusvaloare pe care o produc petru psesorul lor. Podusul 
capitalului este profitul. In ieoudiţiile producţiei c apita1iste, faptul 
că banii 1sînt cheltuiţi ca bni sau avansaţi !în calitate de capital 
reprezintă numai o Întrebuinţare dferirtă a banlor. Banii, respectiv 
mafa, sîllt 'În sine, .pltnţial, cpM:al, dpă . 1şi foţa de muncă 
este, pote.ţial, capirtal. Ci : 1) bni pot fi trsfonaţi în elemente 
ile produ:ţLei şi, a atare, sînt nmai expresia abstactă a aces
tora, numai existenţa lor a valoare ; 2) elmentele matiale ale 
avuţiei posedă, Otenţial, propritata e a fi capital, pentru că 
bpsl lor care le compltează, are le face Să devină cpital 
- munca Salariată -, exStă deja e baza producţi!i capitaliste. 

Canacterul social anagonst al avuţiei materiale - antagonis
mul dintre aoeista Şi muca c a  muncă salariată -, eparat de pro
cesul de producţie, este dej a eprimt in proprietatea asupra capi
talului a atare. ct momellt, spara't de rsuşi procesul de pro
lucţie capitalist, l cărui rezltat permanllt este, şi ca ezul:tat 
pemnent este totodată şi Premisa lui pemanenrtă, e eprimă n 
fitul că i, şi de asmnea marfa, înt în sile, latellt, potenţal 
cpial, că t fi vînduţi ca cpital şi că rn această fonă ei pot 
CIlanda muca al>tuia, t ite preteia de a-şi ÎlSŞi munc a 
altuia, îlt prin umare valoare eaDe Se valoriJfică. ici devine evi
dent şi faptul că b aza şi mijlocul pentru ÎlSu.şirea muncii altuia este 
tocmai ată rel.ţie, şi .cidecum ireo muncă oarecare prestată 
de 1cie cpirtli. ca hvll:. 

Mi deyarte, 1c�italul apaTe ca marfă un măsura în care îm
pănţirea profitului .în dobîlldă i in profitul prpriu-is .te reglată 
ide erere şi ofertă, deci de concurenţă, 'la fel ca şi preţurile .de piaţă 
ale măfurilor. Deosebrea iste ânsă aici tot atît de evidentă ca şi 
asemănarea. Dacă cererea .i oferta 1e csează, preţul de piaţă 
l mfi corespunde preţului ei de )roducţie ; esta Înseamnă 
că Preţul ei e reglt de ·legile iteme le producţiei capitali:ste, 
inependent de concurelţă, eoarete ocilaţiile cereriii şi ofer.tei 
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nu e.ică nimic altceva dcit 1baiterile peţurilor Ide iaţă de la 
preţurile de prdducţie, abateri care e compeSează reciproc, astfel 
că [n anmite perioade mai lungi sau mai �urte peţuri1e de piaţă 
mijlocii sînlt egale cu preţurile de producţie. Gînd cererea şi oferta 
se compensează, aceste forţe iîloetează de a mai atţiona, se anu
lează recipoc şi atuuci legea generală a ieterminării preţului se 
manifestă -ca o 1ge şi pentru icazul p.iticula: ; preţul de piaţă co
respude tui/ci, un i.usşi exi·stenţa sa nemijlocită .şi nu nmai ca 
medie a mişcări[ preţurilor de pia.ţă, ICU preţul de producţie, care 
este reglat de lgi1le 1manente le modului •de producţie. La fel 
stau Jucrurile şi 1n ceea •ce privş'te sal.ariul. D!că cererea şi oferta 
se 1copensează, atuuci acţiunea lor se anlează şi 1salriul este egal 
cu valoarea forţei de muncă. ltfel isitau lnsă lucrurile cu tdobînda 
ra ·capitalul bănesc. Co11curenţa nu detennină a.i abaterle .de la 
lege pentru 1simplul moltiv că nu există altă Lege a ÎlPănţirii de:ît 
cea dictată de concurenţă, pentru că, aşa cum vom mai vdea în 
coutinuare, nu exstă o rntă , ,naturală" a dobînzii. :Prin Tata natu
rală a obîzii se âlţelege, dimpotrivă, 'ata 1stabilită prin libera 
cocurenţă. Nu există 1imite „naturale" ale ratei doYîzii. Acolo 
unde cocure,ţa nu determină numai abalterHe •şi dsciJaţi�le, ude, 
prin urmare, dn condiţiile echilibrului forţ.elOT 1conndot0Tii, înce
tează :în genere orice deteminare, Ceea ·ce urmează a fi dermi
nat es.te 1în isine ceva în fara 'legităţii şi arbitrar. De,pre !ceasta 
vom vorbi mai e [arg în cpitolu'l mător. 

La capi:alul purtător de idobindă tol .a,a1e ca ,ceva e!terior : 
avansarea de 1capltal 1apare ca o simplă :Jransmitere a Jcestuia de 
la creditor a bitor ; rlîn'toa1cerea 1caprtalului realizat pare ca 
o simplă ·retransmitere, restituire •CU dobîndă, de 1la debitor Ja  
credHor. ice1aşi 1ucru trebuie spS şi 1în )eea ce privşte dete.i
narea, imanentă modului de produţie 1C·pitali.st, 1că r!ta profitului 
e!te idetemintă nu numai e pottul dintre profitul realizat .în
tr-o .singură <rotaţie işi 'aloaTea-capit.al avansată, ci şi de durata 
acestei rotaţii, este determinată deai <:a profit pe care îl aduce capi
talul industrial 1n intervale de timp date. Pntru capitalul purtător 

de dobîlldă şi .aceasta 1apare ca �eva absolut exterior : creditorului 

i se plăteşte pur şi simplu pentru n anumit termen o anumită 
<lobîndă. 

Cu obişnuita •s.a putere e pătrundere în conexiunea lăuntrică 

a l'Uc.rurilor, romanticJl Adam Muller spune („Elemente der Staats
kunst" ,  Berlin 1 89, [h. III,] S. 1 8) : 
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„Pentru determinarea preţului obiectelor, timpul nu prezintă importanţă ; pen
tru determinarea dobînzii însă, mai ales timpul contează".  

El nu vele că timpul de produ�ţie şi timpul de circulaţie intră 
Sn liteminarea preţului măr;furilor şi că tocmai prin •aceasta rata 
profitului es't·e determinltă pentru un timp de rotaţie lat a1 cipi� 
talului, e IÎd rata doiînzii ·este determinată tocmai prin de ter� 
minarea profitului peutru un timp dt. Profunzimea sa constă aici, 
ca întotdeauna, în ceea că vede numai norii de praf de aa supa� 
faţă şi P'ezintă aoeaită 1prăfăraie în fraze preteuţioase drept ceva 
llisberins şi important. 
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Obiectul capitolului de faţă, ca În genere toate fenomenele 
creditului, de,pre care vom vnrbi în :ele ce urmează, nu pot fi 
cerceta'te aici mănunţit. Concurenţa dintre creditori şi debitori, 
pecum şi fluctuaţiile rde scurtă durată ale pieţei financiare care 
rezltă din aceasta dyăşeic cadt ul anlizei noastre. Circuitul e 
care-l 1parcurge ba dobînzii în timpul ciclului idustrial prsupune, 
pe11tru a putea tfi expus, ca 1în pr·ealabil să epunem cest cidu, ceea 
ce de asemenea nu putem .ce aici. celşi ICru este vailabil şi 
pentru egalizarea mai mult .sau mai puţin aprorimativă a ratei do
bînzii ,e piaţa mondi·ală. Aici ne vom ocupa numai de forma inde
peentă a CPi1alului purtător de dobîndă şi de separarea .do
bînzii .de profit. 

Dat .fiind :ă dobîida nu este decJt o parte din profit, şi anme 
partea pe 1oare ·Capitalistul industril trebuie, potrivit �resuipunerii 
noastre de 1pînă acum, s-o plătească capitlistu.lui posesor de bani, 
profitul isuşi apare ·ca limita maximă a dobizii atunci 1cînd partea 
care revi!e .capitalistului 1în funcţiune ar fi = O. Abstracţie făicind 
de unele cazuri, 1aînd 'dobînda Poate fi realmente mai mare deoît 
profitul ·Şi prin unnare nu nai poate fi plit:tă din profit, s-ar pu
tea eventul considera ca limită maximă a dobînzii Întregul profit 
minus partea ldin acest profit, de care ne vom ocua in cele ce 
urmează, şi care constă din salariul pentru supraveghere (wages 
of su.perintenldence) . Lmita minimă a dobînzii nu poate fi de loc 
determinltă. Ea poate să scadă orio�t. Totuşi de tfiecare dată in
tervin timprej urări /Care •acţioneză în sens contrar şi o ridică peste 
această limită minimă relativă. 

„Raportul dintre suma plătită pentru întrebuinţarea unui capital şi acest capital 
lnsuşi exprimă rata dobinzii exprimată în bani". - „Rata dobinzii depinde : l) de 
rata profitului ; 2) de raportul ln care se împarte profitul total între debitor şi cre
ditor". („Economist" 15, 2 ianuarie 1 853.) „Deoarece ceea ce se plăteşte drept do
bindă pentru folosirea sumei împrumutate este o parte din profitul pe care banii 



34 Secţiunea a V-a. apitl pur.tor de dobîndi 

împrumutaţi sini în stare să-I producă. dobînda aceasta trebuie întotdeauna să fie 
reglată de acest profit". [Mas sie, I. c„ p. 49.) 

Să presupunem mai itîi că înne Profitul total şi ,patea pro
fitului total ·care umează să fie plătită ca 1dobîndă c apltalistului 
posesor de bani există n raport .ix. In ·acest caz este clar că do
bînda va Creşte sau va scădea o dată cu profitul total, iar acesta, 
la rîndul lui, .este determinat de rama generală a profitului şi de 
oscilaţiile ei. Dacă, de ipildă, rata mijlocie a profitului = 20°/o şi 
dobînda = 1/4 din profit, atunci dobînda = 5°/o. Dacă rata mijlocie 
a prfitului = 16°/o, atunci dob.înda = 4°/o. La o rată a profitului 
de 20°/o, dobînda ar putea Cre.te la 8°/o, şi capita.istul idutrial 
tot ar mai putea realiza aioe1aşi profl ca şi la o rată a profitului = 
= 160/o şi cu o .dobîndă = 4°/o, adică de 12°/o. hiar .dacă dobînda 
s-ar urca numai la ' 6°/o sau 7°/o, cpiA•aUstului dtial tot i-ar 
mai rămîne o parte mai mare din prit. Dacă dohînda ar fi egală 
cu o cotă ::onstantă din )rofitu'l mijlociu, rezu.taitu1 ar fi că, cu cit 
rata generală a pmtitu1ui r i mai ridi:ată, .cu atÎit mai ma:re ir i 
ferenţa abs o1ută dintre profitul total ·şi ndă, cu atît mai mare 
ar fi deci şi Partea din profhtul to:al .c are revine 1oapitalistului 'În 
funcţiune, şi inves. Să presupunem că dobânda = 1/5 din profitul 
llijlociu. 1/5 din 10 este 2 ; lifere,ţa .dintre profiltil total .şi do
:fldă = 8 ; 1/5 n 20 este = 4 ; diJferenţa = 20 - 4 = 16 ; 1/s din 
�5 = 5 ; diferenţa = 25 - 5 = 20 ; 1/5 din 30 = 6 ; idiferen�a = 30 -
- 6 = 24 ; 1/5 din 35 = 7 ; diJerenţa = 35 - 7 = 28. DiJferitele nte 
ale dobinzii de 4, 5, 6, 7°/o ar exprima aici mereu numai 1/5 sau 20°/o 
din profitul tota:l. Dacă, .prin urmare, ratele ;profit<lui sînt diferite, 
atunci rate diferite ale dob.îzii p ot exprima aceleaşi păr.ţi alicote 
din profitul total s au aceeaşi parte procentuală din profitul total. 
La un asemenea raport constant al dohînzii, profitul industrial (di
ferenţa dintre profitul total şi dobîndă) ar fi cu atît mai mare cu 
cit  rata generală a prHului ar  fi  mai ridicată, şi invers. 

Presupunînd că toate c elelalte împrejurări rămîn neschimbate, 
cu alte .cuvinte că rpol'tu1 dintr-e dobîndă şi profitul rtotal este mai 
mult sau mai puţin iconstant, capi:ta1isltu1 în funcţiune va fi 'În sta re 
şi va voi să plătească o ldobîndă mai ridicată sau mai scăzută în 
raport direct cu nivelul ratei profitului 61) .  DeoareCe, aşa cum m 
văzut, nivelul r•atei profitului este •invers proporţional icu dezvol

trrea producţiei •cpitaliste, rezultă că niNelul, mai ridicit .sau mai 
�ăzut, al dobînzii [ntr-o ţară este .şi •el invel'S proporţional cu 

11) „Rata naturală a dobînzii este reglată de profiturile realizate în fiecare in
treprindere in parte". (Massie, I. c., p, 51.) 
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nivelul dezvo1tării industriale,  în măsura în care deosebirea dintt e 
nivelurile dobîn�ilor eiprimă realmente de osebirea dintre ratele 
profitului. Vom vedea mai itîrrzilu că nu 1întotdeauna se întimplă 
�'tf·ell. ln acest sens putem spune că dobînda este :reglată de proflt 
sau, mai precis, de rata .generală a pr ofitului. Şi acest mod e re
g1are este valabil işi pentru dobînda mijocie.  

n orice caz,  rnta mij looie a profitului trebuie privită ca limita 
ma"rnă de deteminare finală a dobînzii. 

Vom analiza de îndată :mai ,îndeaproape faptul 1că dohînda ,tre
buie raportată la profitul mij lociu. Cîd ·avem de împărţit La doi 
un iînrreg ldat, ·cum e profitul , ceea ce conteaz ă  în primul rîud este,  
fireşte, mărimea ·Întregului ·c are urmează a i ÎfPărţit, şi  această 
mărime a profituiui este .determinată de rata mijlocie a profitului. 
Să presupunem 1că .rata generală a profi1tului este dată, deci mări
mea prlfitului la un capital de mărime dată este, să zicem , 1 00, 
variaţiile dobînzii sînt evilden: inv·ens µroporţiona:J e cu cel e  ale 
păţii din profit c e  rămîne ·c api'talistulu.i în funcţiune, care 1ucrează 
cu un Capital împrumutat. Dar lîprejurările c are determină mă ri
mea profitului ce urmează •a i iîmpărţit ,  adică a valorii nou cre a te 
prin munca neplătită, •SÎillt foarte diferite de acelea •care determină 
rparti,ia lui !între ·aces•te două ,categorii de icapitalişti şi  icţionează 
adesea Îln direcţii abs olut opuse i2) . 

Dacă considerăm cioluriJe de rotaţie în cadrul cărora se mişcă 
industria m odernă - s t are de acalmie, înviorare cresdndă, pros

peritate, supraproducţie, crah, stagnar·e,  star·e de acalmie etc.  cicluri 
a c ăror analiză .amănunţită .depăşeşte cadrul ·ana1iz�i no isitre -, 

vom vedea că, în maj oritatea ,cazurilor, perioaidelor de pro.per.i
�·abe ·sau de ,supraProfit l·e c orespunde un nivel ,scăzut l dobdnzii, 
trcerii de la prosperitate la ,faza următoare a 1ciclului îi corespunde 

µn nivell iporit al dobînzii, iar pe rioadei de .criză îi  corespunde 
dobînda m aximă, d e  c amrtă 63) . Din vara anului 1 843 focpe o pe

rioadă de prosp eritat·e ; rata dobînzii, care în primăvara anului 
1 42 mai era de 41/20/o, a scăzut 1în primăvara şi vara anu1ui 1 843 

") Aici în manuscris găsim următoarea observaţie : „Din cuprinsul acestui ca
pitol rzultă că, înainte de a fi cercetate legile de repartizare a profitului, e totuşi 
mai bine să se expună la început cum împărţirea cantitativă devine împărţire ca
litativă. Pentru a face trecerea de la  capitolul precedent la capitolul de faţă, nu 
este nevoie deocamdată decît să presupunem că dobinda este o parte încă ne
determinată precis din profit". [F.E.] 

83) „!n prima perioadă imediat următoare perioadei de depresiune, bani 
sînt suficienţi, nu se face speculă ; în a doua perioadă sînt bani din abundenţă, 
iar specula e în floare ; în a treia perioadă specula este în declin şi creşte ce
rerea de bani ; în a patra perioadă banii sînt rari şi începe depresiunea•.  (Gil
bart, l.c., I, p. 1 9.) 
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la 20/o 64) , iar în .septembde chiar la P/20/o (Gilbart. [„A Practicrl 
treatise on banking" ,  ed. a 5-a, .ondon 1849], I, p. 166) , apoi a 
timpul crizei din 1847 a crescut 'la HO/o şi chiar mai mult. 

Desigtr, Pe ue altă parte, o dobândă scăzută ipoate .coincide cu 
o stagnare, i•ar o doîndă în uşoară .creştere - ;cu o înviorare 
ic rescindă. 

Rata dobînzii tinge nivelul său maxim în timpul crizelor, cîd 
trebuie luaţi 0bani cu împrumut pentru a .taoe Plăţi, oricît de mut 

ar C!sta aceaista. Totodată fptul •că urcarea dobdnzii ieorespunde 
unei icderi a preţuilui titltrilof de valoare constituie, pentru cei 
care 1p.sedă .capi:tal bănesc disponibil, un fo1rte bun prilej de a 
cumpărn., Ia preţuri derizorii, asemenea ttluri purtăito:re ide do
bindă :are, daică .[JcrurHe .se desfăşoată normal, trebuie să ajungă 
iirişi .cel puţin la preţul lor mijlociu de inda:tă ce dobinda scde 

.din nou 65) . 
Există însă şi o :endinţă de S:ădere a ratei dobînzii cu totul 

indepe!dentă de oscHaţiile .ratei ·profitului. Sî1 două cauze pin
cipale : 

I. „Chiar dacă presupunem că niciodată nu s-ar lua capital cu împrumut 
decit peiiru investiţii productive, este totuşi posibil ca rata dobînzii să se schimbe 
fără ca să aibă loc şi o schimbare a ratei profitului brut. Căci, pe măsură ce un 
popor progresează sporindu-şi avuţia, ia naştere şi creşte mereu o clasă de oa
meni care, datorită muncii înaintaşilor lor, posedă fonduri şi pot trăi din simpla 
dobindă la aceste fonduri .  Tot aşa, mulţi dintre aceia care tn tinereţe sau la 
maturitate au participat activ la afaceri se retrag pentru a trăi liniştiţi la bătri
neţe din dobinda la sumele acumulate. Aceste două clase au tendinţa de a creşte 
o dată cu creşterea avuţiei ţării ; căci cei care încep cu un capital de mărime 
mijlocie reuşesc mai uşor să facă avere decit  cei care încep cu un capitdl mic. 
De aceea, Ît ţările vechi şi bogate raportul dintre partea capitalului naţional pe 
care posesorii ei nu vor s-o întrebuinţeze ei înşişi şi întregul capital productiv 
al societăţii este mai mare decît acelaşi raport în ţările tinere şi sărace. Cil 
de numeroasă e clasa rentierilor în Anglia I Pe măsură ce creşte clasa rentierilor 
creşte clasa celor care dau capital cu împrumut, căci sînt unii şi aceiaşi oameni" .  
(Ramsay. „Essay o n  the Distribution o n  Wealth", p .  201 , 22.) 

8') Tooke explică aceasta „prin acumularea unui surplus de capital, care 
însoţeşte în mod necesar lipsa unor plasamente avantajoase în anii anteriori, 
prin punerea în circulaţie a unor rezerve băneşti şi prin renaşterea speranţei în 
prosperitatea afacerilor" . („History of �rices from 189 to 1847",  London 148, 
p,  54.) 

85) „Unui vechi client al său, un bancher i-a refuzat un împrumut pe baza 
unor hirtii de valoare de 200 OO I.  st. ; în momentul în care clientul voia să 
plece pentru a anunţa încetarea plăţilor, bancherul i-a spus că n-are nevoie să 
facă un asemenea pas, căci n împrejurările date ar fi dispus să-i cumpere hîr
tiile de valoare cu 150 OOO I. st." ([H. Roy.] „The Theory of the Exchanges. The 
Bank Charter Act of 1844, etc.", London 1864, p. 80). 
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II. Dezvoltarea sis �emuQui de credit şi, o dată cu aceasta po
sibilhtatea mereu crescîidă pe;tru comeroi.anţi şi  indl.triaşi de a 
dispune, prin intermdiul bancheri'lor, de .toate ·iconomiile băneşti 
ale 1twturor da>e1or soci·etăţii, precum şi concentrare a progresivă 
a acestor economii 1n mase mari, :,pabi:le să ·aiioneze ca un ca
pital !bănesc, trbuie de asemenea să exercne o presiune asupra 
ratei ·dohînzii. De.pre aceasta :om vorbi amănunţit mai tîrziu. 

!n ·ceea ce prive:t·e •det•erminarea T'tei dobînzii, Rasay ·spune 
că ea 
„depinde în parte de rata profitului brut, în parte de proporţia în care acesta se 
împarte în dobîndă şi beneficiul întreprinzătorului (profits of enterprise) . Această 
proporţie depinde de concurenţa dintre cei ce dau şi cei ce iau cu împrumut 
capital ; această concurenţă este influenţată, dar nu reglată exclusiv, de rata 
probabilă a profitului brut ") . Concurenţa nu este reglată exclusiv de rata Ho
babilă a profitului brut pentru că, .pe de o parte, mulţi iau cu împrumut fără a avea 
în ·vedere o investiţie productivă şi pentru că, pe de altă parte, mărimea întregului 
capital naţional care poate fi dat cu împrumut se schimbă o dată cu avuţia ţării . 
independent de o eventuală schimbare a profitului brut " .  (Ramsay, 1. c. , p. 206, 207.) 

Penitru a ala rata mijolocie a ·dobînzii, trebuie : 1 )  să se calcu
leze media ldhînzii după varia1ţle ei .în tipul marilor ciduri in
dustriale şi 2) să ,se cakuleze rata dobînzii la investiţiile pentru 
oare capiltalul este 'împrumutat pe tePDen relativ lung. 

Rata mijlocie a lobinzii 'Care predomină ântr-o ţaTă - spre 
deOS·ebire de ratele ide piaţă, C are osCtlează un pemanenţă - nu 
poate fi diterminată ide nici o lege . .  In acest domeniu nu exită nici 
o .r.ită na1urală a idob'înz1i în sensul în .oare vorhesc economiştii 
despre o rată na:urală a profitului şi o rată naturală a salariului . 
Incă 1Massie a ,făcut un această iPrivinţă o rema1că justă p. 49) : 

„The only thing which any man can be in doubt about on this occasion, is, 
what proportion of these profits do of right belong to the borrower. and what 
to the lender ; and this there is no other met.hod of determining than by the opi
nlons of borrowers and lenders in general ; for right and wrong, in this res
pect, are only what common consent makes so" " .  

Echil�brl .dintre oerere ş i  ofertă - p resupunînd ·că rata mijlo
cie .a profitului .este dată - nu .dovedeşte aici ahsolt nimiic. In 
general, 1în cazurile dnd .se reCurge la iceastă fomulă (şd în acest 

68) Dat fiind că rata dobînzii este în general determinată de rata mijlocie a 
profitului, foarte adesea o rată scăzută a dobînzii poate fi însoţită de speculaţii 
extraordinare, ca, de pildă, speculatiile la căile ferate din vara anului 1844. La 
Banca Angliei rata dobînzii a crescut la 30/o abia la 16 octombrie 144. 

" - „Singurul lucru de care se poate îndoi cineva în cazul dat este cit 
anume din acest profit aparţine de drept debitorului şi cit creditorului. !n general, 
acest lucru îl pot stabili numai debitorul şi creditorul ; căci, în această pri
vinţă, oamenii stabilesc de comun acord ceea ce e drept sau nedrept " ,  -
Nota trad. 
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.cz ist•a este just chiar ,şi din punct de vedere 1practk) , ea iserveşte 
�a o fomulă POtru a 1găsi 'regula ,fundamentală, icare este inde
pendentă .de concurenţă şi care, ,dimpotrivă, determină concurenţa 
{o formulă 1pentru a găsi :limiitele 1care reglează sau mărmile limi
tave) ; ea serveşte mai •ales ca o formulă pentru cei angrenaţi 1n 
practica !Concurenţei, în fenomenele ·ei şi . în concepţiile care se 
dezvoltă din concurenţă, o formulă care ajută să •se ajungă 1la o 
·conce,pţie, id.şi tot supe1ficială, despre legătura lăuutrică a rela
ţiilor ·economice care .se manifestă 'în cadrul concurenţei. Aceasta 
este o metodă pentru a ·se putea ajunge de la variaţiile •Care înso-
1ţesc co11curenţa la 'limitele acestor variaţii. Ea .însă nu po ate fi 
plicată la rata mijlo cie a dobînzii. Nu ·eGistă absolut nici un motiv 
pentru ·care condiţiile mij lociii ale !Coucurenţei, echilibrul idintre 
crediltori işi debitori să trebuiască să dea 1creditorului o dobîndă de 
3, 4, 50/o etc. l a  c apitalul •lui, sau o anumită parte de 200/o s au de 
50°/o din profitul brut. In cazurile în •Care aici !concurenţa ca atare 
joacă un .rol hrntărîtor, detefiinarea iropriu-zisă este întîplă
toare, Pr empirică :i numai un pedant sau un fantezist î.şi poate 
propune să acă idin această împr·ej urare 1înHmplătoare !Ceva ne
,cesar 67) . In rapoartele parlamentare din 1 857 şi 1 858 cu privire I.a 
J.egislaţia b ancară şi 'la criza comerciilă nu este nimic mai amuzant 
decît ,păl.vrăgea1a directorilor Băncii Angli·ei, a bancherilor din 
Londr·a şi diT. provincie şi a teoreticienilor de p rofesie despre 
.,real rate produc·ed" * fără ca ei să reuşească să ajungă La altceva 
decît 1la locuri ·comune, ca, de piLdă, că „preţul care se plăteşte 
pentru capitalul 1oare Poate i ·împrumut!t trebuie să se schimbe o 
dată cu oferta acestui capital " ,  sau că „o rată ridicată a do!bînzii 

87) Astfel, de pildă, J. G .  Opdyke face în lucrarea sa „A Treatise on Pol. 
Econ . " ,  New York 1851 , o încercare cu totul nereuşită de a explica prin legi 
eterne caracterul general al dobînzii de 5°/o. Şi mai naive sînt raţionamentele 
d-lui Karl Amd în „Die naturgemasse Volkswirthschaft gegeP.iiber dem Monopo
liengeist und dem Kommunismum etc. • ,  Hanau 1845. In această lucrare se poate 
citi : „In cursul natural al creării de bunuri materiale există numai un fenomen 
care - în ţările foarte civilizate - pare destinat să regleze într-o oarecare mă
sură rata dobînzii ; este proporţia în care sporesc cantităţile de lemn din pădu
rile europene datorită lăstarilor. Aceşti lăstari cresc, total independent de va
loarea lor de schimb" (cit e de ridicol să spui despre arbori că îşi reglemen
tează creşterea indPpendent de valoarea lor de schimb f) , „ în proporţie de 3 pînă 
la 4•/o. De aceea" (adică, deoarece, aricit de mult ar depinde valoarea de schimb 
a arborilor de creşterea lăstarilor, această creştere are loc independent de va
loarea de schimb) „nu este probabil ca" (dobînda) „să scadă sub nivelul pe care-l 
are actualmente în \ .rile cele mai bogate" (p. 124, 125) . Aceasta merită să ie 
denumită „dobînda de origine forestieră • ,  iar descoperitorul ei, ca „filozof al 
impozitului pe cîini" 91, şi-a cîştigat noi merite în faţa „ştiinţei noastre" datorită 
acestei scrieri {p. 20, 421 ) .  

* - „rata produsă realmente" .  - Nota trad. 
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şi o ra:ti rscăzută a profitului nu pot :oexi·sta multă weme " ,  sau 
alte asemenea banalităţi 8) . Obiceiurile, dreptul cwt umiar etc. in
tervin 'tot alLt cît şi coi!curenţa propriu-zisă în determinarea ratei 
mijlo ci� a dobînzii, dn măsura 'în 1care acea'5ta -există nu numai ca 
cifră mijlo cie, ci .şi ca mă:dme efectivă. ln multe litigii juridice, 
la a căror so1luţionare ai de-a fice cu oalculairea dobînzii, rata 
mijlo cie a dobîn:ii trebie considerată dreprt legală. Dacă in.să ni 
se pune î:brebarea de ce limitele ratei mijlocii a dobînzii nu pot fi 
deduse din legi generale, răspunsul îl vom găsi n însăşi natura 
dobînzii. Dobînda este numai o parte din profitul mij lociu. Acelaşi 
c apital apare sub două d eterminări : ân mîinile creditorului - ca 
.capital de Împrumu t, 1şi 1în .mîiniile capita1istului 1în !funcţiune - ca 
.capLtal industria'1 s au comercial. Dar c api1talul nu funcţionează de
cît o singură .dată şi prodCe profit Jtot numai o singură dată. In 
procesul de Pro dU!cţie propriu-zis, oaracterul capitalului de c ;pital 
c are poate fi împrumutat nu Joacă ni>ci un rol. Că două pensoane 
îşi împart Profitul pe car·e �l pretind este 1n sine un fapt tot atît  
de pur empiric, un fapt care ţine tot atît de mult de imperiul întîm
plării ca şi .îmPăiţirea procentua�ă a prfitu�ui 1comun al unei com
p anii lint1 e di1eriţii ei .acţionari. La 'Îupărţirea valorii pro duse în 
,pluisv·aloare ·Şi 1sala1iu, pe re are se b az·ează în fond determinarea 
ratei .profitului, exencirtă o inf.luenţă determinantă două elemente 
absolut diferite, forţa de muncă şi caipita1ul ; plusvalo area şi sala
riul sînt funcţii a două variabile independenle, c are 6e limitează 
reciproc ; din deosebirea lor calitativă rezultă 1mpărţirea cantita
tivă a valorii produse. Vom vedea mai tîrziu că acelaş i  luc·ru are 
loc şi la rîmpărţiirea plusvalorii 'În r·entă şi 1profit. In ceea Ce priveşte 
dobînda, lucrwrile se petrec •CU tortul altfel. Aici, dimpo:trivă, de
osebirea calitativă rezultă, djpă cum vom vedea mai j os, din îm
părţirea pur cantitativă a aceleiaşi părţi din P1usvaloare. 

Din ce1 e  epuse p-înă aCu. rezultă că nu există niici o rată 
„natura'lă" a dobînzii. Dacă Însă, pe de o parte, în opoziţie cu rata 
generală a profitului, Hmitel-e ddbînzii mijlocii sau ale ratei mijlocii 
a do'înzii - spre deosebire de ratele de piaţă .ereu 01sieilante ale 
dobunzii - nu pot {i .srtabilite Prin nid o lege .generală, deoarece 
·aici e vorba numai de înpărţLrea profitului brut Între doi posesori 
de capital,  sub diferite tiJtluri, invers, rata .dobînzii, atît  cea mijlo
cie, cit şi 1cea 1de piaţă, apare, un !fie.care c az concret, sub cu totul 

„) Banca Angliei urcă şi coboară taxa de scont în raport cu fluxul şi re
fluxul aurului, deşi ţine, fireşte, întotdeauna seama de rata care domină pe 
piaţa liberă. „De aceea specula cu scontul prin anticiparea variaţiilor eventuale 
ale taxei băncii a devenit acum în bună parte ocupaţia marilor capitalişti ai 
centrului financiar" ,  adică ai pieţei financiare londoneze. ([H. Roy.) „The Theory 
of the Exchanges etc. " ,  p. 1 1 3.) 
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alt aspect dit acela al unei mărimi uniforme, determinait-e şi con
cr.ete, 1cum e czul icu rata genera1ă a profitului 11) .  

Rata dobînzii se raportează la rnta profi.ul.i aşa cm s e  ra
portează preţul de piaţă .al măr!fii la valoarea mărfii. fo măsura i n  
c are rata doblnzii este determinată de rata profitului, ea este de
.teminat ă întotdeauna ide rata 1generală a profitului, •şi nu ide ir.atele 
speciale ·.1e profitu�ui •care po1t 'domina în unele Tamuri 1industrlale 
şi  cu atî t mai puţin de iprofitul suplimentar ,pe <care un c apitalist 
oarecare !l  poate r·ealiza lîntr<o anumită sferă de activitate 70) . In 
realitate, rata generală .a profitului apare din nou deci c·a un fapt 
empirk dat 'În rata mijlocie a .dob înzii, cu toate .că aceasta din urmă 
nu este e.presia ,pură işi fidelă a celei dintîi. 

Este adevă.al c ă  1însişi .rata dobiînzii diferă în permanenţă în 
funcţie de felul garanţiei date de lebitori şi · în funcţie de durata 
împrmutului ; dar .pentru 1fiecare din aces:te ·cat-egw.U ea este uni
formă 1în fiecare momen't •dat. Prin urmare, deosebirea aceasta res
pectă caracterul pernaneut 1şi uniform al ratei dobânzii 71) . 

69) „Preţul mărfurilor oscilează ln permanenţă ; mărfurile sînt destinate unor 
întrebuinţări diferite ; banii însă servesc pentru orice scop. Mărfurile, chiar cele de 
acelaşi fel, se deosebesc după calitatea lor 1 banii în numerar au, sau cel puţin 
ar trebui să aibă, întotdeauna aceeaşi valoare. Aşa se face că preţul banilor, pe 
care îl numim dobîndă, are o mai mare stabilitate şi uniformitate decît preţul 
oricărui alt obiect" . (J. Steuart. „Principles of Pol. Econ. •. Traducerea franceză 
din 1789. IV, p. 27.) 

10) „Această regulă de împărţire a profitului nu este însă aplicabilă fiecărui 
creditor şi fiecărui debitor în parte, ci tuturor creditorilor şi tuturor debitorilor în  
general. Ciştiguri deosebit de mari sau deosebit de mici sînt răsplata priceperii 
sau a lipsei de pricepere în afaceri, cu care creditorii n-au nimic comun ; căci, 
dacă aceştia din urmă nu sînt afectaţi de lipsa de pricepere, ei nu trebuie să aibă 
avantaje nici de pe urma priceperii. Ceea ce s-a spus despre persoanele din aceeaşi 
ramură a comerţului sau industriei este valabil şi pentru diferitele ramuri ale co
merţului sau industriei. Dacă comercianţii şi industriaşii dintr-o ramură oarecare 
cîştigă, cu banii împrumutaţi de ei, mai mult d�:lt profitul realizat în mod obişnuit 
!-, aceeaşi ţară de către alţi comercianţi şi industriaşi, acest profit suplimentar le 
aparţine numai lor, şi nu celor care le-au dat banii cu împrumut, deşi pentru obti
nerea lui nu era nevoie decît de pricepere obişnuită şi de spirit întreprinzător. .. , 
căci creditorii nu le-ar fi împrumutat banii pentru exploatarea unei ramuri de afa
ceri în condiţii în care să accepte un cîştig sub rata generală a dobînzii ; şi de 
aceea ei nu trebuie să primească mai mult decit atît, oricare ar fi profitul obţinut 
cu ajutorul banilor lor". (Mas sie, I. c. ,  p. 50, 51.) 

71) Taxa de scont a băncii 50/o 
Taxa de 'cont pe piaţă pentru poliţe, pe 60 de zile 3•/s% 
Taxa de scont pe piaţă pentru poliţe pe 3 luni . 3'/2•/0 
Taxa de scot pe piaţă pentru poliţe pe 6 luni . . . .. . . 35/10"/o 
Imprumuturi exigibile la cerere pentru mijlocitorii de credite cam-
biale . 1-2o 
lmprumuturi pe 7 zile pentru mijlocitorii de credite cambiale . . 3•/o 
Împrumuturi pe termen de •14 zile pentru mijlocitorii de credite 
cambiale • 4'--5'/o 
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Rata miJlocie a idobînzH este în fiecare ţară, pentru perioade 
mai lungi, o mărme rconstantă, deoarece, în pofida schimbării per
manente a diferi•telor rate ale protului, .rata 1generală a profitului 
se schimbă numai după perioade -r·ela tiv lungi, schimbările >dintr-o 
sferă fiind ·compensite de schiJbăirile opuse din altă 'feră. Carac
terul re'lativ con!tant al ratei gener!le a proifitului .se manifestă 
tocmai in aCist caracter maii muLt rsau mai putin constant al ratei 
mij·lodi a dobînzii {average rate or 1common ·rate ·Of interest) . 

In ceea ce priveşt·e 'însă .raita de piaţă a dobînzii reare oscilează 
în permanenţă, ea este dată in fiecare moment rea o mărime fixă, 
ca şi preţul de piaţă al mănfurilor, pentru că rpe piaţa financiară 
îutregul -capital de .împrumllt se opune 'în ipermanenţă ca o masă 
totală a cpitalului 1în fu!cţiune, şi prin urmare rapo1tul dintre 
o.erta cap itaLului 1de iîprumut, pe de o parte, şi cererea de acest 
cipHa1l, .pe de al1tă parte, 1stabi1eşte ide !fiecare idată rata de piaţă a 
dobînzii. Acest lucru se petrece cu atît mai frecvent, u c i t  dezvol
tarea sistemulii de •credit .şi •Concentrarea :lui legată de aceasta im
primă tot m.i mult Capitalului de împrumut un caracter social ge
nera:!, aducîndu-1 în aceiiş'i itimp pe piaţa 1financiară. Rata generală 
a profitului, dimpotvă, există îtotdeauna numai ca o 1tendinţă, C \  
o mşcare d e  egalizare a dferitelor ·rate ·aie profitului. Concurenţa 
dint:e cipHalişti - 1care nu ste ltceva lecit 'însăşi această miş
care •de egalizare - constă aici [n .aptul că ei ·retrag treptat capi
tal din sferele unde profitul este mai multă vreme sub nivelul mij
lociu 1şi introdU!c tot treptat capital in sferele unde 1pro.itul depă
şeşte nivelul mijlociu ; sau in faptul ică capitalul suplimeutar se 
rep artizează 1Suacesiv intre acste sfere, n proporţii diferite. În 
ceea ce priveşte icesite sf.ere di.erite, aceasta se man.ifestă ca osci
laţii pemanente ale refluxului ,şi •fluxului de ·capital, şi 1în nilci un 
caz c a  o icţiune concomitentă a întregii ma·se de 1cpit:l, c a  la de
terminarea rtei dobînzi·i. 

Am văzut ·că, deşi este o 1ca!tegirie ahsolut deosebită de marfă, 
capitalul purtător de dob.îndă de vine o m arfă sui generis şi Preţul 
e piaţă.·al mărfii ob1şnuit·e este ;fixat de fiecare dată de cer·ere şi 
ofertă. De aceea, deşi oscilează 1în permanenţă, rata de piaţă a do
b.înzii este 'În fiecare moment id:t tot atît de fixă oi uniformă ca şi 
preţul Ide piaţă al mărlii în fiec are caz dat. Capital?tii posesori de 
bani o.eră această marfă, şi capitaltştii 'în funcţiune o cumpără, 

Dobînda plătită (de bănci) lâ sumele deţinute în depozite . 31/20/o 
Dobînda plătită (de case de scont) la sumele deţinute în depozit 31/,•t• 

Cit de mare poate fi această diferentă într-o singură zi o dovedesc ratele 
dobînzii pe piaţa financiară londoneză la 9 decembrie .19, din tabelul de mai 
sus, care au fost luate din articolul apărnt în „Daily News• 11 din 10 decembrie 
cu privire Ja situaţia din 'City. Minimum este lD/0, maximum 5°/o. [F.E.] 
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creează deci cererea de acea:stă marfă. Nu la fel 1se petrec lucru
rile icu egalizarea rnt·e1i profitului 1a rita generală a profitului. Dacă 
preţurile mărfurilvr dintr-o sferă sint mai mki s au mai mari dec'ît 
preţul de producrţie (f·icem abs1tracţie de oscilaţiile proprii fiecărei 
ramuri de a'Ctivitate şi legate de diferitele 1faze ale ciclului indus
trial) , atunci egalizarea se prodrnce p rin •ertinderea sau restr,îngerea 
producţiei, adică prin :sporirea :sau reducerea masei de mărfuri 
aruncate pe piaţă de 0către capitalul industrial, determinată de aflu
xul sau ·refluxul de capi1tal fn diferite sfere de produc�ie.  Egali
zarea ·astfel obţinută a preţurilor de piaţă mijfocii ale mărfurilor 
la preţurile de producţie coreciteaz ă  devierile diferitelor rate a l e  
profitului d e  aa rata generală s a u  mij locie a profitului. Pro cesul 
acesta nu are 1.i nici nu poa'te 1să aibă un asemenea 1caraicter încît 
capitalul industrial sau comePCial ca atare Să fie ,  in raport cu cum
părătorul, o marfă, iCm ·est·e cazl!l cu capitalul purtător de dobîndă. 
In măsura in 1c are aces t  proces se manifestă, el  :se manifestă numai 
în oscilaţiile şi egalizări'le preţurilvr de piaţă ale m ărfurilor la  pre
ţurile de producţie, şi nu ·Ca o stabiUre directă a profitului mij lociu. 
In realit·ate,  rnta generală a ,profitului este determinită : 1 )  de plus
valo area pe 1care o prouce 1capitalul to1tal ; 2) de 'raportul dintre 
această plusvaloare şi val:oar·ea c apitalului total ş i  3) de concurenţă, 
dar numai în măsura 1în care e·easta reprezintă miş1Carea prin care 
C·apita:lurile invesite .în diferi:te Sfere de producţie c aută să scoată, 
în raport /Cu mă·rimile for rel'tive, dividende egale din această 
plusv.aloare. Aşadar, rata generală a pmfitului este determinată 
realmente de cu totul a:lte cauze, mult mai complexe dedt rata de 
piaţă .a dobînzii, :care e de.terminată nemij1oci� de raportul dintre 
cerere şi ofetă :şi de aceea ea nu este un faipt evident, dat nemijlo
ciJt, cum este rata dob;înzii. .a·tele speciale •ale profitului în dife
ritele sfere de producţie sînt ele .însele mai mult sau mai puţin ne
determinate ; dar, în măsura în !care ele s e  manifestă, ·se manifestă 
nu uniformitatea lor, ci  diversitatea lvr. Rata generală propriu-zisă 
a profitului apare însă numai ca o 1limiită minimă a Profitului, şi nu 
ca o formă empirică, nemij lodt sesizabi'lă a ratei reale a pro
fitului. 

Scoţând in evidenţă acea�tă deosebire dintre rata dobînzii şi 
rata profitului, focem aibstracţie işi de următoarele două împrej urări 
c are :contrribuie 'la consol�d:rea r atei dobinzii : 1 )  preexistenţa din 
punct de vedere istoric a capitalului purtător de dobîndă şi exis
tenţa unui nivel general ·al dohînzii .transmis prin tradiJţie ; 2) in
fluenţa nemij locită mult mai puternkă pe care o exercită piaţa 
mondială, ·independent de condiţii·le de producţie din ţara dată, 
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.supra st:bilirii ra:ei dob'îl:iÎ, iîn tomparaţie cu influenţa ei asu
pra rntei Profitu:lui. 

Profitul miJlociu nu apare ca un pt dat nemijlodt, oi ca ua 
rezultat final al egalizării unor oscilaţii ope ieare urmează a fi 
stabilit aMa .prin cercetări. A�.el stau lucrurile cu rata dob[nzii. 
P.rin iearaoteirul ei genernl valabil, cel puţin pe :scară loca1ă, rata 
doonzii e1s'te un fapt fixat zi'lnic, un fapt taTe slujeşte, chiar in ope
raţiile capitalului industrial 1şi 1capi1talului comercial, ca premisă şi 
ca post în ca:kule. iecare 1sumă de 100 I.  st. dorindeşte cpacita
tea de a da o idobîndă de 2, 3, 4, 5°/o. Bu1etinle meteoro1ogrce nu 
indică mai preciis unarea sau 1scăderea banametrului işi a termo
metrului decît !!dau buletinele bunei rata 'dobânzii, nu pentru cu
.tr·e sau cu1tare \capital, Ici l entru cpitalul aflat pe iiaţa financiară, 
adică !În general pentru 1capitalul .de împ1rmut. 

rPe .piţa financiară 1Stau .f:ţă .în 1faţă numai credi1torii rşi debi
torii. Marfa are una şi aceeaşi formă, forma e bani. Toate formele 
spedale pe car·e le îmbrncă ·Capitalu1 în funcţi.e de diferitele sfere 
de p roduţie şi de crclaţie iîn .caTe este investi: dispar aici. Capi
talul ·există aici nmai 'în 1llă nediferenţiată, egal ă  cu sine în
sişi, a vailorii indpendente, lîn forma bani. Concurenţa dintre di
feritele .sfere IÎillcetează alci ; ele toate apar ·ca debi'tori, iar cipita
lu1 1se opune tuturor [ntr-o formă în care ii este încă indiferent în 
ce fel va fi <întrebuinţat. Dacă -cpitalUl industrial se manifostă în 
sine ca capital comun întregii clase numai în mişcarea şi con:u
renţa rdintre rdiferilte1e sfere, aici ,capitalul rse manifestă realmente, 
p rin întreaga sa ma.să, ca un capiltal comun al intregii dase în 
cererea ?ii oferta de icapît'l. Pe de altă parte, pe piaţa finaciară, 
capitalul bănesc posedă de pt forma în care, ca element comun, 
indiferent faţă de fotrebuinţ:r·ea lui spedală, se repartizează fotre 
dferitele ser·e, în rcidrul iclasei capitalitiloir, corespunzător cu ne
voile ,produoţiei din fiecare .iferă 1în parte. La aceasita se daugă 
faptul 1că, ·o dată cu 1dezvoltarea marii dndustrii, capita1ul bănesc 
est·e T·eprezentat tot mai mru1t, 'În rmăsura în ·care apare pe piaţă, nu 
de capirtal�ti izolaţi, posesori ai cutărei sau ·cutărei părţi din ca
pitalul 1a:ait p e  >iaţă, ·ci apare ca ·o masă de capital conicentrată ş.i 
organizartă, care 1într-un mod cu totul al<tuil decît producţia reală, 
este pu.să sub controlul bancherilor, care reprezintă capitalul so
cial. Aşda·r, în măsura în care este vo1rba de forma cererii, capi
talului de împTumUJt i se opune o lînireagă clasă ; în ceea ce pri
veşte oferta, erl se mnifeită ·en masse Ca un ,cpital de împrumut. 

Acstea iSÎnt unele di'tre cauzele 1în virtutea cărora rata ge
nerală ia iofituTui apare 1ca un miraj în coiParaţie cu rata do
bîm:ii, detenninaltă, care, Ce-i drept, oscilează lin oeea iee )riveşte 
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mărimea <dar, prin .fa'tul că oscHează în iceeaşi misură pentru toţi 
debitorii, ea le apare acestora întotdeauna ca o mărime fixă, dată. 
Aşa ·cum mod1fic ana valorii banilor nu-i 1Îpiedică pe ·aceştia să 
aibă aceeaşi 'aloare :faţă de to ate măr1furile, aşa cum oscilaţiile 
zilnke ale preţurilor de piaţă •:le mărfurJilo r  nu impiediică cotarea 
zilnică a acestor măirfuri,  ot aşa osoilaţirle ra!tei dobînzii nu împie
dică 1cotarea ei cu regulari•tate ca „preţ al b anilo r u .  Acest '1ucru are 
loc deoarece însuş i capitalul este oferit sUJb formă de ibani c a  o 
marfă ; Ide aceea fi,area preţului lui este, ca l a  toate cel Alalte 
mărfuri, fixarea preţului lui ide piaţă ; de aceea rata dob�nzii apare 
întotdeauna c a  o rată generală a ,dobînzii, d eterminată c a  o anumită 
cantitate de b ani pentru o anumită ealtitaite de b.ani. Rata profitu
lui, dimpotrivă, po-e, chiar În cadrul aceleiaşi sfere, şi chiar atunci 
cînd preţurile Ide piaţă ale mălurilor >înt aceleaşi,  Să difere, î n  
funcţie de ,con!iţiile diferi te 'În care diferi1tele c api taluri produc 
aceea.i marfă ; <Căci pentru fiecare 1C pital în :parte rata p rofituiui 
este determinată nu de preţul de piaţă al mănfii ,  i de diferenţa 
dintre preţul de piaţă şi preţu:1 de cost. Iar aceste rate diferite ale 
profitului, mai î ntîi in cadrul aceleiaşi ,sfere şi •api chiar în sfere 
diferite, nu se ipat egaliza decît prin p emanente osci1aţii. 

(Notă pentru dezvoltarea ulterioară a materialului.) O formă 
specială a creditului : Se ştie că atlci cînd b'nii funcţionează ca 
mijloc de plată, î n  foc s ă  funcţioneze ca mij'loc de cumpărare, 
manfa este înstrăinată, dar valoarea ei este 1realizată abia ulterior. 
Dacă plata are lc abia după ce marfo s-a tîndut din nou, această 
Înza.re nu apare c a  o urmare a cump ărării, ci, dimpotr.ivă, c um
părarea se realizează prin viînzare. Sau inzairea devine un mijloc 
al cumpărării. - In al loilea 1rind : .creanţele, poliţele etc. devin 
mij1oace de plată pentru c reditori. - In al treilea rînd : compen
sarea cre anţe1lor înlocuieşte b anii. 
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Dobînda şi beneficiul întreprinzătorului 

şa •cum. am văzut in cele două cap•itole anterioare, dobînda 
apare iniţial, es·te iniţial şi rămîne 1n realita•te numai o <parte din 
profitul, adică 'lin plllsvaloarea Pe C are capbralistul cm funcţiune, 
indust:iiş 1sau comerciant, în măsu�,a în care nu olooeşte capital 
prop riu, ci  1cpirtal împrumutat, ftrebuie s-o plătească proprietarului, 
idi.că celui care i-a imp rumutat acest apital. Dacă întrebuinţează 
numai capiltal propriu, atunci o ·asmenea împărţi.re ·a profitului nu 
are loc ; proLit:l 1îi .,panţine in fntregime. Intr-alevăr, dacă pose
sorii 1capitalului îl în'rebuin1ează ei î:şiŞi ·î n  procesul de reproduc
ţie, •ei nu contribuie la determinarea ratei dobînzii, şi fasuşi acest 
fapt dovedeşte cit •de străină este c ategoria dobînzii - imposi,bilă 
fără .determinarea unei rite a dobJnzii - de mişcarea capitalului 
industrial a sine. 

„The rate of interest may be defined to be that proportional sum whlch 
the lender îs content to receive, and the borrower to pay, for a year or for any 
longer or shorter period for the use of a certain amount of moneyed capital. . . 
when the owner of capital employs it actively in reproduction, he does not 
come under the head of those capitalists, the proportion of whom, to the number 
of borrowers, determines the rate of interest" * .  (Th. Tooke. „Hist. of Prices" ,  
London 1138, II, p .  55, 6.) 

Intr-a'devăr, numai idator•ită taptului că capitaliştii s2 Împ art 
în capit:lişti 1p osesori de bani şi ·c apitalişti induS:riali, o 1parte d i n  

profit 1Se tranJformă u n  dobîndă şi  se c reedză propriu-zis categoria 
dobînzii ; şi numai concureuţa !dintre a1ces1te 'două categorii de c a
pitalişti creea:ză rata dobînzii. 

" - „Rata dobînzii poate fi definită ca acea sumă proporţională pe care 
creditorul este mulţumit s-o primească şi debitorul dispus s-o plătească pentru 
folosirea unei anumite sume de capital bănesc pe timp de un an sau pe o pe
rioadă mai lungă sau mai scurtă„. Dacă proprietarul capitalului întrebuinţează 
capitalu! în mod activ în procesul de reproducţie, el nu se numără printre capi
taliştii care, raportaţi la numărul debitorilor, determină rata dobînzii" .  - Nota trad. 
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Atîta timp dt capita•lul fun.cţionează în p.rocesul de ireproduc
ţie - ,presupunînd ,chiar că el iparţine îmşi capH'llistului in
dustrial, astfel ,că nu mai !trebuie restituiit unui creditor -, 1capita
lstul 1c a persoană ParUculară nu dispune de ac.st capi·tal ca atare, 
ci numai de profit, pe •care-l poate ,cheltui ca veniit. Atîta tîp cît 
capitalul său funcţionează în ca1i:ate de capital, ·el aparţine pro
cesu:lui ide reproducţie şi ise lă fixat iîn acesta. Deşi capitalistul 
industrial este pnoprieta:rul icipitalului, această propriebate nu-i dă 
posibilitatea, a:bîta lti'llp ,c'ît el foloseşte .acest -capital drept capital 
ptmtru eiploatarea munc ii, isă-1 fofosea\că in :lt mod. La fel stau 
lucrurile ş.i cu ieapitaListul posesor de bani. Atîta ,timp Oit capitalul 
său este d1t cu :îprumut şi prin urmare ooţionează 1c a un capHal 
bănesc,  acesta îi aduce 1do.înJdă, adkă o parte din ,profit, dar de 
sma de lbază el nu p0ate dtspune. Acest lUJcru se nanHe>tă de •În
dată ·ce el a dat icu împrumut, de pildă, pe tiJip de un an sau pe 
mai mu1ţi ani, ·o sumă de bani, .i la anrnite <termene pimeşte do
bî,dă, idar nu i 1se ,restituie Ş·i captalul. Dr ,chiar dică i s-ar resti
tui 1cipi'ba1ul, 1situiţia ar i aceeaşi. CăJd dică i 1se restituie cap i ta
lul, •el trebuie :să.:J dea din nou cu '1mprumut allîta timp cît vrea să 
folosească efectl!l c apitalului, iîn ·c azul de faţă al c.apittallui bănesc.  
At:ta timp ort 1capi1talul se află în mlîinHe lui, el nu lduce nici 10 do

b îndă şi nu aoţioneză c a  n capital ; iar  atunci când aduce dobîndă 
şi ·'ţionează în cltate de •cpital, nu se Jflă iin miinile Jui. De 
aki posibilitatea de a ,îupmuta capital pe 'p nelimitat. De 
aceea, următo arele obiecţii le care Tooke 1e aduce ,lui Bosanquet 
sîrt total eronate. l citează pe Bosanquet („Metal1k, Paper, and 
Crdit Curre11cy" , p. 73) : 

. ,Dacă dobînda ar coborî la 1°/o, atunci capitalul împrumutat s-ar afla aproape 
pe acelaşi plan (on a par) cu capitalul propriu". 

ln legătură cu aceasta, Tooke face următoar.ea observaţie mar
gdnală : 

„Afirmaţia că un capital împrumutat cu o asemenea dobîndă şi chiar cu una 
mai mică trebuie considerat ca aflîndu-se aproape pe acelaşi plan cu capitalul 
propriu este atît de stranie, incit aproape că n-ar merita nici o atenţie dacă n-ar 
pomi de la un scriitor atît de inteligent şi atît de bine informat asupra anumitor 
puncte ale problemei. El a omis sau consideră lipsit de importanţă faptul că ipoteza 
lui include condiţia rnstituirii ?" (Th. Tooke. „An Inquiry into the Currency Prin
cipie", 2nd ed., London 184, p. 80.) 

Dacă idob[nda ar ,fi = O, atu11ci capitbalistul inidustrial, 1care a 
luat cpita:l cu împrumut, ar fi :în aceeaşi situaţie n care e:ste capi
talistul •care lucrează cu .c ;pital prJJiU. Amînidoi ar obţine acelaşi 
prooit mijlociu, iar c apital>! nu funcţionează ca .capital ledt în 
misu.a ,în 1care .poduce lIOfit, indiferent dacă e Ju>t .cu îm.prlllut 
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sau e capittal ipropriu. Conldiţia Tesititirii capitalului n-ar ischimba 
în aest ·caz nmic. Cu icît rata dobinzii se apropie mai muL't de zero, 
coborînd, Ide 1pi1dă, ;înă la 1 O/o, icu atît mai mult capitalul luat cu 
îipl't este pus ,pe ace1şi plan cu c;pitalul propriu. Alîta timp 
a't icapi:talU!l b ănesc ·Va exista în .ca1itatea sa Ide ·cpital bănesc, el 
trebuie să fie 1dat mereu cu 1.prrnut, şi anume la dobînda exis
teută, isă z:cam :de 1°/o, şi mereu aceleiaşi clase a capitaliştilor in
duitriali şi 1comerciali. Alta timp : .acttia 1funcţionează [n c ali
tate de 1cipitlişti, !deosebirea dintre ieel eare folosişte cpital îm
prumutat şi cel care foloseşte rcap:a1 propriu constă numai în aceea 
că unul trebuie ,să p1ăte:scă dobîndă, iar celălal1t nu, unul înca
sează n întregime pul, pr, pe cÎIIld ic.elă:lalt numai pr - d, pro
fitul minus doînlda ; cu t d se apropie mai mult de zero, cu atît 
pr - d ajunge să fie mai apropiat de •r, prin urmare cu atî t m ai 
mlit llhele cpitaluri se află în .ceeşi srtuaţie. Unu1 trebuie să 
r5tituie c pilta1u1 şi să îPrumute apoi din nou ; celălalt IÎusă, atîta 
rti.p dt capitalul său trebuie să tfunic�ioneze, !trebuie de asemenea 
să�l avauseze mereu în procesul de .rlucţ:e şi nu poate dispune 
de el în mod inlyendent �n afara .acestui proces. Singura !deosebire 
care mai răîne e ceea de la .sine 1înţeleasă, că unul este pro
prietarl capiitaluiui său, iar celălalt u. 

.roblema care se pune a:cum es:te următoarea : Crn :se ice că 
această impăr.ţire pur cantittivă a profitului n proit net işi do
hîudă se truformă dntr„o deosebie calita:ivă ? Cu alte cuvinte, 
cm se re •Că şi epita1iStul, care /întrebuinţează numai capital 
propriu, şi nu cpital prumutat, trece o Parte din profitul lui brut 
în catgoria specială a dobUnzii şi o cakliează s.rat 1ca atare ? 
Şi, mai ldyarte, cm se ace :ă oriice iepital, inJdiferenJt dacă este 
împrumutat sau nu, e deosebe:e, ca 1purtăto:r de dobîndă, de el 
însuşi ca ducător de profjt net ? 

Se ştie 1că nu orice împărţi.re 1catitativă întâmplătoare a pro
fitlui Ide aic't . e transflIlă �ltr-o deosebire calitativă. De 
pUdă, un număr de caPitalşti indtriali se sociază pentru eipJo a
tarea unei întreprinderi .şiişi impat intre i profitul conform con
tractului îneilt juridic. Alţii exploatează Întrriuderea pe cont 
propriu fără asociaţi. ştia din rmă nu calculează Prof:tul pe 
două catgorii, o pa'te ca prfit indiVidua!l şi o pate ea profit al 
cmpaniei, pentru asocia.ţi inexstenţi. Aici, iin urmare, Împărţi rea 
cantittivă nu se trsfomă într-o .nţire calitativă. lmpărţirea 
are oC în cazul id, intinplitor, proprietari sînt mi mJte per
soane jurdice ; ea nu are rc Tn cazl dnd nu există un asemenea 
prpri.r. 
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,Pentru a eludda aceistă p.roblemă 'trebuie să ne oprim ceva 
mai mult •asupra adevăratului punct de plecare al formăirii dobînzii, 
adLcă să pornim ide la premisa că ·capitaUstul :posesor de bni şi 
c ;pital1stu-l prlduc tiv .tau realmente faiţă în faţă, nu numai ca 
persoane din punct de vedere juridic 1diferilte,  ici şi ·ca persoane 
avînd roluri cu to'tul diferite în proCesul de ;reproducţi·e,  <Sau ca per
soane în ale 1căro r mîini acelaşi c api:al 1efectuează realmente o miş
care dublă şi total diferită. Unul nu fice idecH să idea capitalul cu 
împrmut, celălalt îl  întrebuinţează În mod produotiv. 

Pentru 1CpitaliStul produltiv care :lucrează cu capital împru
mutat, profatul <brut .se parte n 1do.uă părţi : dobânda pe c are •tre
buie s-o plăteaScă Credi'loru�ui şJ excedentul peste lobfndă c are 
•costituie pantea sa de Pro.fit .  Dacă ·rata gerlă a p'o.it.lui este 
dată, a.oe astă din urmă parte este determinată de rata dobînzii ; 
dacă rata .dobînzii este rdată, ea este ldeterminată 1de rita generală 
a profitului. Şi, mai departe : aricit de mult s�ar abate p rofitul brut, 
mărimea reală a valo rii pro1htului t'tal, 'în fiecare 1caz concret, d e  
la profitul mijlociu, partea ·Care aparţine cpUtalist:lui .în funcţiune 
este detenmina'tă de dobindă, deoarece 1aiceas.ta este fixată de rata 
generală a !dobânzii 1(facem abs:racţie e stipulaţii juridice spe ciale) 
şi este presupusă 'C a mărime dată, [nainte ca iprocesul ·de prnducţJe 
să 1fi îceput, prin urmare î:ainte :de a se fi obţinut rezultatul aces
tuia, ,profitul but. .m văzut 1că produsul speci1fk propriu-zis al c a
pitalului este plusvaloarea, mai eGact profitil. Dar pentru capita
listul ·care 'lJcrează cu c ,piltal <împrumutat nu Prnfitul, ci profitul 
minus doibînda e1te partea !din prolfi!: care-i răâne după achitarea 
dobinzii. ceastă parte a profitului îi apare deci dn mod necesir 
ca prrdus al e apJtalului, ·în msura dn care .capHalul fun'Cţionează ; 
şi pentru el aceasta ste un fapt rea.I, 1căici el reprezintă c apitalul 
numai ca un .capital care funaţione ază. El ·este pesonifirc area capi
talului în măsura 1n ,are capi:alu1 !funcţionează, şi aoesta funeţio
nează ,în mlsura fn care ·este investit <în induitrie 1sau :în 'Cmeţ în 
aşa .e1, incit aduce Proit şi în măsura 1în •care capitalstul care-l 
foloseite fectuează cu ·el peraţiile cerute în ramura de a.tivi+ ite 
r·espetivă. In poziţie ·cu doO.în.da, pe c are trebuie s-o plătea sc ă  
creditorului i n  pmfiltul brut, paritea ·care-i .revine din profit ia deci 
în mo d necesar foma profltuilui industrial, respectiv a .celui ·comer
cial, .sau, pentru a folosi o expresie ieare le CUprillde pe ambele, i a  
foma benefkiului În'tr nprinzătorului. Dacă profitul brut este egal cu 
profitul mijlociu, atunci mărimea icestui benefLciu a1 întreprinză
torului este determinată eiclusiv de rata · dobînzfi. Dacă :profitul 
brut ,se abate d€ la Profiitul mijlociu, atunci diferenţa dintre acesta 
şi profitul mij lociu · (după ,scăderea în ambele c azuri a tdobdnzii) este 
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terminată de :oate conjundutlle care provoacă o ab atere tem
porară fie a ratei p rotului dintr-o anumită .sferă a producţiei de la 
Tata generală a profitului, fie a profitului reali.a<. de Capitalistul 
individual într-o anIlită •sferă de ila prnfiltul mijlociu Jn această 
feră. m văzit ÎlSă eă in procesul de pdC�ie prpriu-zis, rata 
proftului nu dpinde numai de plSvalDare, ci şi de mtLlte alte îm
prejurări : de pr.eţurile de cumpărare ale mijloacelor de producţie, 
de metode de producţie, mai productive dea�t cele Ilijlocii, de eco
nomisir.ea citalului constant etc. Iar dacă facem abstrcţie de pre
ţul .de producţie, r:ta p rofiitului depinde •de ,conjuDJcturi •speciale şi, 
fo frecare tranzacţi·e î n  parte, de .abilitatea şi de .piritul întreprinză
tor I rcp1t!1istului, de faptul dacă acesta cumpără 1sau vmde şi cit  
anume perte sau sub preţul de producţie, 1prin umar•e de faptul 
da:că el ·�şi 'însuşte în prooesul de cioculaţie o •pa.te mai mare s au 
mi mkă din Plusva:Ioarea •totală. In orice caz rînsă, împărţirea can
titativă a p rofituiui brut ,se transformă aici ·într-o :împărţire calita
tivă, .cu :tî.t mai muU ,cu cit 1împărţirea cantiitativă însăşi depi nde 
e ceea ce este :de impărţtt, de felul cm e,ploatează c apitalis:ul 
•activ 1c apitalul şi ide p rofitI brut pe •care i-l aduce c apitalul în 
cal.itatea lu:i de ·capital lin 1funcţiune, adică ca rezultat al funcţiei 
•sale de cip�talist acbiv. Aici presupunm că c apitalistul în func
ţiune nu este prqprietar ·al capitalului. In rport CU el, proprietatea 
•asupra capitalului este <reprezentată de ereditar, le capitaliistul po
se'sor de bani. Prin urmare, dobînda pe reare •capitalistul 1n func
ţiune .i-o plrteşte acestuia e1te pattea din p rofitul brut care revine 
proprjetăţii ·supra cpitalului, acestei proprietăţi ca .tare. In apo
zi.ţie cu aceasta, partea pmfitului reare .revine capitalistului activ 
iapar·e acum sub forma beneficiului întreprinzăto rului, beneficiu care 
rezultă e�clusiv din operaţiile •sau ,funcţiile îndeplinite de capita
ti.stul acti'V iin p ro c esul de reproducţie icu ajutorul capitalului, aşa
dar, rîn !special din lfuncţi1le deplinirte 'în c alita>te de Î11treprinzător 
în .iJdustrie �sau în comeiţ. n raport cu el, dobînda este deci pur şi 
sil>lu .ro.dul proprietăţii asupra c apitalului, al cpitalului în sine, 
abstris din procesul ·de reproducţie al capitalului, ndul c apitalului 
in măsura 'În care nu „lucrează" , nu funcţionează, în timp ::e bene
fi.ciul ·întreprinzăto rului .îi ap are 1ca rod erclusiv al functiilor pe 
·care le Îndeplineşte la eiplo atarea capi1talului, rodul mişcă rii capi
ialului, al procesuLui prin care tre ce capitalul, proces care-i apare 
dreplt p rpria sa activitabe, 1în opozi�ie cu ina:ctivitatea, cu neparti
ciparea c apitalistului posesor de bani la procesul de producţie. 
koeistă -deLim!tare 1calititivă a celor două părţi ale profitului brut, 
delimitare c are constă :în aceea că dohînda este rndul capitalului 
În sine,· al proprietăţii asupra 1capitalului, independent de pro�esul 
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de producţie, iar beneficiul ·Întreprinzătorului te rodul capitalu
lui care trece p ritr-un proces, al capitalului care acţionează în 
procesul de Producţie şi, deci, rodul rolului ictiv pe Care ,îl j o.că 
in procesul de ·repro ducţie cel scare întrebuinţează Cpi:aluJ -
ace astă delimitare calitativă nu este n id lln 1caz numai o con
cepţie subiectivă a .C pitalistului posesor de bani de o Parte şi  a 
capitalistului industrial .de ce alaltă parte. Ea are la bază un fpt 
ob.iectiv, căci dobinda aflue ază 'Pre cipiJtalistul POsesox de bani, 
spre creditor, c aie este .sLmplu Proprietar al 1capitallui, 1care ir.epre
zintă deci simpla ipmprietate SJia capitalului înainte de Procesul 
de producţie şi  in aJara pro ce.suui de producţie ; beneficiul Îiltre
prinzătoru'lui afluează .umai spre ·capitalistul 1n funcţiune, care 
nu este proprietr al capitalului. 

Atît rpentru capitalis1tul industrial, 'n măsura !n care el lu
crează cu capital împrum1tat, dt şi pentru capi1talistul posesor de 
b ani, în măsura .în c are nu 1întrebuinţează el  ÎilSŞi capitalul său, 
împărţirea pur 'C antitativă a profitului brut între două peSoane dife
rite care au titluri j urLdice diferite asupra aceluiaşi capital, şi  în 
consecinţă asupra profitului prodlS de el, se :ransformă într-o îm
p ărţire scalitativă. O pante !din profit apare acum drept rodul care 
revine de la sine capi talului ca atare într-o determinare a lui, ca 
dobîndă ; cealaltă parte pare ca 1 0dul Speciflc al ·Capitalului într-o 
altă determinare, opusă, şi de aceea apare 1ca beneficiul întreprinză
torului ; una este prod1sul exclusiv l propr.ie1tăţii asupra capitalu
lui, cealaltă - produsul exclusiv al funcţionării cu ajutorul capita
lului, rezultatu1 c apitalului c are trece printr-un pro ces sau produsul 
funcţiilor îndeplinite de c apitalistul activ. ceastă crLstalizare şi 
separare reci!pro că a celor două părţi ale p rofitului brut, c a  şi cum 
ar rezulta din două surse esenţialme11te diferlte, 'trebuie acum s ă  
s e  statorni'Cească pentru âllitreaga clasă a capitahştilo r şJ pentru c a
pitalul total. Şi anume, indiferent dacă c apitalul î ntrebuinţat de 
capitalistul activ este sau nu 1împrum1tat, sau dacă capitalul apar
·ţinînd c apitalistului posesor de hani este sau nu sîntrebuinţait de el  
·însuşi. Profitul la orice c apital, prin urmare şi  profitul mijlociu 
b azat pe egalizarea capitaluri•l or, se scindează sau poate a îm
părţit în două părţi calitativ diferite, de sine s:ătă·toare şi indepen
dente una le alta, dobînda şi beneficiul 1ntrepirinză1orului, determi
nate fiecare de Jegi deosebite. Capitalistul care [ucrează seu 1propriul 
său capital, to t aşa c a  şi  cl .c are lllcrează cu capital îprmutat, 
s.�e profitul său brut în dobîndă, Care .îi  ·revine .în calitate de 
proprietar, 1c a creditor care îşă 'îprumută sieşi ·capmal, şi în €ne
ficiu al întreprinzătorului, care-i revine n calitate de capitalist ac
tiv, de capitalist m .funcţiune. Aşadar, pentru această împărţire, ca 
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'Împărţire calitativă, este i.ferent dacă ·capitalistul are realmente 
de .împărţit icu alt 1Cpitalist sau nu. Cel 1care întrebuinţează CCpi
talul, chiar dacă lucre-ază cu capital propriu, se dedublează : pro
prietarul capitalului şi persoana care-l întrebuinţează ; .însuii capi
talul lui se scindează, în 'C?ea ce Priveşte categoriile de profit pe 
care le ldă, în c apital-proprietate, adică caipital în afara procesului 
de pro1ucţie, care ca a,tare este purtător de 1dobîndă, şi c apital în 
procesul de producţi,e, care,  În c alitate de capital care trece prfatr-un 
proces, dă beneficiul întreprinzătorului. 

Dobînda se stato rniceşte, aiş adar, în aşa fel î1Joît nu se mai pre
zintă ca o împărţire, 'indiJ·erentă pe1Jtru :producţie, a profitului brut, 
împărţire care are loc numai în cazul ·oînd industriaişul lucrează cu 
capita1 de 'Î1prumut. Chiar atunci cid uucrează cu capital propriu, 
.profit. 'hri se sci:dează în doiîndă 1şi beneiiciul Întreprinzătorului. 
Totodată, •Împărţirea pur can'tittivă devine o împărţire calitativă ; 
ea are loc independent de o 1împrejurare întîmplto are, adkă de 
!faptul că industriaşul este .sau nu proprietar al capitalului său. Nu 
sînt numai părţi de profit repartizate la persoane diferite, ci două 
categorii diferite ide profilt, care se raportează în mod diferit la 
cpita1, deci se r.portează l a  rdiferitele forme dete:minate ale ca
pitalului. 

Acum sînt foarle dare cauzele da:torită cărora această [mpar
ţire a profitului birut în dobîndă şi /beneficiul ântreprinzătorului, 
dev·enită o împărţ1re cali:altivă, îşi păstrează acest •c aracter de îm
păr,ţire calit!tivă pentru cipi:alul total 1şi pentru Îltreaga clasă a 
capitaliştilor. 

Jn primul rînd : aceasta ·rezultă chiar din tfp.tul pur epiric că 
maj o rHatea capita1işti1or .iduitriali lucrează, deşi în proporţiâ dife
ri1te, a'tîrt •cu c ipital propriu, d't şi cu capital de ·împrumut şi că ra
portul ldiJtre capitalul propriu şi cel de îm1prumut se schimbă în 
diferite p erioade. 

1n l doilea rînd : transformarea unei p ărţi din profitul brut în 
foima de dohîndă face c a  cealalită p arte a lui 1să 1se transforme în 
beneficiu al întriprinzăt1ru1ui. Acesta din urmă nu ·este de fapt 
deaît forma opusă pe care o îmbracă ·excedentul profitului brut p.ste 
dobîndă, atunci c'ind dobJnda exis:ă ca o categorie spci:lă. în
treaga analiză a modului În care se diferenţiază profitul brut în 
dobîdă şi benefi-ciul întreprinzătorului s e  rduce pur işi s·iPlu la 
analiza m:dului .în care, un general, o 1parte din piroftul brut se 
cristalizează 1şi d1bîndeşte o existenţă indeper_:dentă sub forma de 
dobindă. Dar, din punct de vedere istoric, capitalul pu'tător de 
dobindă există c a  o formă fJnită, tra;diţională şi de aceea şi dobînda 
ca o formă finită a plusvalorii produse de capital există cu mult 
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înainte de apariţia mdului de protducţie capita'list işi a concepţii'lOr 
dspre capital i profit crpunzătoare acestuia. De aceea în con-
:�ia comună, pitlul bănelc, icapitalul purtăto r de lobîndă, 
continuă să fie Oldeiat rpt ctl oa atare, rept oitll par 
excellence. De aici, pe de altă parte, :concepţia ·.car.e a pr!dominlt 
pină în vremea .lui Mas.sie că prin tobÎudă ·se plătesc banii c a  
atare. Faitl că capitalul dat cu 'Împmmut aduce dobândă, indfepent 
dacă e realmene întrebuinţat .în .c:litate de c apital sau nu - e) 
iduce doândă chiar tunci dd este luat :cu ;împrumJt în scopuri 
de consm -, inltăreişte 'concepţia de;pr·e dndependenţa acestei 
forme de 1cpital. Cea mai ibună dova:dă a independenţei pe c are o 
are , în Primele perioade ale modului de produc.ţie c apitalist, do:bînda 
faţă .de profit şi IClitalul Purtătr de dobîndă faţă de cel indus:rial 
011ltă n aicea .că ,lbia pe La mijlocurl secllui 'l XVIJIlea 'a fast 
des0-erit (e c ătr.e Massie rşi .apoi de către Hume 98) rfapt:ul c ă  
dob:înda nu este decît o patte .din profdtul brut ş i  mai ales c ă  o ase
menea desooperire trebuia făicută. 

n al treilea rîn. : faptu:l •Că capilali'stu. industrial lucrează cu 
capital propriu s au cu ·capita1 de Împrumut nu sthiJbă cu nimic 
sltuaţia că .ui i se opune claisa cpi.airştilor posesori de hani ca o 
categorie specială de capitalişti, capitalul bănesc ca o categorie 
indeyerrdentă a cpi:talului, iar dobînrda ca o formă idJendentă a 
plusvalori. corespunzînd icestui capital ipe'Cilfrc. 

Din punct e vedere •calitativ, dobî!da este plusvaloarea pe 
care o furnizează rsimpla Piroprieta'te asupra c apitahilui, Pe .care 
o dă capitalul Jn .sine, deşi propriJtarul aoestuia Tăîne .în afara 
pmcesu'lui de reproducţie, pe care o dă prin urmare capitalul se
parJt de pnc·esul său. 

Dn punct de vedere cantita tiv, Partea profitului care constituie 
dobînda apre ra)oritată nu la 1capitalul iiudustrial rşi la capitalul 
comercial ca atare, ci Ja 'capitalul !bănesc, iar rata acrestei Pă·r.ţi din 
plursvaloare, rata dobînziJ ·staitornice�·te .cest raport. Căci, în primul 
rînd, rata dobunzii - deşi !depinde de raita 1generală .a profitului -
este determinată în mod independent, iar n al doilea rînd ea apare,  
ca şi prreţul de piaţă al mănfurilor, faţă de rata insesizabilă a profi
tului, ca un rapont fix, un�form, palpabil şi întotdeauna dat, cu toate 
s chimbările ,pe ·car·e le .swreră. Dacă întregul capi1al 1s-ar afla în 
mîinile capi:tali.ştilor industriali, n-ar mai exista dobîndă şi nici rntă 

a doiînzii. Forma independentă pe !care o rbrncă ÎPărţirea c an

titativă a profitului b rut generează împăirţirea .calitativă. Dacă c om

parăm pe capita'li.ul industrial ·cu .capitalistul posesor de ibani, ceea 

ce-l deosebeşte de acesta din 1urmă ieste numai ibeneficiul întreprin

zăto rului, ca excedent al prol.iltului bru't peste 1dobUnda mijlo cie, c a re,  
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datori'tă rat,ei dobînzii, apare :ca o mărime dată empiric. Dacă însă, 
pe de .altă parte, n c omparăm cu 1capitali:stul 'indU!strial 1care lucrează 
cu ·capi1tal propriu în loc Să lucreze cu capi·tal de Qnprumut, acesta 
din urmă nu se deosebeşte de el decît ca un capitalist possor de 
b ani, c are îşi ,îsuşeş1te dobîuda [n loc s-o plătească altuia. In 
ambele cazuni, partea din profitul brut c.are .e deoseb ită de dobîndă 
ii  apare c apiltalistului industrial c a  bene1ficiu a·l întreprinzătorului, 
iar dobinda :însăşi 'Ca plusvaloire pe c are o ,dă capitalul c a  atare 
şi pe care ar da-o, �în conseicinţă, 'chiar dacă n-ar Ii întrebuin ţat în 
mod prodl!c'tiv. 

in 1ceea ce ,priveşte c api<taliistul individual, acest lucru este exaclt 
din punct de Vedere pa'tk . RămÎne la aprecierea lui să-şi dea cu 
împrumut capitalul ca un capital purtător de dobîndă, sau să-1 
valorifke el .însuşi .ca n capital productiv, indiferent da'Că există 
la puncml .său ide plecare c a  un .capital bănesc sau trebuie ab i a  
transfomat în c apital bănesc. Pe scara generală, adică aplic ată l a  
capitalul s o cial total, aşa c u m  f a c  unii economişti vulgari, c are 
consideră ·simplul fapt al posesiunii de ·capital b ănesc ,ca bază a 
profitului, ist·e, fireşte, o aibsuldiitate. Transfo rmarea 'CPirtalului total 
dn capital bănesc fără c a  să 'exis�.e persoane >eare s .  cumpere şi 
s ă  Val.ori.fice mijJoacile de p roducţie - fomă sub care se pre
zintă :capilalul tlta1, cu excepţia acelei părţi relativ mici care 
există sub fomă de b ani - este, fireş•te, o .absurditate. O şi m ai 
mare ahsur.di'tate ar lfi să presupunem c ă, pe baza mo dului de pro
ducţie c a:piltalist, ·capi1talul ar da lobî ndă Jără .să fncţio�ze î n  c ali
t ate de ca,pital prnduc:tiv, a'li c ă  fără să 1creeze >lusvaloare, din care 
dob'înda este tdoar o par.te, că modul de prdJcţie .capiJtaUst şi-ar 
putea continua mersul fără producţia cipitalistă. Dacă un număr 
inifinit mai mare de capitalişti ar voi isăişi transforme c apitalul lor· 
fo ,capital bănes·c, rezulttu1 ar lfi o c olosală deprciere a c aprtalului 
bănesc şi o 'co losală scădere a ratei dolînzii ; multora dintre ei 
Ie-ar fi ·curînd illlposibhl .să trăiască din ·dohînzile lor, ar a deci 
nevo�ţi să se /transforane din nou î n  capi:taiişti inldustrJali. Dar, aşa 
cum am spus , !fiecare c apitalist .în .parte gî.deşte astfel. De .ceea, 
chiar atunci cînd luc rează cu ·capital propriu, ·el \Co nsideră 'în mod 
necesar !cea parte din profiltul lui mijlociu care ete egală cu do
hînda mijlocie ca iproduis al c ,pitlului lui ·ca atare, obţinut inle
pendent de procesul de producţie, şi, în opoziţie cu iceastă parte 
c are se .separă sub formă de dobindă, l 1conslderă excedentul pro
firtului 1brnt, p este dob!îndă, pur şi simplu c a  beneficiu al întrprinză-
1oru1ui. 

· 1n al patrulea .rînd : { In acest Ioc în manuscris lipseşte un pasaj. } 
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Am văzurt, aşadar, că paLtea din profit pe c are cpitalistul în 
funcţiune trebuie s-o plăte ască celui care e simplu proprietar al 
1capitalului de ,împrumut se transformă 1în forma de sine stătătoare 
.a acelei pănţi din profit pe care o aduce, 5ub denrnirea de do
bîndă, orice c ap�tal ca atare, indiferent da-că a fost luat ,cu îm
prumu:t sau nu. Mărimea acestei părţi 'depinde de nivelul ratei mij
locii a dDbînzii. Originea ·ei ap are doar 'În .faptul că, în rmăsura în 
c.are este proprietar al cpitalului său, .c apitalistul în funcţiune nu 
concurează - cel puţin nu în mod adv - Ja stabilirea ratei do
b înzii. Împărţirea pur .CantHativă a profitului între două persoane 
·care au titluri j uridice lferlte asupra lui s-a tran1Sformat într-o 1m
părţire 1calirtativă, care pare ,să decurgă din însşi natura capitalu
lui işi a profitului. Deoarece, aişa 1cum am văzJt, c1nd o parte din 
profit ia, 'În general, forma dobânzii, iferenţa dintre profitul mij -
1ociu şi dobîndă, sau excedentul proi.tu1ui peste dobândă, se trans
formă 'Într-o !formă opusă dobînzii, •aceea a .beneficiului 'Întreprinză
torului. Acete două forme, dobî.nda şi beneficiul între,prinzătorului, 
nu există deC'ît în opoziţia lor. Pn urmare, ambele se află într-un 
anumit raport nu cu plusv,aloarea, faţă de care nu sînt decît păr1i 
fixate în diferite categorii, rubrici şi denumtri, ci se află în raport 
una cu cealaltă. Deoarece o pa-rte din profit se transformă în 
dobndă, cealaltă pae aipare s:b forma e beneiciu al între
prinzătoului. 

Pn profit înţelegem aici [ntotdeauna profitul mij looiu, pentru 
că ab:erile profitului, le ale oelui indiv.idua1, fie ale ce1ui din 
diferite fere de producţie - deci variaiţiile interveni'te în Îpăr
ţirea profitului mijlooiu au a plusvalorii din pricina luptei de con
curenţă .i a alitor îprej urări -, ne sînt aici ·complet indiferente. 
Acet lucru este valbil :în genere Pentru toată 1cer,cettarea de fotă. 

Dobînda este, şadar, profitul net, cum îl denumeşte Ramsay, 
pe care il !dă proprieitatea asupra capitalului ca atare fie simplului 
creditor c are rîne În afara procesului de rproducţie, fie proprie
tarului de c apital care-l lîntrnbuinţează el �nsuşi în mod pmduc tiv. 
Dar şi acestuia capirtalul îi  dă priiitul nt, nu În caiitate de capta
list .în funcţiune, ci  de :capitalist posesor de bani, ·care îşi împru
mută sişi propriul capital ca un capital purttor de dobîndă, sieşi 
ca unui a care este capitalist în func.ţiune. După cum tr.ansformarea 
b anilor şi În general a valorii în c ipital ste rezultatul permanen: 
al procesului de producţie cpitalist, !tot aşa existenţa lor �n calitate 
de capital este premisa pemnanentă a acstui proces.  Datorită pro
prietăţii 1ui .e a se transforma ân mijloace de producţt€, c apitalul 
are pemnent icomanda asupra muncii neplă<tite .şi de aceea trans
fomă procesul de Produţie şi de circulaţie al mărfurilor lin pro-
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ducţie de plusvaloare Peutru Po ses orul lui. Dobîllda este,  aş adar, 
numai o expresie a faptului ,că valoarea în general - munca ma
terializată .�n forma ei socială generală - este valoarea care în 
procesul ide producţie real ia înfăţişarea mij loacelor de producţie 
şi se opune 1ca forţă independentă forţei de muncă vi.i r-eprezentînd 
totodată mijlocul p entru însuşirea muncii neplăti:e ; şi că ea este 
o asemenea fo.ţă pentru 1că .s e opune muncito rului ca o proprie
tate a aHuia. >e ide altă p ante însă, în forma dobînzii această op o
ziţie faţă de munca .salaria·tă tdisPare, deoarece cpitalului purtător 
de dobîndă ca atare nu i ,se opune munca salariată, ci  ·cpitalul iu 
funcţiune ; c apHalistul-credi'tor, ca atare, se opune direct cpitalistu
lui care funcţionează :rea'lmente fn procesul de reproducţie, nu 
însă mu11c'Ltoru'lui .salariat, care tocmai pe baza producţiei c:pita
liste este expropriat de mijloacele de producţie. Capitalul puritător 
de dobîndă ieste capitalul ca proprietate, ân opoziţie icu 1cpitalul ca 
funcţie. D ar atîta timp d t  nu funcţionează, c:pitalul nu1i exploa
t ează ·pe munci'tori şi, prin urmare, nu 1se afl ă în opoziţie cu munca. 

Pe de altă p arte, beneificiul i:treprinză!torului nu 1se află în 
opoziţie cu munca salariată, ci numai cu dobînda. 

ln primul rînd : presU1punînd că profitul mij lociu este dat, rata 
beneficiului întreprinzătorului nu este determinată de salariu, ci de 
rata dobînzii. Ea este ridicată sau s c ăzută, în port invers cu 
aceasta 72) . 

1n al doilea rînd : capltalistul În funcţiune nu deduce pretenţia 
lui la beneficiul în'treprinzătorului, prin mmare şi acest beneficiu, 
din p ropriltatea sa .asUipra capitalului, ci din fu11crţia capitalului în 
op oziţie cu .starea dete1minată 'în care acesta există numai ca o 
propriet at e  inertă. Lucrul .aces•ta se maniestă :ca o opoziţie existen:ă 
nemij locilt, în cazul .cînd el operează cu un c apital împrumutat, 
deoarece atunci dobînda şi beneficiul .într-eprinzătorului r·evin la 
două persoane diferi;te. Benefici. întreprinzătorului ·rezultă din 
funcţia !capitalului În Procesul de reproducţie, deci ca urmare a ope
ra'ţiilor, a activităţii Prin care c apitalistul în funcţiune mijloceşte 
aceste funcţii ale .capitalului industrial şi ale rcapitalului comercial. 
Dar a fi reprezentan:ul capitalului în fuucţiune nu esrte o sine cură, 
aşa cum este ,reprezentar ea capitaiiului purtător de dobîndă. Pe baza 
producţiei 1capHaliste, ca,pital1s'tul dirij eaz ă  atÎt procesul de pro
ducţi-e, aît şi procesul de circlaţie.  Exploatarea muncii productive 
cere efort , indiferent dacă rîl d epune caPitalistul însuşi sau îl d�un 
alte per.soane care ioţionează n nmele lui. In opoziţie cu dobînda, 

7!) „Beneficiul întreprinzătorului depinde de profitul net la capital, nu 
acesta din urmă de primul" . (Ramsay, I. c., p. 214. La Ramsay net profits sînt în
totdeauna = dobînda.) 
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beneficiul tsău ide întreprinzător îi apare, şadar, ca cerva indepen
delt Ide proprietatea asupra cpitalului, mai mult ca rezultat  al 
funoţiei pe icwre o exeri\ti ca non�propnietar, ca - muncitor. 

De ..oeea în cazul lui se naşte în 1d necesar ideea că benefi
ciul lui ide întreprinzător nu numai •că nu este în opoziţie cu munca 
salariată, nu numai că nu este I.Uncă .străină neplătită, ci, dimpo
trivă, nu ·este nimic altceva decît salariu, salariu pentru supra
veghere, wages of superintendenoe of l:bour, n salariu mai ridicat 
diclt acela al munciltorului obişnuit : 1) pentru că e o mun1că mai 
oomplexă, 2) pentru că 1î.şi plăteşte w lînsuşi aoest salariu. Faptul că 
funoţia lui 'în c alitate de ·capitalist •constă în a \)roduce ,plll'svaloare, 
adică I.Uncă ne'lăti'tă, şi /Încă în condiţiile cele mai economicoase, 
este uitaJt cu desă'î1ş1re din ,cauza ·contradicţiei ,care se •Creează da
toJită ,faptului că d�iîn!da revine ieapiltalislului chiar dacă el nu exer
cită funcţia Ide capitalist, ici •ste ,simplu proprietar al cpiitalului, 
şi că, !dimpotrivă, beneficiul într-eprinzătonilui îi revine cpitalistu
lui .în !funcţiune chiar tdacă nu este propriltar al capitalului cu c ar-e 
Jucrează. Din cauza foI1elo,r opuse ale ieelor idouă p ărţi [n care se 
·Îparte profitul, !deci .şi plusvaloarea, se ultă că ambele nu sînt 
decît pănţi ale plusvalorii 1şi că împăr,ţirea acesteia nu ,poate schmba 
•cu nimtc nalura, originea şi condiţiile ei de existenţă. 

In procesul de reprodudţie c apitalistul lin !funcţiune repreăintă 
cap italul ca Pr�rietate 1străină faţă de muncitorii sa1iriţi, iar capi
italiltul posesor de bani, prin .faptul că ·e reprezemit de 1capitalistul 
fa funoţiune, parti'cipă la ePloaitar.ea muncii. Din cauza opoziţiei 
dintre 1funcţia capitalului în procesul de r·eproducţie şi simpla pro
prietate aslljpra .c apitalului în afara procesului de reproducţie, se 
uită că numai iin c alitatea sa Ide reprezen:tant al mij1oace1or de pro
ducţie foţă de munci'tori îşi poate exercita c ap1taliltul actirv func
·ţia, poaJte face ca muncitorii ,să muncească pentru el ·sau ca mijloa
cele de Prndllcţie 1să funcţioneze ca Cpital. 

1Intr-adevăr, forma le lobîndă şi de beneficiu al întreprinză
torului pe cire o iau cele 'două părţi ale profitului, adi1c ă ale plus
valorii, nu exprmă un raport foiţă de muncă, deo arece acest raport 
există nllai între muncă şi profit, sau mai exact .în:re I.Uncă şi 
plusval0 are, ca 1sumă, ca tota1, 'ca unitate a celor două părţi. Pro
porţia \în care se impa1te profit:l şi diferiltele !itluri juridice pe 
baza c ărnra se fectuează ac·eastă 'împă1ţire presupun profitul ca 
fiinid dat, presupun că el exis'tă. De aceea, dacă c apitalistul este 
proprietar al c apitalului cu •Care funcţionează, el îşi fosuşeşte în 
întregime Pmfitul sau plusvaloarea ; muncito rului îi es1te complet 
indiferent dacă capi1talis·tul îşi însuşşte !Întregul profit sau dacă 
urmează să plătesc ă  o p arte unei terţe perso ane în calitatea ei de 
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proprietar de drept. In felul acesta, cauzele âmpărţirii profitu�ui 
între două categorii de capitalişti .se transformă treptait în cauzele 
existenţei ,profitului care urmează a fi 1împărţit, ale plusvalorii, pe 
care, indepedent de orice 1mpărţire ulterioară, c apitalul ca atare 
o scoate din procesul de riproducţie. Din faptul că dobînda se opune 
beneficiului 1întreprinzătorului, iar beneficiul într.eprinzăto.rului - do
bînzii, ·că ambele ,se opun una alteia, dar nu muncii, rezultă că 
beneficiul ·întreprinzătorului pll.S dohînda, adică profitul, adică, în 
ultimă instanţă, plusvaloarea, ·se bazează - pe ce ? Pe faptul că 
cele două părţi ale lui au forme opuse I Dar noi şitim că profitul 
es·te produs ,înainte de a e proceda la împărţiirea lui, înainte de 
a putea i vorba de aceasta. 

C,pitalul ipuntător ide .dobîndă se afirmă ca atare numi în 
măsura în care banii daţi cu iprumut se transformă realmente în 
capital şi se produce un excedeut, din ·care o parte este dobînda. 
Aceasta însă nu exclude fapitul <:ă, indepedent de prcesul de pro
ducţie, el are ânsuşiirea itrinsecă de a fi purtător de dobindă. Doar 
şi forţa de muncă î şi afirmă capadtatea de a crea valoare numai 
atunci dnd a<:ţionează şi se realizează in procsul munci ; dar 
aceasta nu ex:lude faptul că ·ea reprezintă în sine, potenţial, ca 
posibilitate, activitatea -creatoare de valoare, şi ca .atare ea nu ia 
naiştere a.a în procs, ci, potrivă, olSti:uie o pmisă a es
tuia. Ea e/te cupărată pen:ru capadtatea ei de a 'ea valoare. 
Ea poate fi cumpărată nu numai pentru a fi pusă să lucreze .în mod 
productiv, ea poate Ji -cumpărată, de pildă, şi în scopuri pur per
sonale, pentru servicii etc. La fel se intîmplă şi ·CU •capitalul. Debi
torul este liber să-l folosească sau nu ,în cal1tate de capital, să 
pună sau nu r·ealmente în acţiune proprietatea inerentă acestui a 
de a produce plusvaloare. Ceea ce plăteşte el în ambele :auri este 
plusvaloarea care în sine, potenţial, este cuprinsă În marfa capital. 

Să analizăm acum mai amănunţit beneficiul întreprinzătorului. 
Prin faptul că momentul determinării sociale spedfice a •captta

lului este fixat fa modul de producţie •Capitalist - proprietatea asu
pra ·capitalului care posedă însuşirea de .a comanda munca altora -
şi că astfel dohîda apare <:a iiaea parte a plusvalorii pe care in 
aceste :condiţii o produce <:,pttalul, ,cealaltă parte a plusvalorii - be
neficiul 1întrprinzăt0rului - apare ,în md necesar nu ca ·relultat al 
capitalului ca atar.e, i ca r·ezultat al procesului de producţie, separat 
de determinarea lui 1scială specifică, care în epresia ei de do
bîndă la capital şi-a găsit un mod de existnţă deosebit. Dar, separat 



188 Secţiunea a V-a. Capitalul purtător de dobîndă 

de capital, proc esul de ·produoţie nu este deaît procesul muncu m 
general. De aceea,  spr·e deosebire rde pro.prietarul capitalului, c apita
listul industrial nu apare ca un c apital în funcţiune, ci  ca o p er
so ană c are funcţionează chiar independent de c apital, ca simplu 
exponent 1 p.iceswlui muJCii ,în ge.er,ll, ca munciror, şi anUlme c a  
muncitor salariat. 

Dobînda în sine exp.rimă tocmai exiltenţa condiţiilor muncii 
în c alitate de cap!tal, în opoziţia ,lor s o ci ală faţă de mncă şi trans
formarea lor în putere personală faţă de mull'că şi asupra muncii. 
Simpla p roprie tate c a  atare .asupra c apitalului e a  o exprimă ca un 
mij loc de însuşire a pro duselor muncii crltora. Dar aceit c aracter 
al c apitalului s e  exprimă în dobiîD1dă ,c a ceva ·care aparţine c apitalu
lui în afara Jrocesului de producţie, ca ceva 1care nu e nicidecum 
un rezultat al determinării specific capitaliste a acestui pro c e s  de 
producţie. In dobîndă .ac eistă p ar1ticularitate a capitalului nu este 
reprezentată in directă opoliţie cu munca, ci ,  dimpo:rivă, fără ni'Ci 
un raport cu muuca, numai ca raport între un c apitalist şi altul. 
Prin :umare, ca o determinar·e ,exterioară şi indiferentă faţă de 
raportul dintre ca,pital şi munca 1însăşi. Aiş adar, :în dobîndă, 1n 
ace aită formă specifică a profitului, ,în care caraoterul antagonis t  
a l  c apitalului c apătă o eGpresie independentă, a'cest c aracter este 
exprimat 1în aşa fel, încît acest  antagoni9m este total anihila't aici 
şi ,s e fac e  complet abstracţie Ide el. Dobînda este un raport intre 
doi capitaliişti, nu intre cap italist şi munci·tor. 

Pe de altă parte, forma dobîndă dă celeilalte părţi a profitului 
forma c ali<tatvă de beneficiu al întnprinzătorului şi, în continuare, 
de <s lariu pentru supraveghere. Funcţiile specifice pe care trebuie 
să J,e iîudeplineas'că capitaliiitul ca atare 1Şi c are 'Îi revin spre deose
bire şi în opoziţte cu muncitorii sînt prez entate drept simp'1e funcţii 
ale muncii. El .re e az ă  ·plusvaloare nu pentru 1că lucrează în calitate 
de capi talist, ci .pentru că, 'independent de c alitatea sa de capitalist, 
lucreaz ă  şi el. De aceea, ace astă p arte a plusvalorii nu mai e s te 
plusvaloare, i oplisul ei, un echivalent al mncii efeotuate. Intru
cît ,caradern1 înstrăinat al c apit,alului, opoziţia rlui .faţă de muncă, 
este tran,pus dincolo de prO'cesul real de exploaitare, �i anume este 
atribuH c apitalului purtător ide dobîndă, •aoest proces de 'exploatare 
aP are ca u n  sip1u proces ide munc ă, În .cre :aPi<talistul n funcţiune 

efectuează numai o a:l:tă muncă deicît munci:orul. P.rin urmare, ln'ca 
de exploatare şi munca exploat:tă sînt i;dentice ·ca  munci. Munca de 
exploatare este :tot o muucă, aşa cum ,este şli munca explo atată. Do
bînda devine foma socia,lă a .capitalului, dar eHimită ÎDltr-o formă 
neutră şi indiferentă ; beneficiul întreprinzătoruLui devine funcţia 
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economică a .capitalului, dar abstrasă de caracterul ei deteTininat, 
capitalist. 

Aici 1n conştiinţa ·capitalistului lumurile 1se reflectă exact în 
acelaşi mod în 1care s-au re.eC'tllt ·cauzele comp ensaţiei 1a egalizarea 
profiturilor la profitul mijlociu, indicate în secţiunea a II-a a acestei 
cărţi. Ace1te cauze ale compensaţiei, •care 'intervin lîn m01d determi
nant în :împărţirea plus•valorii, devin 1în concepţia c apitalistului 
cauze care generează .profitu'l şi cauze (subiective) care 1îl justifică. 

Concepţia ipo trivit căreia beneficiul Întrnprinzăoto rului es:e un 
salariu pentru su,Pravegher.e a muncii, concepţie care rezultă din 
opoziţia care există 'între beneficiul ,întreprinzătorului şi dobîndă, 
se sprijină şi pe faptul ·c ă 'în realiitate o parte din profi.t se poate 
.separa şi într-adevăr ,se separă ca salariu , sau, mai exaict,  invers : 
că pe baza modului ide producţie c ap�tal�s·t o p arte din salariu apare 

.drept parte ·c omponentă initegrantă a profitului. Această parte, aşa 
cum a stabiM 1n mod just 'încă A. Smith, apare în ifomă pură, inde

pendeută şi to tal Separa:tă, pe de o parte, de pro.frt (ca sumă a 
dobînzii şi a bene1ficiului lîutreprinzăto.rului) , pe de altă parte de 
.acea parte a iproifrtului •care, după scăderea dob1înzii, rănîne ca 
.aşa-zis beneficiu a:l întreprinzătorului, - sub forma de salariu al 
·directorului în icele Întreprinderi a căror amp loare etc. permite o 
.suficientă diviziune a muucii pentru ca să poată i iprevăzut un 
salariu !special pentru cel ce conduc.e. 

Munca de suprav·eghere şi conduc ere apare în mod necesar 
lretllitindeni unde pro cesul de producţi e nemijlocit  ia lînfăţiişarea 
unui proces socialmente combinat şi nu se manifes:tă ca o muncă 
răzleţi•tă a producătorilor independenţi 73) . Ea are îusă o natură 
dublă. 

P.e de o parte, în toate muncile în 1care coop erează mulţi indi
·vizi, conexiunea şi unitatea procesului se exprifiă in mod necesar 
.P rintr-o voiţă care ·comandă şi p rin funoţii •c a.re privesc nu Ilun
cile parţiale , •ci 'întreaga achvitate a 1întreprinderii, aşa cum se 
îutîmp'lă ·cu un şef de orchestră. Aceasta este o muncă productivă 
c are trebuie efectualtă in or.�c e m1d de p roducţie combinat. 

Pe 1de a1tă parte - făaînd cu to tul ahstra;cţie de sectorul comer
, cial - munca aceasta de 1supraveghere apare in mod necesar în 
toate modurile de producţie care se bazează pe antagonismul dintre 

. muncitor, ca pmducitor nemijlo cit, :şi proprieitarul mij loacelor de 
producţie. Cu clît anitagonismu'l ·este mai mare, cu atît est.e mai mare 
rolU!l j ucat de ace astă muncă de supraveghere. De a.ceea ea ajunge 

") „Supravegherea este aici" (la ţăranul proprietar de pămint) „cu totul 
,de prisos". (J. E. Cairnes. „The Slave Power", London 162, p. 48, 49.) 
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la apogeu 1în si.stemul isclavagist 74) . Ea este însă necesară şi în modul 

de producţie capitalist, deoarece ai.ci procesul de producţie este 

in acelaşi timp un proces ide consum al for,ţei de muncă de către 

ca-ltalist, :tot .aşa CIl in statele despoti.ce munca de supraveghere 

şi amestecul general al dîrmuiii .cuprind două momente : it înde

plinirea 'treburilor obşteşti, ;care decurg din ntura oricărei socie

tăţi, cit şi funcţiile specfi:ce rezultate din antagoni·smul dintre 

oîrmuire .şi masa popor.ului. 

Scriitorii an1tici, ·care aveau 1n faţă sistemul sclav:g:ist şi Câre 
au exps în teorie ceea ce au văzut 'În prac:.că, vedeau ambele 

apecte ale muncii de spraveghere absolut în aceeaişi manieră ca 

şi  econmilştii moderni care consilderă modul de priduoţie •capitalist 
ca mod !de producţie absolut. Pe .de altă part·e, aişa 'cum vom ilustra 

imediit pintr-un exemplu, apolo.eţii sistemului sclavagist modem 

ştiu să folosească in chp desăvî:r.şit munca de suprav,eghere ca o 

justificare a sclaviei, tot şa cum alţi economişti o folosesc ca jwsti

ficare a 1siStemu1ui muncii .salariate. 

Vil'licS din V·remea lui Cato : 

„In fruntea sclavilor de e latifundii (familia rustica) se afla administratorul 
latifundiei (villicus de la villa) , care încasa şi cheltuia, cumpăra şi vindea, pri
mea instrucţiunile stăpînului şi, în lipsa acestuia, dădea ordine şi aplica pedepse .. .  
Administratorul era, desigur, mai liber decît ceilalţi sclavi ; cărţile lui Magon 
sfătuiesc să i se îngăduie să se însoare, să aibă copii şi bani proprii, iar Cato 
II sfătuieşte să se însoare cu administratoarea ; el însuşi putea spera, în cazul 
că se purta bine, ca stăpînul să-I elibereze. In rest ei toţi formau o singură fa
milie . . .  La anumite termene, fiecare sclav, inclusiv administratorul, primea de la 
stăpin cele necesare traiului în cantităţi măsurate cu rigurozitate şi trebuia s-o 
scoată la capăt cum putea... Cantitatea primită era în raport cu munca depusă, 
din care cauză, de pildă, administratorul, care făcea o muncă mai uşoară decît 
sclavii, primea mai puţin decît aceştia". (Mommsen. „Rămische Geschichte•,  
ed.  a 2-a, 156, I, p. 89, 810.) 

Aristotel : 
•O y1p Be-ai; U( v TW XT�&x, Tou; oou.ou; , &..' v TW xpja&x, OoU..ou;. 
(Căci stăpînul - capitalistul - se manifestă ca atare nu în cumpărarea de 
sclavi - proprietatea asupra capitalului, care î i  dă puterea de a cumpăra 
muca -, ci în folosirea sclavilor - folosirea muncitorilor salariaţi din zilele 
noa�tre în procesul de producţie.) "Ea., oe cui � �maiµJ ouoev µyx exouac 

"l Dacă caracterul uncii cere ca muncitorii (adică sclavii) „ să fie dis
persaţi e o mare întindere, atunci numărul supraveghetorilor, deci cheltuielile 
necesare pentru retribuirea muncii cerute de această supraveghere vor creşte 
lu mod corespuuzător•. {Clirnes, 1. c., p. 4.) 
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lu8: r:µ.v6v; (Dar această ştiinţă nu are nimic măreţ şi înălţător ;) . yap TOV 
.aou).ov Et lr"xrtl 8:î tOl:LV , tLvov 8:î "XU"t nl""X"&xl nlTXT:lv (el trebuie 
să ştie să comande ceea ce sclavul trebuie să ştie să facă) . ilo oroL; E�ourEx .j 

:U.ou; xxxotx&:rv, Em"poto; .xµ.�&v:l •xu•JV jv "L.jv , x1hol >: ro.LT:uov
'Xl � pLAOGopoolV. (Acolo unde stăpînii nu găsesc de cuviinţă să se împovăreze 
e1 înşişi cu aceasta, supraveghetorul ia asupra lui această cinste, iar ei se ocupă 
.de treburile publice sau de filozofie.) (Aristotel „Respubl,", ed. Bekker, lib. I, '.) 

Aristotel spune 1fără înconjur că dominaţia, atît în domeniul 
politic cîit 1şi în c el e c onomk, pune pe umerii eîrmuitorilor 1funcţiile 
stăpînirii, aceasta înseamnă •că :în domeniul e c onom..c ·ei trebuie să 
:ştie să consume .forţa de muncă, şi el  adaugă că nu trebuie acordată 
prea mare importanţă muncii ide supraveghere,  deoarece s'tăipinul,  
de îndată c e  ajunge destul ide înstărit, încredinţează „ cinstea "  acestei 
o s teneli unui SUpraveghetor. 

Munca de conducere şi de supraveghere, în măsura În care 
nu e o funcţie specială determinată de natura oricărei munci so
ciale combinate, d reiultă din antagonismul dintre proprietarul 
mijloacelor de producţie şi proprietarul forţei de muncă - indi
ferent dacă ace asta din urmă se cumpără împreună cu muncitorul 
însuşi, ca în orînduire a sc'lavagis tă, sau dacă mucitorul îşi vinde 
singur forţa de muncă, JSfel că Proc esul de produc�ie apare totodată 
ca un proces de consll[llare a muncii sale de ctre 1cpital -, ace5tă 
funcţie care rezul1tă din înrobire a producătorului nemijlocit a fost 
adesea folosiltă ca juitiJicare a aice.stor relaţii, iar eploatarea, illsu
şirea muncii neplătite a aHora a fost tot aiît de des prezentată 
drept s alariu cuvenit :proprietarului •capitalului. Cel mai hine a 
făcut ace sit lucru un apărător al sclaviei din Sta1tele Unilte, un o are
care avo cat O'Conor, în cuvîn'tarea rostită la mitingul •care a avut 
loc Ia 19 decembrie 1859 Ja New York, s ub lozinca : „Dreptate p en
tru cei din Sd" .  

„Now, gentlemen * - a declarat e l  î n  ropotul aplauzelor - ,  natura însăşi 
i·a destinat pe negri condiţiei de sclavi. Ei au forţa şi vigoarea necesare pentru 
muncă ; dar natura, care le-a dăruit această vigoare, le-a refuzat atît priceperea 
de a guverna, cit şi voinţa de a munci". (Exclamaţii de aprobare.) „Ambele le-au 
fost refuzate l Şi aceeaşi natură, care i-a lipsit de voinţa de a munci, le-a lat 
un stăpîn care să-i constrîngă să aibă această voinţă i, în condiţiile climatice 
pentru care au fost creaţi, să facă din ei servitori utili atît pentru ei înşişi, cit 
şi pentru stăpînii care-i conduc. Susţin că nu este o nedreptate de a-i lăsa pe 
negri în situaţia în care i-a pus natura, de a le da un stăpîn care să-i con
ducă, că nu li se răpeşte nici unul din drepturile lor atunci cînd sint siliţi iă 
muncească şi să dea stăpînilor lor o recompensă echitabilă pentru munca şi 
talentul pe care îl cheltuiesc pentru a-i conduce şi  a-i face folositori lor înşişi 
şi societăţii". , .New York Daily Tribune" „, 20 decembrie 1859, p. 78) . 

* Aşadar, domnilor, - Nota lrad. 



392 Secţiunea a V-a. Capitalul purtător de dobîndă 

Şi iată c ă, asemenea sclavului, muncito rul s al ariat :trebuie s ă  
aibă .şi ·el  •un 1stăpîn, c are s ă-l pună să muncească ş i  ·să-l conducă. 
Pornind de la premisa aces:or relaţii de dominaţie şi supunere, 
esrte faresc c a  muncitorul salariat să fi e siliJt să-.şi producă propriul 
lui salariu şi ,p e deasupra s alariul pentru supraveghere, •ca o com
pensaţie pentru munca de dominare şi .supraveghere asupra lui, „şi  
să dea 1stăpînului său o r·ecopensă echitabilă pentru munca şi 
talentul pe caire le ·cheltuieişte pentru a-l conduce şi  a-l face folositor 
sie însuşi şi societăţii 11 • 

Munca de suprav eghere şi de conducere, IÎn măsura în care 
rezultă din 1c aracte.rul antagonist al  societăţii, îndeos ebi din domi
naţia c,pitalului a1upra muncii, !fiind de .ace.ea comună tuturor mo
durilor de producţie b azate, ca şi  modul de producţie c apitalist, 
pe contradicţiile dintre clase ,  este şi  în sistemul c pitalist legată 
nemij lo cit şi iudiJsolub'il de funcţiile productive pe ·care orice muncă 
socială conbinaită le impune anumilto•r indivizi c a  o munc ă specială. 
Salariul unui epitropos *, sau al unui regiJsseur, cum se numea în 
Franţa eudală, este complet sepa1 at de profit .şi ·c ipătă chiar form a  
s alariului cuvenit pentru muncă c alific ată, de îndată c e  'Întreprin
derea este explo ataită pe s c ară suficient de mare pentru a se pute a 
plăti un asemenea direator (manager) , deşi ·capi1taliştii noştri in
dustriali sînt departe de „ a  se ocupa ide .treburile publice sau de 
filozofie 11 • 

Că nu ca,pi•taliiştii ·industri ali, ci aidmini1strato rii (managers) în
treprinderilor industriale sînt „sufletul 1sistemului nostru industrial " ,  
e ste un fpt remarcat încă de d-l Ure i5) . In c e e a  c e  pr.ive şte .partea 
comercială a .în:reprinderilor, tot c e  a fost necesar s-a spus în sec
ţiunea iprecedentă **. 

Producţia ·capitalistă însăşi a făcut c a  munca de .supraveghere 
să fie •Complet s eparată de proprietaitea asupra c apitalului, să fie 
exc edentară. Nu mai este ideci obligatoriu ca această muncă d e  
supraveghere 1să fie făcJtă de c api1talist. U n  ş ef de ·o•rchestră n u  
trebuie neapărat .să ifi e Jroprietarul instrumentelor orchestrei şi nici 
funcţia sa de dirij or  nu 1nplică vreo legătură ·între el şi  „ s alariul " 
instrumenhştilor. Fabricile b azate pe co operare dovedesc că capita
listul în ·calitatea .s a ide 1funcţionar al producţiei a devenit tot atît 
de inutil, ipe d t  ide inutil îl co nsideră capitalistul, ajuns să repre
zinte stadiul cel mai înalt de dezvoltare, pe marele proprietar fun-

75) A. Ure. „Philos. of Manufactures " .  Traducerea franceză, 136, I, p. 67, 
unde acest Pindar al fabricanţilor demonstrează totodată acestora că cei mai multi' 
dintre ei nu cunosc cîtuşi de puţin maşinile pe care le folosesc. 

' - supraveghetor. - Nota trad. 

' '  Vezi volumul de faţă, p. 22-23. - Nota red. 
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ciar. In măsura lîn ·care lunca capitalistului nu este condiţiona:ă 
numai de caraciterul capitalist al  procesului de producţie, prin ur
mare (nu) încetează o dată cu c apitalul ; :în misura în c are nu s e  
m ărgineşte la "uncţ·ia de explo atare a muncii altor a  ; în măsura î n  
c ar·e, prin urmare, ea e s t e  condiţionată de foruna muncii, ca muncă 
socială, de combinarea şi ·cooperarea mai multor indivizi în ve
derea unui rezultat ·comun, ea este tort abî1t de independentă de 
c apital :ca şi însăşi ace astă formă a muncii, le îdată c e  a înlăturat 
învelişul ei c apitalist. A ·afirma că acestă muncă este necesară 
ca mun:că capitalistă, ca funcţie a c apitalistului, nu îns e amnă alrt
c eva decît c ă  economis1tui vu'lgar nu p o ate ·oo:cepe formele care 
se dezvoltă în ,cadrul mo du'lui de producţie .capitalist, separate şi 
eliberate de caraciterul lo r capitalist antagonist. Faiţă de capitalistul 
posesor de bani, c apirtalistul industrial este muncitor, dar el lucreaz ă  
în ·calitartea sa de capitalist, adic ă  de exploatator a l  mun:cii altorn. 
Salariul pe c are-l ,pretinde şi-l primeşte .pentru ac eastă muncă este 
egal cu canti1tatea de muncă străină 1însuşită işi depinde nemij locit,  
în măsura în care el îi a:sumă efortul ide a exploata, de graduJ de 
exploatare a acestei munci, şi nu de ·fortul cerut de această exploa
tare, pe c are îl poate trece asupra unui adminiistra':or, în s chimbul 
unei plăţi modeste.  După fiecare criză se pot vedea :în distr!ctele 
industriale din Aillglia destui foşiti fabrkanţi care, în schimbul unui 
s alariu mode1st, conduc fabricile 1care le aparţinus·eră lor, le conduc 
în calitate de administratori a:laţi în slujba noilor proprietari, ade
sea creditori ai lor >) . 

Salariul pentru admininre, c are se plăteşte administratorilor 
atît în Ttreprin:derile comercia"le,  c'Ît şi lîn cele industriale, apare 
complet separat de b eneficiul intreprinzătorului a:ît în faibricile
c o operative ale munciitorilor ci t şi în lîltrepriderile c ap italiste pe 
acţiuni. Separnrea ·s alariU:lui pentru l'dmin:�strare de 1beneficiul 1în
trep rinztorului, ·care în alte 1cazuri e întîmplătoare, are aici un 
caracter permanent. ln fobricile-icooperative ale muncito�ilor, munca 
de 1supraveghere ]şi pierde caracterul antagonist, deoairece directo
rul este ,plltit de muncitori, .şi nu reprezintă faţă de ei capitalul. 
întrep rin:derile pe ,acţiuni, ·c ar·e se dezvoltă o dată cu sistemul de 
cred:, manifestă 'tot :mai mult tendinţa de a spara această muncă 
de administrare c a  funcţie specială de proprietatea asupa capitalu
lui proPriu, .sau ide Jîmprumut, tlt aşa cum, o daită cu dezvoltarea 
so cietăţii burghez e, fun:cţile j uridice şi administrative Se separă de 

") Cunosc un caz în care, după criza din 1868, un fabricant care a dat 
faliment a devenit salariatul propriilor săi muncitori de odinioară. După decla
rarea falimentului, fabrica a fost preluată de o asociaţie de muncitori, iar fostul 
proprietar a fost angajat ca administrator. - F. E. 
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proprietatea funciară, ale cărei atribute ·erau in epoca feudală. Cînd 
însă, pe •de o Pate, capitalistul în fonc,ţiune se opune Simplului 
prprJeitar al capitalului, capitaiistu'lui posesor de bani, iar, o dată. 
cu dezvoltarea cridirtului, capita1ul bănesc 1nsuşi capătă n caracter 
social, se concentrează lin bănci, este dat CU !împrumut de către 
acestea, şi nu de către proprietarii lu'. nemijJociţi ; cîd, pe de ltă 
parte, rninistratorul, care nu posedă capital nici lua1t cu 'împrmut, 
nici ,sub vreun alt titlu, lîn'd,plinelte toate funcţiile reale care revin 
capitalistului în funcţiune ca atare, cel ca.re rămîne este numai func
ţionarul, iar capitalistul dispare din Procesul de producţi.e, ca  o per
soană inuti1ă. 

Din <lările de seamă 77) publicate de căitre fibricile-coopentive 
din Anglia se vede că - după ce s-a scăzut 1saLariul a<lministr:toru
lui, .care constituie o parte din cip'�talul iariabil •cheltui:, ca şi 
salariul celorlalţi muncitor•i -, proJfitul a <depăşit profitul mij lo ciu, 
deşi uneori aceste fabrici au p'lă'tit o Jdobîndă mult mai mare decî: 
fabr�canţii panticuLari. Cauza profitului mai ridicat a fost,  1în toate 
a·oeste ca.uri, o mai mare economie în folosirea capita1ului constant. 
Ceea ce :însă ne intereseză pe noi este că aici profitul mij lociu 
(= dobîndă + beneficiul întrprinzătorului) apare efectiv şi În mod 
palpabil ca o mărime cu 1totul independentă de salarJul pentru admi
niStrare. Deoar·ece aici p.rofiltul ·este mai mare decit profitu'! mijlociu, 
beneiciul întreprinză-torului a fost şi el mri mare deit <de obi cei. 

Acelşi fenomen Se observă şi în unele \întreprinderi ·capitaliste 
pe icţiuni, de pildă în băncile pe acţiuni i(Joint Stock B anks) . „Lon
don and Westminster Bank" a plti't în 1863 un divided anual 
de 300/o, 11Union Bank of London" şi alte bănci au plătit 1 50/o. Aici 
din profitul 1brut trebuie să se ,scadă, în fară de salariul dministra
t·ori1or, şi dobînzi'le plăti:e pentru !depuneri. Profitul ridicat se ex
plică aici prin aceea că capitalu'! investit în întreprindere reprezintă 
o mărime neîSemn:tă :în comparaţie ·CU depunerile. De pildă, „Lon
don and Westminster Bank" ave.a lin 1 863 : capital investit 
1 OOO OOO I .  st. şi depuneri - 14 540 275 I .  st . ,  „Union Bank of Lon
don",  tot  în 1 863 : 1cpital investit - 600 OOO I .  st., depuneri -
12 384 173 I. st. 

Iniţial confundarea benefimului într:prinzătorului cu salariul 
pentru supraveghere sau pentru administrare a luat naştere d in 
foima co'tradictorie pe care o îmbracă excedentul pro.fitului peste 
dobîndă în opoziţie cu dobînda. Ea 1s-a dezvoltat apoi, datorită wn
dinţei apologetice de a prezenJta profitul, nu ca plusvaloare, adică 
ca muncă neplătită, d ca salariu al capitlistului însuşi pentru 

77) Conturile despre care e vorba aici merg maximum pînă în anul 1864, 
deoarece textul a fost scris în 165. - F. E. 
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mun.ca efectuată de el. Sociali�tii au r ăspus la acesta prin reven
dicarea c.a profitul să fie redus de apt la ceea 1ce are pr1e.ia de 
a fi în teorie, şi anume la un simplu salariu pentru supraveghere. 
Dar aceistă revendicare, opusă înfrumuseţărilor 1teoretice, era cu 
at.t mai nplăcută cu cit, pe de o parte, acest salariu pentru supra
veghere avea un nivel al său precis şi  un anumit preţ de )iaţă, c a  
ş i  oricare alt salariu, o dată cu fomarea unei dase numeroase de 
administratori industriali şi comerciali 78) , Şi, pe le altă parte, cu c i t  
scădea mai mult �est s al a'fiu de stJravghere, ca ş i  toate salariile 
pentru muncă c alificată, o dată cu p rogresul general, c are face să 
sc adă cheltuielile de producţie ale forţei de muncă 1calificate 79) . 
O dată cu dezv.oltare a c ooperaţiei în rîndurile muncitorilor şi o dată 
cu dezvoltarea 1întreprinderilor pe acţiuni în nîndurile burgheziei, a 
fost înlăturJt şi u1timul pretext de collfundare a beneficiului în1re
p rinzătorului ou retr�buţia pentru administrare, iar profitul a apărut 
şi în practkă ceea ce era incontestabil 1în 1teorie, ,9implă plusvaloare, 
val oare penltru c are nu se plăteşte nic i  un chivalent, muncă reali
zată neplătită ; asbfel că cpitali:stul în 1funcţiune e xploatează real
mente munca, iar rezultatl acestei explo atări, dacă el lucrează cu 
capital ide ll>rumut, se 1împarte în dobîdă şi în beneficiu al îrtre
prinzătorului, exc edent al profitu1ui p este idobîndă. 

Pe b aza producţiei c ,pi'taliste în intrepriderile pe acţiuni par 
noi escrocherii cu retribuţia pentru administrare, prin faptul că 
alături şi peste adevăratul administrator se inst1tuie un număr de 
consilieri de administraţie şi de s,praveghere, pentru care de fpt 
administrarea şi 1su,pravegherea nu sînt decîit un pretext pentru 
j efui rea acţionarilor şi penbm propria lor îmbogăţire . !n aceistă pri
vinţă găsim amănunte semnifir ntive în „The Chty or the Physiology 
of Lnlon Business ; with Sketches on 'Change, and the Coffee 
Houses",  London 1 845. 

„Cit cîştigă bancherii şi comercianţii prin aceea că participă la administraţia 
a opt sau nouă societăţi diferite se poate vedea din următorul exemplu : bilanţul 

") „Intreprinzătorii sint muncitori ca şi muncitorii lor salariaţi. ln această 
calitate interesele lor coincid cu cele ale muncitorilor. Dar, în acelaşi timp, ei 
sînt capitalişti sau agenţi ai capitaliştilor, şi în această privinţă interesele lor slnt 
cu desăvîrşire opuse intereselor muncitorilor• {p. 27). „Faptul că majoritatea mn· 
citorilor industriali din această ţară sînt instruiţi, micşorează zilnic valoarea muncii 
şi a iscusinţei aproape a tuturor meşterilor şi întreprinzătorilor, deoarece spo
reşte numărul persoanelor care posedă cunoştinţele de specialitate ale acestora• 
(p. 30. Hodgskin. „Labour defended against the Claims of Capital etc.", Lon
don 125). 

") „Slăbirea generală a îngrădirilor convenţionale şi posibilităţile crescînde 
de instruire au ca efect scăderea salariilor muncitorilor calificaţi în loc de a avea 
ca efect creşterea salariilor muncitorilor necalificaţi • .  (J. St. Mii!. „Princ. of Pol. 
Econ. · ,  2nd ed„ London 1 849, I, p. 479.) 
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privat al d-lui Timothy Abraham Curtis, depus la tribunal după declararea lui în 
stare de faliment, arată un venit de 800-900 I. st. anual la rubrica : directorat. 
Deoarece d-l Curtis era director al Băncii Angliei şi  al Companiei Indiilor orien
tale, fiecare societate pe acţiuni se considera fericită să-l poată avea ca director " ,  
p.  81-82. 

Remuneraţia direc torilor unor iisemenea s1cietăţi perutru fie care 
şedinţă sptăm1înală este ide cel puţin 1 guinee (21 ide mărci) .  Din 
dezb aterile în faţa tribunalului c are judecă falimentele a reieşit 
că această retr,ibuţie pentru supraveghere este, de regulă, invers 
proporţională icu supravegherea exercitată efectiv de aceşti dirnc
tori nominali. 
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sub forma capitalului purtător de dobîndă 
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în capitalul purtă:or de dobîndă, relaţia-capital îşi capătă forma 
cea mai exterioară şi mai fetişizaită. Avem aici formula B - B', 
b ani care produc llai mulţi bani, valoare ·care se autovalorifică fără 
un proces care 1să  mij locească cele două extreme. In capitalul co
mercial, B - M - B', există c·el puţin forma generală a mişcării 
captal11lui, deşi ea se menţine numai în sfera circulaţiei ; de aceea 
profitul apare pur ,şi simplu ca  un profit provenit din înstrăinare, 
dar apare totuşi ca  produs al unei relaţii sociale, şi nu ca produs 
al unui simplu lucru. Forma c apitalului comercial reprezintă totuşi 
un proces,  unitatea unor faze opus e, o miişcare care se scindează 
în două .ac1te opuse, în cumpărare şi wnzare de mărfuri. In B - B', 
forma capitalului purtător :de dobîndă, această mişcare dispa�e. 
Dacă, de lildă, un capitalist dă cu împrumut 1 OOO 1. st. şi rata do
bînzii este ide 50/o, valoarea acestui cpital de 1 OOO 1. st. este într-un 
an = C + Gd', în care C este ·capitalul şi d' rata dobî nzii, deci ,  în  

5 1 1 
acest caz, 5°/o = - = - , 1 OOO + 1 OOO X - = 1 050 1. st.  Va-100 20 20 
loarea celor 1 OOO 1. s t. în calitate de capital este deci = 1 050 1. st . ,  
cu alte cuvinte capitalul nu este ·o  mărime simplă. l este o relaţie 
între mărimi, o relaţie a lui ca slIlă principa1ă, ca valoare d ată, 
faţă ide el :însuşi ca valoare care se va.lorifică, ca sumă principală 
,care a .produs o plusrvaloare. Şi, aşa cum am văzut, ·capitalul se pre
zintă 1ca atare, adică ·Ca o V·aloare care se autovalorifică nemij lccit, 
pentru itoţi capitaliştii activi, 1ndiiferent dacă ei funcţionează cu 
c apital pmpriu sau cu capirtal împrumutat. 

B - B' : avem aici punctul iniţial de .pornire al Capitalului, banii 
din formula B - M - B' redusă la cele două extreme B - B', în 
care S' = B + l B ,  bani care .creează mai muLţi bani. Este formula 
iniţială 1,i generală a ·capitalului, comprimată Într-un rezumat lipsit 
de 1sens. Este capitalul g ata format, un:itatea procesului de producţie 
şi a procesului de circulaţie, capitalul care într-o anumită perioadă 
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de 1timp dă o anumită plusvaloare. In forma capitalului purtător de 
dllîndă, acest lucru aare direct, fără mijlcirea procesului le pro
ducţie şi a procesului de circulaţie. Capitalul apare ca o sursă mis
,tetioasă şi autocreatoare de dobîndă, ca .sursă a propriei sale sporiri. 
Lucrul (banii, marfa, valoarea) , ca simplu luoru, este deja c apital, 
iar capitalul apare ca un simplu lucru ; 'ezultatul întregului proces 
de reproducţie apare ca o insşire care .ii revine de la sine lCrului ; 
dpinde de O5orul banilor, adică de posesorul mărfii in forma 
n care poae i mereu schimbată, săJi cheltuiască ca bani sau să-i 
dea cu prumut ca c apital. De aceea, în capitalul purtărtor de do
bîndă, acest :tş automat, valoJrea care se autovalorifică, bani care 
nasc alţi bani, ne apare în formă pură, deJini1tiv constirtuită, şi în 
acestă formă nu mai poartă nici o urmă a originii lui.  Relaţia 
socială ete desăvirşită ca o relaţie a unui lucru, a banilor, cu sine 
înSuşi. In locul trau.formării reale a 1banilor în capital, exisită aici 
numai forma li.psită de conţinut a acestei 'transformări. Ca şi in cazul 
forţei de muncă, valoarea de întrebuinţare a banilor devine aici 
însuşirea de a crea valoare, de a crea o valoare mai mare lecît 
aceea cuprinsă in ei. Banii ca atare sît deja potenţial o valoare 
care se autovalorifică şi ca atare siînt daţi cu împrumut, ceea ce 
reprezintă forma de vînzare a acstei măfi specfice. A crea valoare, 
a produce dolindă este o Însuşire a banilor la lfel cum a produce 
pere este o 'i.nsuşire a părului. Şi în această calitate de lucru purtă
tor e dobîdă îşi vinde creditorul banii. 1Mi mult. Aşa cum am 
văzut, capitalul realmente în foncţiune se prezintă el însuşi în aşa 
fel ca şi cum n-ar da dobînda în calitatea sa de capital iîn funcţiune, 
ci în calita:e de capital în sine, în calitate •de capital bănesc. 

Se rstoarnă Însă şi următorul rapont : dobînda, care nu este 
decît o pa'te din p rofit ,  adică din plusvaloarea pe  care capitalistul 
în funcţiune o stoarce de la muncitor, apare acum, dimpotrivă, ca 
produsul p ropriu-zis al capitalului, ca c eva iniţial, iar p rofitul, 
transformat acum în beneficiul Întreprinzătorului, apare pur 1şi sim
plu ca un adaos, ca o anexă care se aUpeşte în procesul de 'epro
ducţie. Aici forma fetşizată a capitaluiui şi  concepţia asupra capita
lului-fetiş eite desăvîrşită. !n B - B' avem forma i raţională a capi
talului, denaturarea şi reificarea n cel mai 1înaLt grad a relaţiilor 
de producţie : forma capitalului PUrtător de dobîndă, forma simplă 
a capi talului, în  care el este premisa propriului său proces de repro
ducţie ; îns1.Şirea banilor, respectiv a mărfi i ,  de a-şi valorifica pro
pria lor valoare, independent de reproducţie, adică mistificarea 
capitalului sub forma ei cea mai p regnantă. 

Pentru economia politică vulgară, care vrea să prezinte capi
talul ca o su,rsă de sine stătătoare a valorii, a creării de valoare, 
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foma aceasta este, fireşte, o adevărată cmoară, di1ci este o formă 
în c are ·este iposiJbil să 1se mai cuno ască sursa .profitu1ui şi .în care 
rezu1tatu1 pmcesului de producţie c apitalist, separat de procesul 
prpriu-zils, .capătă o existenţă de sine stătăitoare. 

Numai sub forma capitalului bănesc c ap�talul idevine marfă, a 
căr,ei însuşi•re ide a se autva'lorifica are n preţ fix, indicat de fie
care dată de rata lobînzii. 

În calitatea sa de capital purtător de dob�ndă, şi  anume în 
forma sa nemij locită de c apitl b ăne·sc purtător de dobîndă (cele
la1te forme ale .capitalului purltător de dobîndă, care nu ne intere
sează aici, s1ut derivate, la rîndul lor, 'to t  din această formă bă
neasc ă şi o >resupun) , ,c apita1u1 c apătă forma sa pură de fetiş ; 
în B - B' vedem subiectul, lucrul care p o ate fi vîndut. 1n primul 
rînd aceasta se 1întîmplă ca urmare a faptului că c ap ita'lul există 
în permanenţă .în forma b ani, formă în care orice determinare a lui 
se pierde şi elemeutele lui reale sînt invizibile. Banii sîut tocmai 
acea formă în care ,deosebirea dintre mărifuri ca valori de între
buinţare dispare, şi  de aceea dispare Şi deosebirea dintre .capitalu
rile industriale, care constau din acSte m ărfuri şi  din condiţiile 
lo r de proldu1cţie ; banii reprezintă iforna în care valoar·ea - în 
cazul ide roţă capita1ul - eiistă 'Ca valoare de s chimb indJen:dentă. 
în procesul de reproducţie al ca,prtalului, forma bani este o formă 
trecătoare, n siplu moment tranzitoriu. Pe piaţa financiară, dim
potrivă, capitaluil extstă :întotdeauna în această .fo rmă. - 1n al doilea 
rînd, plusvaloarea p rodusă de 1cpital, tot n forma b ani, apare atei 
ca ceva care aparţine �capitalului ca atare. După cm ·co,pacii au 
însuşir·ea ide a creşte, tot aşa c apiitalul în .fomna bani are, potrivit 
acestei aparenţe, însuşirea de a produce bani ( r6xo; * ) . 

În c api talul purtător de dobîndă, mirşcarea c api!talului este re
dusă .la !formula cea mai scurtă ; pro cesul in1termediar este lăsat la o 
parte, şi istfel n capital = 1 OOO es'te considerat un lucru c are în 
sine = 1 OOO ,şi care se transformă după un anumiit timp :în 1 100, 
to t aşa cum vinul îşi �mbunătăţeşte valoarea de !întrebuinţare după 
ce a stat un timp în pivniţă. Capitalul este acum lucru, dar ca lucru 
ll elte c p ital. Banii sînt cu.prinşi eum de dorinţa pătimaşe de a 
se lînmul1ţi 100• De îndată c e  sînt daţi cu împrmut sau investiţi in 
procesul de reproducţie (in măsura în care aduc 1capirtalistului în 
funcţiune, ca posesor al lor, idob'îndă, în afară de beneficiul între
prJnzăto rului) , ei aduc dobîndă, fie că ldorm ori veghează, că se află 
acas ă ori  pe drm, fie că este zi sau no pte. lstfel, ·Capitalul bănes c 
purtător de dobîndă �şi orice cap it al este, în eiprls i a  li valorică, 

' - dobîndă. - Nota lrad. 



400 Secţiunea a V-a. Capitalul purtător de dobindă 

un capital bănesc sau este considerat ca o expresie a capitalului 
bănesc) realizează visur�le pioase ale tezaurizatorilor. 

Tocmai această fuziune a dobînzii cu c apitalul bănesc ca într-un 
singur lucru (aişa crn şi apare aici producerea plusvalorii de către 
cap�tal) •îl preocupă ati t de mult pe Luther în filipicele lui naive 
împotriva cametei. După ce arată că dobînda ar putea i pretinsă, 
atunci cînd lin pricina nerestituirii la termen a sumei împrumutate 
se cauzează ,pagube creditorului care, la rîndul lui, avea nevoie de 
bani pentru a face ,plăţi, sau 'îl !lipseşte de un profit pe care l-ar fi 

putut realiza cunpărînd, de pildă, o grădină, el continuă : 

„După ce ţi-am împrumutat (100 de guldeni) . im1 pricinuieşti o dublă pa
gubă, căci aici nu pot să plătesc şi acolo nu pot să cumpăr, sint deci nevoit 
să suport pagube în două privinţe. Aceasta se numeşte duplex interesse, damni 
emergentis et lucri cessantis * „.după ce au auzit * * că Hans a suferit o pagubă 
imprumutind cei 1100 de guldeni şi cere acum pe bună dreptate să fie despăgubit, 
ei se grăbesc să folosească prilejul şi socotesc pentru fiecare sută de guldeni o 
dublă despăgubire, intii pentru pierderile suferite din cauză că Hans n-a plătit şi 
apoi pentru că n-au mai putut cumpăra grădina, ca şi cum aceeaşi sută de guldeni 
ar i fost păgubită în mod natural de două ori, astfel că atunci cind au 1 00 de 
guldeni ei i i  dau cu împrumut, socotesc la  ei o îndoită pagubă pe care nici n-au 
avut-o„. Eşti un cămătar, pentru că ii faci pe aproapele tău să-ţi plătească pentru 
o pagubă închipuită, pe care nu ţi-a pricinuit-o nimeni şi pe care nici n-o poţi 
dovedi şi nici socoti. Unei asemenea pagube juriştii ii zic non verum sed phantas
ticum interesse * * *. E o pagubă pe care o poate oricine plăsmui„. Nu trebuie, 
prin urmare, să se spună că s-ar putea să fiu păgubit din pricină că n-am putut 
plăti şi nici cumpăra. Dacă se spune aşa, aceasta se numeşte excontingente neces
sarium * * * *, ca din ceea ce nu este nimic să fac ceea ce ar trebui să fie, şi din 
ceea ce nu-i sigur, ceva sigur. Oare o asemenea camătă n-ar inghiţi lumea în 
ciţiva ani ?„. numai că celui care ia cu împrumut, i se poate intimpla fără vrerea 
lui o nenorocire de pe urma căreia să trebuiască să se refacă ; dar cu cămătarii 
lucrurile se intimplă altfel : ei caută şi născocesc pagube, pe care le pun în 
sarcina aproapelui apăsat de nevoi, pentru a deveni puternici şi bogaţi, leneşi 
şi trindavi şi pentru a huzuri şi cheltui de pe seama muncii altora, a grij ii, pri
mejdiei şi a pagubei altora ; să stai pe cuptor şi să laşi suta de guldeni să ago
nisească pentru tine şi, deşi sint daţi cu împrumut, să-i păstrezi totuşi în pungă, 
fără mc1 o primejdie, dar cine n-ar dori acest lucru, dragul meu ?"  (M. Luther. 
„An die Pfarrherrn wider den Wucher zu predigen etc ." ,  Wittenberg 1540.) 

Concepţia potriv:iit căreia cap.i talul este o valoare .care se repro
duce pe sine însăşi şi 1crnşte lîn 1cursul reproducţiei în virtutea însu

şirii sale înnăscute de a fi o valoare care se conservă şi creşte 
veşnic - prin urmare în virtutea iînsuşirii ascunse despre care vor
beau scolasticii - a dis la .născocirile doatorului Price, care depă-

* - două feluri de daune-interese : paguba suferită şi ciştigul nereali
zat. - Nota trad. 

* *  
* * *  

* * * * 

- oameni avizi de bani. - Nota trad. 

- daună-interese nu reală, ci fictivă. - Nota trad. 
- a face din intimplare, necesitate. - No ta trad. 
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şese ·CU mult fantezLile alchimişti'lor ; nscociri în care îsă Pitt a 
crezut şi pe care le-a pus la baza politicii lui financiare În legile cu 
privire la sinking fund * 101• 

„Banii, care aduc dobînzi compuse, cresc la început lent ; dar, întrucîl 
ritmul de creştere se accelerează continuu, el atinge după cîtva timp o viteză care 
depăşeşte orice închipuire. Un penny împrumutat cu o dobîndă compusă de 58/u 
î n  amu! naşterii mîntuitorului ar fi crescut pînă în prezent la o sumă mai mare 
decît ar reprezenta 1 50 OOO OOO de globuri pămînteşti din aur curat. Dar acelaşi 
penny împrumutat cu o dobîndă simplă ar fi crescut în aceeaşi perioadă de timp 
la nu mai mult de 7 şilingi şi 4 1/2 pence. Pînă acum guvernul nostru a preferat 
să îmbunătăţească fLnanţele pe cea de-a doua cale, şi nu pe prima" 80) . 

In ale s ale 1 10bservations on reversionary payments etc . " ,  Lon
don 1 772, el merge şi mai departe : 

„1 şiling avansat la naşterea mîntuitorului nostru" (aşadar, probabil, în tem
plul din Ierusalim) .,cu o dobîndă compusă de 6°/u ar fi ajuns Ii o sumă mai mare 
decît  ar putea cuprinde întregul sistem solar transformat într-un glob al cărui 
diametru ar fi egal cu diametrul orbitei planetei Saturn " .  - „Un stat poate întot
deauna evita situaţiile dificile, deoarece cu cele mai mici economii poate plăti 
într-un timp atî t de scurt cit  îi cer interesele , cele mai mari dalorii" (p. XIII, XIV) . 

Ce frumoasă introducere teoretică la problema datoriei publke 
engleze ! 

'°) Richard Price. „An Appeal to the Public on the subject of the National 
Debt" , London, 1 772 [p. 19] .  El face o glumă naivă : „Trebuie luaţi bani cu îm
prumut cu dobîndă simplă, şi daţi apoi cu împrumut cu dobîndă compusă pentru 
a-i spori". (R. Hamilton. „An Inquiry into the Rise and Progress of the National 
Debt of Great Britain" ,  2nd ed„ Edinburgh 1814, [p. 1 33] .) Rezultă de aici că a lua 
cu împrumut ar fi chiar şi pentru persoane particulare cel mai sigur mijloc de 
îmbogăţire. Dar cînd împrumut, de pildă, 100 I. st. cu o dobîndă anuală de 5°/u, 
la  sfîrşitul anului am de plătit 5 I. st. şi, presupunînd că acest împrumut a fost  
contractat pe 100 milioane de ani, în acest interval de timp pot să împrumut anual 
numai 100 I. st. şi tot anual trebuie să plătesc 5 I. st. In felul acesta nu voi putea 
niciodată, după ce am luat cu împrumut '100 I. st„ să dau cu împrumut 105 I. st. 
De unde să plătesc însă cele 50/o ? Din noi împrumuturi sau, dacă sînt stat, din 
impozite. Dacă însă banii sînt luaţi cu împrumut de capit.listul industrial, el plă
teşte, dintr-un profit, să zicem de 15'/o, 5'/o ca dobîndă, 50/o consumă (deşi pofta lui 
creşte o dată cu venitul) şi 5°/o capitalizează. Trebuie să presupunem deci un pro
fit de 1150/o pentru a se putea plăti în permanenţă 5•/, dobîndă. Dacă procesul con
tinuă, rata profitului scade, ca urm.re a cauzelor expuse mai sus, să zicem de 
la 15°/o la  100/o. Dar Price uită cu desăvîrşire că rata dobînzii de 50/o presupune 
o rată a profitului de 1 5o şi menţine această rată şi în condiţiile acumulării 
capitalului. Pe el nu-l preocupă însă de loc procesul real de acumulare, ci doa1 
darea banilor cu împrumut în vederea întoarcerii lor cu dobîndă compusă. Cum 
se petrece acest lucru îi este indiferent, deoarece aceasta e doar însuşirea înnăs
cută a capitalului purtător de dobîndă . 

,, - fondurile de amortizare a datoriei publice. - Nota !rad. 
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Price a fo st pur şi simplu orbit ide mărimea uriaşă a cifrelor 
c are rezuiltă dtn Progresia geome1t.rică. Deo arece a considerat capi
talul, fără a .ţine sema de condiţiile reproducţiei şi ale muncii drept 
un simplu automat de sine stătător, drept o simplă cifră c are creşte 
de la sine (la el cum Malthus considera c ă  POpulaţia creşt·e în pro
gresie g·eometrică 102) el a putut să creadă că a desco,perit 'legea 
sporirii c ipitalului în formula s = c (1 + d) n, în care s = suma. 
capitalului + dob'inda compusă, c = ·Capitlul avansat, d = rita 
dobînzii (eprimată n părţi alicot·e !din o sută) , iar n = numărul 
anilor în c are are loc procesul. 

Pitt ia fa ·serios aceas1tă mistific are a dr-ului Price. In 1 78& 
Camera comunelor a hotă1îit fixarea unui impozit de 1 OOO OOO 1. st. 
p entru nevoile p11blice. După Price, căruia Pitt 1îi dădea crezare, nu 
exista soluţie mai bună dedît 1c a poporul 1să fie :impus la un impoziit, 
pentru ca suma astfel aidunată să fie 1 1 icumulată" şi astfel să se 
amortizeze datoria publică iprin mis'terull dobînzii .compuse. Curînd 
după această rezolllţie a :Camerei comunelor a imat legea p ropusă 
de Pitt, c are dispunea acumularea a 250 OOO I. st. 

„pînă cînd fondul astfel format, împreună cu rentele viagere expirate, va fi ajuns. 
la suma de 4 OOO OO l. st. anual•. (Act. 26 Georg III., cap. 31 103) . 

!n cuiîntarea sa din 1 792, prin care Pitt Propunea mărirea 
sumei destinaite o ndului de amortiZare a datoriei publi1ce, el men
ţiona oîteva din c auzele superioritţii comerciale a Angliei : mşi
nile, creditul etc. ,  

„cauza cea mai complexă şi  mai  permanentă este acumularea. Principiul acesta 
este amplu dezvoltat şi suficient lămurit în opera lui Smith, acest om genial.„ 
Această acumulare a capitalului s-ar realiza dacă s-ar pune deoparte cel puţin > 
parte din profitul anual pentru a spori suma de bază care urmează a fi între
buinţată la  fel în anul următor, pentru ca astfel să dea un profit permanent• .  

!n felul acesta, cu ajutorul doctorului Price, Pitt transformă 
teoria acumulării a 1ui Smth în teoria îmbogăţirii unui popor p rin 
acumlare de datorii şi ajunge la pernpectiva plăcută a unor îm
p rumuturi fără de sfîişit, p entru acoperirea di.rara se fac mereu 
alte împrumu<turi. 

·Inc ă  Josias Child, p ărintele sistemului bancar m>dern, arată că· 

„ 100 l. st. cu l00/0 dobîndă compusă ar produce în 'O de ani 102 400 l .  st.• 
(„Trai te sur le commerce etc. par J. Child, traduit etc. • ,  Amsterdam et Berlin 
1 754, p. 1 15. Scris în 1 669.) 

Cum s-a infiltrat în mod inconştient în economia p olitică m o
denă concepţia doctorului Prke, ne-o dovedeşte urmărtorul p asaj 
din „Economist" : 
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„Capital, with compund interest on every partion of capital saved, is so 
allengrossing that all the weath in the world from which income is derived, has 
!ong ago become the interest of capital... all sent is now the payment of interest 
on capital, previously invested in the land" " („Economist• ,  19 july 151 ) .  

Cu alte cuvinte, capitalului 1în cllitate d e  cp ital, purtător de 
dobîndă, H aparţine între;ga avuţie care ar putea fi vreodită pro
dusă, şi tot ceea ce a obţinut PÎnă acum nu este deaît un co11t dat 
pftei sale nstăvilite. Potrivit legilor care-i Sînt înn.scute, lui îi 
aparţine .întreaga suprmucă pe care o poate ,furniza specia umană. 
Intr-un cuv'îm ste un Moloh 104• 

In încheiere, citm şi următoarea galimaitie a , , romanticului" 
Miiller : 

„Creşterea uriaşă a dobinzii compuse, menţionată de dr. Price, sau creş
terea forţelor omeneşti autoaccelerate presupune, în vederea atingerii acestor 
rezultate uriaşe, o ordine permanentă uniformă, de nezdruncinat, timp de mai 
multe secole. De îndată ce capitalul e divizat, e scindat in mai multe părţi care 
continuă să crească fiecare separat, întregul proces al acumulării de forţe începe 
din nou. Natura a repartizat fiecărui muncitor ( I) o perioadă de acumulare de 
forţe care durează în medie 20-25 de ani. La sfirşitul acestei perioade munci
torul părăseşte scena şi trebuie să predea unui alt muncitor capitalul ciştigat 
prin dobindă compusă la muncă, să-l împartă de cele mai multe ori intre mai 
mulţi muncitori sau intre copii. Aceştia trebuie mai intii să înveţe să învioreze 
şi să folosească capitalul care le-a revenit pentru a putea avea de la el dobindă 
compu;ă propriu-zisă. ln afară de aceasta, masa enormă de capital dobindit de 
societatea civilâ chiar şi in cele mai frămintate comunităţi se acumulează treptat 
în decu1 s de dlli, nu se întrebuinţează pentru extmderea nemijlocită a muncii, 
ci, dimpotrivă, imediat ce se adună o sumă mai importantă, e dată cu titlu de 
împrumut unui alt individ, unui muncitor, unei bănci, unui stat, în care caz debi
torului care-l primeşte, care pune realmente în mişcare capitalul şi primeşte 
dobindă compusă, ii vine mai uşor să se angajeze să plătească creditorului o 
dobindă simplă. ln sfirşit, creşterii uriaşe a forţelor oamenilor şi a produsului 
lor, posibilă în condiţii în care acţionează numai legea producţiei si a economi
sirii, i se opune legea consumului, a dorinţei sau a risipei" (A. Milll„r, I .  c„ III, 
p.  147-149) . 

Este imposibil să îndrugi în cîteva nînduPi mai multe p rostii.  
Fără a mai vorbi de confundarea ridicolă a muncitorilor cu cap ila
liştH, a valorii forţei de muncă u dob inda la cap ital etc.,  erceperea 
dobinzii compuse este explicată de Muller între altele iprin fap tul 
că c apitalul este „împrumutat" cu scol de a aduce „dobîdă 
cpus ă " ,  Procedeul 1ui Muller al nostru es te caracteristic roman
ticii în toate domeniile. Conţinutul ·ei îl constituie p rejudecăţile 
curente, care sînt alimentate u cele mai superficiale reprezentări 

" „Capitalul cu dobindă compusă la fiecare parte a capitalului economisit 
creşte atit de impetuos, incit întreaga avuţie produc.toare de venit a lumii s-a 
transformat de mult în dobindă la capital. . .  Toate rentele nu sint a,tăzi decit plata 
dobinzii la capitalul investit anterior în pămint" .  - Nota trad. 
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asupra lucrurilor. Şi ·acest conţinut fals şi banal este apo.i „înălţat" 
şi poetizat .printr-o formă de expr·imare Ilisticizantă. 

Proce sul de acumular·e a ·c apHalului poate fi conce,put 1ca o acu
mulare a dob�nzii compuse numai în măsura î·n care partea din profit 
(plusvaloare) c are se transformă din nou în capitl, adică s erveşte 
la absorbirea unei noi supramund, poate fi numită dob'îndă. Dar : 

1 .  Dacă .s e face abstracţie de toate p enturbările intîplăto are, 
o parte considerabilă a c ipitalului existent s e  depreciază mai mult 
sau mai puţin în mod permanent în .cursul procesului de reproduc
ţie, pentru •că valoarea mănfurilor nu este determinată de ti,pul de 
muncă necesar iniţial pentru prodJcerea lor, ci de timpul ide muncă 
c erut pentru reproduc erea lor, i ar acesta 1s cade necoI11tenit ca ur
mare a dezvoltării forţei produotve .sociale a muncii. D e  aceea, p e  
o treaptă superio ară d e  dezvoltare a .orţei product�ve socia1e ·a mun
cii, capitalul în numerar nu ap are ca rezultat ll unui îndelungat 
proces de ec onomi.sire a cpitalului, ci apare ca rezultat al unui 
timp de reproducţie relativ foarte scurt 81) . 

2. Aşa 1clIl am demonstrat 1în secţiunea a III-a a cărţii de faţă, 
rata prontului scade în raport cu acumularea crescîndă a capitalu
lui şi  cu forţa productivă cresoîndă a muncii .so ciale corespunză
toare ·ei ,  care se exprimă to cmai în micşorarea re'lativă crescîndă a 
părţii variabile a capitalului !faţă de cea ·constantă. Pentru a da 
aceeaşi rată a 1profitului dtunci cînd C Cpitalu:l constant pus î. 
lffiişcare de un muncitor .se !Înzeceşte, lf brebui .ca şi timprul de supra
muncă să se înzecească,  altfel că foarte curînd n-ar mai fi sufi
cient tot 1timpul de muncă, nici chiar ·c1le 24 de ore, chiar dacă capi
talul şi le-ar însuşi în întregime. Conc epţia potrivit căreia rata pro
fitului nu se micşorează stă 1însă la rbaza progresiei lui Prke şi în 
general l a  baza a c elui „ all-engrossing C Cpital, with compound in
terest " * 82) . 

Identitatea .dintre plusvaloare işi supramuncă pune o lim�tă ca
litativă acumulării 1capitalului, limită c are e determinată de durata 
zilei de muncă totale, nivelul de dezvoHare dat al forţelor de pro
ducţie şi ·al p op ulaţiei, car.e limitează .numărul zilelor de muncă si-

81) Vezi Mill şi Carey, precum şi un comentariu al lui Roscher, care nu i-a 
înţeles 105• 

82) „E limpede că nici o muncă, nici o forţă productivă, nici o perspicacitate 
şi nici o artă nu poate satisface pretenţiile exagerate ale dobînzii compuse. Dar 
toate economiile se fac din venitul capitaliştilor, astfel că în realitate pretenţiilo 
acestea sînt formulate încontinuu, iar forţa productivă a muncii refuză şi e> 
încontinuu să le  satisfacă. Se creează astfel permanent un fel de echilibru" .  
(„La bour defended against the Claims of Capital" ,  p, 3. - Cartea lui Hodgskin.� 

* - „ capital care creşte nestăvilit datorită dobînzii compuse•. - Nota rad. 
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multan exploatabile. Dacă, dimpo trivă, plusvaloarea este privită sub 
forma iraţională a dobînz�i, atunci [imita este numai cantitativ. şi 
depăşeşte orice fantezie. 

ln capitalul pU1tător de dobîndă este însă desăvîrşită co11cepţia 
despre c apitalul-fetiş, concepţie care atribuie produsului acumu lait 
al muncii, şi încă fixat în forma b ani, )Uterea de a produce plus
valo are ·în progresie geometrică, în virtute. unei misterioase cali
tăţi înnăscute, ca un simplu automat, astfel că acest 1produs acumu
lat ail muncii, după cum crede „Economist " ,  a sconlat de mullt c a  
aparţinîndu-i 1pe vecie şi revenindu-i de drept toate avuţiile lumii. 
Produsul muncii trecute,  lillunca trecută îusăişi, poartă aici de la sine 
în ea o parte din supramunca vie, prezentă 1sau viitoare. Ştim însă 
că, dimpotrivă, 1 în realitate conservarea şi 1 în aceeaşi măsură şi re
producerea valorii produselor muncii trecute este numai rezulta tul 
contactului lor cu munca vie ; şi, 1în al doilea rînd, 1că dominaţia 
produselor muncii trecute asupra supramuncii vii durează exact atî t a  
timp dt durează ş i  relaţia-capital, adică a c e a  relaţie socială deter
minată în cadrull căreia munca trecută se opune în mod de sine stă
tător muncii vii şi o domină. 
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C a p i t o l u l d o u ă z e c i  ş i  c i n c i  

Creditul şi capitalul fictiv 

Analiza amănu.ţ�tă a sistemului de c redit şi a instrllentelor 
pe c are cesta şi le c reează (banii ide c redit etc.) idipăşeşte cadrul 
planului nostru. Aici trebuie ,să ne o c upăm numai de cîteva puncte 
necesare c a racterizăr,ii modului de p roducţie ,capitalist în general. 
Ne vom ocupa aici numai de crditul comercial şi de c reditul b an
·C ar. Legătura dintre dezvoltarea a c estui c redit şi aceea a creditului 
public rămîne în afara analizei noastre. 

m arătat mai foainte {„C aptalul " ,  cartea 1 ,  cp. III, 3, b) cum 
lin circlaţia de mărfuri simplă ,ia naştere funoţia bnilor ca mij loc 
d e  plată şi ,  î n  consec inţă, un rport ide la creditor la debitor în rîn

lurile produc ătorilor de mărfuri ş i  ale 1comerc ianţilor. O dată cu 
<lezvollared comerţului şi  a modului de producţie capilalisi, î n  c re 
se p roduce numai în vederea circulaţiei, această b ază naturală a sis
temului de c redit se lărgeşte, se igeneralizează şi se perfecţionează. 
In general banii :funcţionează aici numai ca mij loc de plată, adi c ă  
maria se vinde n u  contra b ani, c i  eontra u n e i  obligaţii scrise de ,plată 
la un anumH termen. Pentru smphficare, toate aceste obligaţii de 
plată pot fi incluse î n  cvtegoria generală a poliţelor. Pînă la sca
denţa şi onornrea lor, aceste poliţe c irculă, la 1îndul lor, ca mijloc 
de plată şi constituie propriu-zis banii cu deitinaţie comercială. In 
măsura î n  care î n  cele din u rmă se compensează rec iproc prin sol
darea conturilo r de creanţe şi d:to rii,  ele funcţionează în mod ab
solut ca b ani, deoarece nu sînt transformate definitiv în b ani. După 
cum aceste avansuri reciproce între p roducători şi comerc ianţi con
stituie adevărita b ază a creditului, to t aşa şi instrumentul lor de 
circulaţie, poliţa, cons tituie baza b anilor de c redit propriu-zişi, a 
b ancnotelor etc. Acestea din urmă au ca b ază nu circulaţia banilor, 
b ani de metal sau bani de hî rtie emiişi de stat, c i  circulaţia poliţelor. 

W. Leatham (b ancher din Yorshire) , , ,Lette rs on 1the Currency " ,  
2nd. e dit . ,  London 1840 : 
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„Consider că suma totală a poliţelor pentru tot anul 1839 a reprezentat 
528 493 82 l. st .• (suma poliţelor externe s-ar ridica după părerea lui, la aproxi
mati; 117 din total), „iar suma poliţelor aflate simultan în circulaţie în cursul 
aceluiaşi an - de 132 1 23 60 I. st.• (p. 55, 56) . „Poliţele constituie o parte com
ponentă a mijloacelor de circulaţie mai importantă ca sumă decit toate celelalte 
părţi laolaltă" (p. 3, 4). - „Această enormă suprastructură de poliţe se spri
jină (!) pe temelia formată de suma bancnotelor şi aurului ; şi dacă, în cursul 
evenimentelor, temelia aceasta se îngustează prea mult, soliditatea şi însăşi exis
tenţa ei este primejduită" (p. 8). - „Dacă evaluăm toate mijloacele de circu
laţie" [el are în vedere bancnotele] „precum şi suma obligaţiilor tuturor bănci
lor, a căror plată imediată în numerar este oricînd exigibilă, avem o sumă de 
� 53 OOO OOO, a cărei convertire în aur poate ii cerută conform legii. . .  , iar pentru 
satisfacerea acestei cereri există numai n4 OO OOO în aur• (p. U ) .  - „Poliţele 
nu pot fi puse sub control altfel decit împiedicînd crearea unui surplus de nume
rar şi scăderea ratei dobînzii sau a taxei de scont care dau naştere unei păr ţi 
din poliţe şi stimulează marea şi primejdioasa lor răspîndire. Este cu neputinţă 
de stabilit cite poliţe provin din tranzacţii reale, de pildă din cumpărări şi vîn
zări reale, şi cite sînt fictive (fictitious) , sint poliţe de complezenţă, adică poliţe 
emise pentru a înlocui pe cele ajunse la scadenţă şi a crea astfel un capital fictiv 
din mijloace de circulaţie. Ştiu că în perioadele de surplus şi de ieftinătate a 
banilor, aceasta se practică pe scară foarte largă" (p. 43, 4) . 

J. W. Bosanquet, „Meta1lic,  Pper, aJd Credlt Currency" ,  Lon
don 1842 : 

„Suma mijlocie a plăţilor efectuate zilnic la Clearing House" { unde bancheri� 
londonezi iac schimbul reciproc al cecurilor achitate şi al poliţelor scadente. 
- F. E. } „reprezintă zilnic în medie peste 3 OOO OOO I. st., iar rezerva de bani 
necesară zilnic pentru acest scop nu este cu mult mai mare de 200 OOO 1. st." 
(p. 6). { ln 1 889 cifra totală a operaţiilor înregistrate la Clearing House se ridica 
la 7 11 8 '/4 milioane I. st. , ceea ce la 300 de zile lucrătoare în cifră rotundă Tevine, 
în medie, la 5 500 OOO zilnic. - F. E. } „Poliţele sînt, fără .îndoială, mijloace de 
circulaţie (currency), independent de bani, în măsura în care ele transferă pro
prietatea dintr-o mină într-alta cu ajutorul andosării" (p. 92, 93). „In medie este 
de presupus că fiecare poliţă aflată în circulaţie poartă două andosări şi că, prin 
urmare, fiecare poliţă rezolvă în medie două plăţi înainte de a ajunge la sca
denţă. De aici pare să rezulte că numai prin simpla andosare poliţele au mijlocit 
în cursul anului '1 839 un transfer de proprietate în valoare de două ori 528 OOO OOO. 
adică de I 056 OOO OOO I. st., deci de peste 3 OOO OOO zilnic. E deci sigur că poliţele 
şi depozitele laolaltă, prin transferul de proprietate dintr-o mină într-alta şi fără 
ajutorul banilor, îndeplinesc funcţiile banilor pentru un total zilnic de cel puţin 
1 8  OOO OOO I. st." (p. 93) .  

D espre credH în generl! Tooke spune mmătoarele : 

„In expresia sa cea mai simplă, creditul reprezintă o încredere mai mult sau 
mai puţin fondată în virtutea căreia o persoană încredinţează unei alte persoane· 
un anumit capital, în bani sau în mărfuri evaluate la o anumită valoare bănească ; 
această sumă trebuie întotdeauna să fie restituită după un anumit termen. Cind 
capitalul este dat cu împrumut sub formă de bani, adică în bancnote sau credit 
în numerar, sau printr-un ordin de plată asupra unui corespondent, se adaugă ui 
anumit procent pentru folosirea capitalului Ja suma care trebuie restituită. La 
mărfuri a căror valoare în bani este stabilită de participanţii la tranzacţie şi , 
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căror transferare înseamnă o vinzare, suma stabilită care urmează a fi plătită 
include o recompensă pentru folosirea capitalului şi pentru riscul asumat pînă 
la scadenţă. De obicei pentru asemenea credite se dau obligaţii de plată în scris 
cu termene de plată precise. Iar aceste obligaţii şi promisiuni de plată transmi
sibile constituie mijlocul cu ajutorul căruia creditorii - atunci cind se iveşte 
ocazia de a-şi folosi capitalul fie sub formă de bani, fie sub formă de mărfuri, -
au de cele mai multe ori posibilitatea înainte de expirarea acestor pohţe, să ia 
cu împrumut sau să cumpere în condiţii mai avantajoase, prin faptul că propriul 
lor credit este întărit prin a doua semnătură pusă pe poliţă". („Inquiry into the 
Currency Principie" ,  p. 87). 

Ch. Coruelin, „Du Credit et  des Banques dans l 'Industrie " , „Re
vue des deux Mondes " 106, 1 842, tome 3 1 [p 797] : 

„In fiecare ţ1uă majoritatea tranzacţiilor de credit se încheie în sfera rela
ţiilor industriale„. Producătorul materiei prime avansează această materie primă 
fabricantului, care urmează s-o prelucreze, şi primeşte în schimb din partea 
acestuia o obligaţie de plată cu scadenţă fixă. Fabricantul, la rindul lui, după 
efectuarea muncii care-i revine, avansează marfa sa, în aceleaşi condiţii, unui 
alt fabricant, care o prelucrează mai departe, şi astfel creditul trece de la un 
producător la altul, pină la consumator. Comerciantul cu ridicata avansează co
merciantului cu amănuntul mărfuri, după ce le-a primit el însuşi de la  fabri
cant sau de la intermediar. Fiecare ia cu împrumut cu o mină şi dă cu împrumut 
cu cealaltă, uneori bani, dar mai adesea produse. Astfel se efectuează, în cadrul 
tranzacţiilor industriale, un neîntrerupt schimb de avansări, care se combină şi 
se încrucişează în toate direcţiile. Mai ales în multiplicarea şi creşterea ace>tor 
dvansări reciproce constă dezvoltrea creditului, şi aici este adevăratul izvor al 
puterii sale". 

Un :lt aspect al creditului este legat de de;voltarea comerţului 
cu bani, rCdre, în ,produaţia capi1talistă, merrge, fireşte, paralel cu dez
voltarea comeiţului cu mănfuri. 1n secţiunea precedentă (cpJto
lul XIX) am văzut că conseivar·ea fondurilor de rezeivă ale oame
nilor de afaceri, operaţiile tehnice ile încasărilor �i .plăţilor în b ani, 
precum şi ale plăţilor internaţionale, şi, lîn consecinţă, comerţul cu 
lingouri se concentrează 'în nîinile celor care faic come;ţul de bani. 
!n legătură cu acest comerţ de b ani se dezvo:ă 1şi un alt aspect al 
sistemului de credit, dministrarea capitalului purtător de do'îndă 
s au a capitalJlui bănesc ca o funcţie specială a celor care fac co
merţul de bani. Luarea 1şi !darea cu fanprumut a banilor devine ocu
paţia lor specială. i iJternin ca mij locitori î ntre adevăra,ţii credi
tori şi debitori de c,pital bănesc .  În 1general sistemul bancar constă 
în concentrarea, în mase Ilari, a c apitalului bănesc de împrumut 
astfel că, în locul debitorilor izolaţi, 1în faţa capitaliştilor iJdustriali 
şi comercilli apar bancherii ca reprezentanţi ai tuturor 1creditorilor. 
Ei devin administratori generali ai cipJta:lului bănesc. Pe de altă 
parte, ei concentrează rşi re.prezintă în faţa tuturor creditorilor pe 
debitori prin if,ptul că iau cu împrumut pentru toată 1I.ea comer
cială. O bancă .reprezintă, ie de o parte, ·centralizarea capitalului bă-
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nesc. a credit orilo r,  iar pe de aLtă 1parte centralizarea debito ri�or. 
Profitul ei .constă, în genere, în faptul ·că ia cu împru mut cu o do
bîndă mai mică idecH aceea la c are dă cu 1împrumut. 

Capitaluil de lîmprumut de c are d�spun băncile afluează spre ele 
pe mai multe căi. In primul rîn!d, fiind c asieri ai c apitalişti'lor indus
triali în mîinile lor se concentrează capitalul băne sc,  pe care-l p ăs
treaz ă  -.a fond de rezervă mice producător şi comeriei ant sau care 
afluează spre el sub !formă de plăţi.  Aceste fonduri se transformă 
astfel n capital bănesc de împrumut. Totodată, fondul .de rezervă al 
lumii comerci lle se reduce la minimum necesar,  deoarece se con
centrează ca un fond sodal, şi p artea din •Capitalul bănesc c are 
astfel rămîne inactivă ca fond de orezervă este dată cu 1îm,prumut, 
fuucţione ază drept ca:piJtal purtăJtor de 1dobîndă. In al doiilea rînd, 
·capita•lul de îJrumut al băncilor este format din depunerile ·ca,pita
liştilor posesoni de b ani, .care autorizează 1băndle să le dea ·cu împru
mut. O dată cu dezvortarea sistemului b ancar, şi anume din momen
tul în c are băncile încep să plătească dob'îndă la depuneri, banii eco
nomisiţi, .precum şi cei .temp o rari nefolo siţi ai tuturor claselor sînt 
depuşi la bănci.  Sume mici,  .inicapabile să funcţioneze fiecare izo lat 
ca un ·capital băne1s1c, s.înt .reunite astfel [n mase mari şi 1constituie o 
adevărată putere bănească. Această adunare a sumelor mici ca o 
acţiune ipecială a sistemului b ancar 'trebuie deosebită de acţiune a 
de mij locire între c apitaliiştii p o s esori de bani propriu-zişi şi debi
tori .  In siî rşit, la b.nci se  de,pun şi veniturile ,  ,c ure urmează a fi con
sumate numai treptat. 

Acordarea ide cre dite (aici e s te vorba numai de cre ditul comer
cial propriu-zis) .se face prin scontarea poliţelor - 'transformare a lor 
în bani înainte ide s cadenţă - şi prin î mprumuturi sub diferite 
forme : 1mprumuturi directe pe credit .personal, 'împrumuturi garan
tate cu gaj de titluri purtătoare de dobîndă, de efecte de stat ,  de 
acţiuni de orice tel, în special însă :împrumuturi pe scrisori de tră
sură, varante şi alte ti1Uuri c are atestă idr,ptul de proprietate asupra 
mărfurilor,  ie sume aflate lîn depozit etc .  

D ar ,cr.ditul b ancar poate fi acord:t sub diferite forme , de 
pildă P Oliţe 1trase asupra altor bănci sau cecuri emise asupra lor, 
deschideri de ·cre dit direct,  'în sfînşit, în c azul băncilor c are au 
dreptul de a emite bancnote - propriile b ancnote ale băncii. 
Bancnota nu este decît o poliţă asupra b ancherului, plătibilă în 
orice moment P OSisoru1ui ei şi  pe care bancherul o substituie p o 
liţelor particulare. Aceas1tă ldin urmă formă d e  credit apare celor 
neiniţi;ţi ca. ifiind eeva eitraondinar, deosebit de important, în 
primul r,înd .fiindcă acest fel ide b ani de credit trec din circulaţia 
comercia1ă simplă în circulaţia generală, unde funcţionează ca 
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bani ; de isemenea, fiindcă în majoritatea ţărilor, >rincipalele 
bănci care emH b ancnote sînt un amestec bizar de b ancă naţională 
şi b ancă partUculară şi, ca atare, au de fapt ,în spatele lor creditul 
naţional, bancno'tele lor constituind mijloace de plată mai mult s au 
mai pnţin legale ; fiindcă aici devine evide11t că adevăratul co
merţ al bancherului este creditul, .în timp ce bancnota nu reprezintă 
deolt un s emn de credi:t aUa: în ci.culaiţie .  Dar bancherul mai face 
.come'ţ de credit şi sub toate •Celelalte forme, chiar dacă dă cu âm
prumJt b anii 1dpuşi la el în numerar. În realitate bancnota nu este 
lecit moneda comerţului cu ridicata, ceea ce constituie elementul 
princ�pal pentru bănci sînt depozitele. Cea mai bună dovadă în 
.această privinţă o co.n!tituie băncile scoţiene. 

Pentru scopul pe care-l urmărim noi nu este neoesar Să ne 
rocupăm mai mult de instituţiile speciale ide credit ş i  nici ide formele 
.speciale .ale băncilor. 

„Bancherii au o dublă îndeletnicire„. 11 . De a strînge capital de la cei care 
:nu-i găsesc o întrebuinţare nemijlocită şi de a-l repartiza şi transfera altora care 
ii pot folosi. 2. De a primi depuneri din venitul clienţilor lor şi a le resti tui 
acestora pe măsură ce au nevoie de ele pentru a le cheltui in vederea consumu
Jui. Primul fel de operaţii este circulaţia capitalului, cel de-al doilea - circulaţia 
mijloacelor de circulaţie (currency) •. - „ Una înseamnă concentrarea capitalului 
pe de o parte şi repartizarea lui pe de altă parte ; cealaltă - reglementarea cir
·culaţiei pentru nevoile locale ale regiunii". � Tooke, „Inquiry into the Currency 
Principie", p. 36, 37. 

Vom reveni asupra acestui pasaj în cap.  XXVIII. 
„Reports of Commilttees " ,  val. III. „Commercial Distress " ,  

Volume LI, Patt. I, 1847/48, Minutes o f  rvidence. - (În continuare 
dtate srub titlul : „Commercial Distress " ,  1847/48 107) . In deceniul al 
cincilea, .cu ,prilejul 1sc0l'tării poliţelor la L ondra, au fost primite 
in nenumărate c azuri, 1în locul bancnotelor, poliţe trase de o bancă 
.asupra altei b ănci, plătibile n termen de 21 de ile. (Depoziţia lui 
J. Peise,  bancher din provincie, nr. 4 636 işi  4 645.) .otriviit ace
duiaşi raport, bancherii aveau obiceduJ, lnd era lipsă 'de b ani, s ă  
plă:tească d e  regulă clienţilor l o r  c u  asemenea poliţe. Dacă primi
torul voia bancnlte, el 'trebuia să sconteze din nou polilţa. Pentru 
bănci .Qpe-aţia aceasta era echivalentă ou privilegiul de a face hani. 

Domnii Jones Loyd & Co. plăteau în felul acesta „din vre
muri imemorial e " ,  de .îndată ce era .li,psă de bani şi dobî11da de
păşea 5°/o. Clientul era bucuros să primească astfel de Banker's 
'Bil1s [pol�ţe bancare] , fiindcă pol�ţele emi1se de Jones Loyd & Co. 
puteau i mai U1şor scontate decît prpriile lui poliţe ; de asmenea 
.aceste po1iţe tr.eceau .adesea prin 20, 30 de mîini (ibdem, nr. 901 

pînă la  95, 92) . 
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Toate aceste forme servesc pentru a face transmisibil dreptul la primirea 
plăţii. 

„Nu există nici o formă de credit in care acesta să nu îndeplinească uneori. 
funcţia de bani ; indiferent dacă această formă o constituie bancnota, poliţa sau 
cecul, procesul este în esenţă acelaşi, iar rezultatul este în esenţă acelaşi• .  
Fullarton. „On the Regulation o f  Currencies • ,  2nd edit. London 15, p. 8.  -
„Bancnotele sint moneda măruntă a creditului• (p. 51).  

Extrasele d e  mai jos s înt luate din J. W. Gilbart „The History 
and Prindples of Banking " ,  London 1834 : 

„Capitalul unei bănci se compune din două părţi : capitalul investit (in
vested capital) şi capitalul bancar (banking capital) sau de împrumut• (p. 1 17) .  
„Capitalul bancar sau de împrumut se formează pe trei căi : I )  prin primirea de· 
depuneri ; 2) prin emiterea de bancnote proprii ; 3) prin tragerea de poliţe. 
Dacă cineva vrea să-mi împrumute gratuit 100 I. st. şi eu împrumut apoi altcuiva 
aceste .rno I. st. cu 4°/o dobindă, această tranzacţie îmi va aduce la sfirşitur 
anului 4 I. st. profit. Tot aşa, dacă cineva vrea să ia promisiunea mea de pla1.ă• 
(I promise to pay - promit să plătesc - este formula obişnuită pentru bancnotele
engleze) „şi să mi-o restituie Ia sfirşitul anului plătindu-mi 4°/o dobindă, ca şf 
cum i-aş fi împrumutat 10 1. st., ciştig prin această tranzacţie 4 I. st. ; dac-. 
cineva dintr-un oraş de provincie îmi remite 100 I. &t. cu condiţia să plătesc
această sumă peste 21 de zile unei terţe persoane la Londra, atunci dobinda pe
care o voi primi intre timp Ia aceşti bani va fi profitul meu. Acestea sint tn 
fond operaţiile unei bănci şi căile prin care se creează capitalul bancar datorită
depunerilor, bancnotelor şi poliţelor• (p. •117) .  In general, profitul bancherului este· 
proporţional cu suma capitalului său bancar, adică cu capitalul pe care I-a luat 
cu împrumut. Pentru a stabili profitul real al unei bănci trebuie să se scadă dio 
profitul brut dobinda la capitalul investit. Ceea ce rămine constituie profitul 
bancar" (p. 1 18). „lmprumuturile pe care un bancher le acordă clienJilor săi sini 
efectuate cu banii altora" {p. ,146). „Tocmai bancherii, care nu emit bancnote. 
îşi creează un capital bancar prin scontarea poliţelor. Ei îşi măresc depuner!le 
prin intermediul operaţiilor de scont. Bancherii londonezi scontează poliţele nu
mai firmelor care au un cont curent la ei• (p. U9). „O firmă care scontează poliţe· 
la banca ei şi plăteşte dobindă pentru întreaga sumă a acestor poliţe trebuie să 
lase la bancă cel puţin o parte din această sumă, fără a primi dobindă. In felul' 
acesta bancherul primeşte pentru banii daţi cu împrumut o dobindă mai mare 
decit cea curentă şi-şi creează un capital bancar cu soldul rămas în miinile lui• 
(p. 1 20) . 

Economisirea fonidurilor de rezervă, a ,depunerilor, a cecurilor � 

„Prin reportarea soldurilor creditoare, băncile de depozit ·realizează economi< 
în folosirea mijloacelor de circulaţie şi fac cu o sumă mică de bani reali tran
zacţii care implică sume importante. Banii deveniţi disponibili în felul acesta sint 
folosiţi de bancher pentru acordarea de împrumuturi clienţilor lui prin inter
mediul scontului etc. De aceea reportarea soldurilor creditoare sporeşte eficienţa 
sistemului depozitelor" (p. 13) .  „Nu prezintă nici o importanţă dacă cei doi clienţi 
care încheie tranzacţii au conturi la acelaşi bancher sau la bancheri diferiţi. Căci 
bancherii îşi schimbă cecurile intre ei prin Clearing House. Datorită reportării 
soldurilor creditoare sistemul depozitelor ar putea lua o amploare atit de mare, 
incit ar putea înlătura complet folosirea banilor de metal. Dacă fiecare ar avea 
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cont curent la bancă şi ar efectua toate plăţile prin cecuri, aceste cecuri ar deveni 
unicul mijloc de circulaţie. Aceasta, în ipoteza că bancherii ar avea bani în 
miinile lor, căci altfel cecurile n-ar avea nici o valoare" (p. 124) . 

Ce11tralizarea circulaţiei locale de către bănci se realizează : 
1 )  prin filialele băncilor. Băncile dn provincie au filiale în orăşelele 
din districtul respectiv ; băncile din Londra au filiale 1în diferite 
c artiere ale oraşului ; 2) prin agenţii. 

„Fiecare bancă din provincie are la Londra un agent prin care îşi plăt�şte 
poliţele şi bancnotele şi prin care primeşte banii vărsaţi de londonezi în contul 
anumitor persoane care locuiesc în provi11cie" (p. 127) . „Fiecare bancher pri
meşte bancnotele altei bănci şi nu le mai restituie. In fiecare oraş mare b6n
cherii se intilnesc o dată sau de două ori pe săptămină şi îşi schimbă intre ei 
bancnotele. Soldul se achită prin dispoziţii de plată asupra Londrei" (p. 134). 
„Scopul băncilor este înlesnirea tranzacţiilor comerciale. Tot ceea ce înlesneşte 
tranzacţiile comerciale înlesneşte şi specula. Comerţul şi specula sint în multe 
cazuri atit de strins legate între ele, incit e greu de precizat unde încetează 
comerţul şi unde începe specula.. .  Oriunde există bănci, capitalul se poate ob
ţine mai uşor şi mai ieftin. Ieftinătatea capitalului stimulează specula la fel cum 
ieftinătatea cărnii şi a berei stimulează lăcomia şi beţia" (p. 137, 1 38) . „Dat fiind 
că băncile, care emit bancnote proprii, plătesc întotdeauna în aceste bancnote, 
s-ar putea crede că operaţiile lor de scont se fac exclusiv cu capitalul obţinut 
astfel ; dar nu este aşa. Un bancher poate foarte bine să plătească cu propriile 
lui bancnote toate poliţele pe care le primeşte spre scontare şi totuşi 9/10 din 
poliţele aflate în posesia lui să reprezinte un capital real. Căci, deşi în schimbul 
acestor poliţe el a dat numai propriii lui bani de hirtie, nu este nevoie ca ei să 
rămină în circulaţie pină la scadenţa poliţelor. Poliţele pot circula trei luni de 
zile, în timp ce bancnotele se pot reîntoarce în trei zile" (p. 1 72) . „Acoperirea 
conturilor de către clienţi este o operaţie comercială normală, Acesta este de 
fapt scopul pentru care se garantează creditul în numerar. .. Creditele în numerar 
se asigură nu numai prin garanţii personale, ci şi prin depunerea de hirtii de 
valoare" (p. 1 74, 1 75) .  „Capitalul dat cu împrumut pe gaj de mărfuri are acelaşi 
efect ca şi capitalul dat cu împrumut prin scontarea unor poliţe. Cind cineva 
ia cu împrumut 100 I. st. pe gaj de mărfuri, e ca şi cum n-ar fi vindut aceste 
mărfuri pentru o poliţă de 100 I. st. şi ar fi scontat-o apoi pe aceasta la un 
bancher. Imprumutul ii dă însă putinţa să păstreze mărfurile pentru un moment 
cind piaţa e mai favorabilă şi să evite sacrificiile pe care ar trebui să le facă 
ca să-şi procure bani pentru scopuri urgente" (p. 1 80, 18 1 ) .  

„ The Currency Theory Reviewed etc. 1 ,  p. 62,  63 

„Este un adevăr incontestabil că cele 1 OOO I. st. depuse de mine astăzi 
la A vor i miine din nou eliberate de A şi vor forma un depozit la B. Poimiine 
pot fi din nou eliberate de către B şi vor constitui un depozit la C, şi aşa mai 
departe, la nesfirşit. Aceeaşi sumă de 1 OOO I. st. în bani poate deci să se multi
plice, prin transferări succesive, într-o sumă de depozite absolut nelimitată. De 
aceea e posibil ca nouă zecimi din toate depozitele aflate în Anglia să nu aibă 
altă existentă decît cea din registrele bancherilor, care garantează fiecare pentru 
partea lui. . .  Astfel în Scoţia, unde banii aflaţi în circulaţie" { în treacăt fie spus 
aproape numai bani de hirtie I } „nu depăşesc niciodată 3 OOO OOO 1. st., depozitele 
reprezintă 27 OOO OOO. Atîta timp cit nu intervine o cerere generală şi neaşteptată 
de restituire a depozitelor (a run on the banks) . aceleaşi 1 OOO I. st., făcind cale-
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întoarsă, pot să acopere cu aceeaşi uşurinţă o sumă tot atît de nedeterminată. 
Deoarece aceleaşi 1 OOO I. st„ cu care achit astăzi datoria mea către un comer
ciant, acoperă mîine datoria acestuia către un alt comerciant şi poimîine datm ia 
către bancă, şi aşa mai departe la nesfîrşit, aceleaşi 1 OOO I. st. pot trece Î\ 
felul acesta din mină în mină şi de la  o bancă la alta, acoperind o sumă foarte 
mare de depozite''. 

{ Am văzut că Gilbart ştia încă din 1 834 că 

„tot ceea ce înlesneşte tranzacţiile comerciale înlesneşte şi speculaţiile. Comerţul 
�i specula sînt în multe cazuri atît de strîns legate între ele, incit e greu de 
precizat unde încetează comerţul şi unde începe speculaţia". 

Cu cît împrumuturile acoridate ,pe mărfurile nevîndute pot ti 
obţinute mai uşor, cu atît se contractează mai multe asemenea i m
prumutu:d, cu atît mai mare e tentaţia de a intensifica fabricarea de 
mărfuri s au d8 a arunca 1pe pieţe îndepărtate mărfurile dej a fabri
c ate, numai 1pentru a obţine împrumJturi în b ani ,pe ele. Istoria co
merţului Angliei din anii 1 845-1 847 ne oferă un exemplu grăitor 
de felul cum .pc·t fi cuprins e Ide o asemenea feb ră ltoate c ercurile 
de afac e ri ldirrtr-o ţară .şi u!de !duce ac eastă febră. Aici vedem c e  
p o ate face c reditul. Pentru înţelegerea exemplelor de ma.i j o s  tre
buie să facem însă cîtev.a scurte obs ervaţii preliminare. 

La .sfîrşitul anu'lui 1 842 depresiunea care apăsa neîntrerupt în 
industria engleză încyî!d din 1873 a început s ă  se atenueze. In 
umătorii doi ani c ererea p entru .produsele industriale engleze a 
crescut ş.i mai mul1t .Pe pieţele străine ; anii 1 845-1 846 au marcat 
p erioada celei mai mari prosperităţi. In 1 843 războiul opiului a 
peămis .pătrunderea comer�ului englez în China 108• Noua piaţă a 
dat un nou impuls dezvoltării oricum impetuoase, a indJStriei î n  
general işi !îndeosebi .a in!dustriei bumbacului. „Cum am putea oare 
pro duce vreodată .prea mult ? Avem doar de îmbrăc at 300 OOO OOO de 
o ameni " - spunea ,pe atunci c elui care scrie aceste rînduri un 
fabric ant din Manchester. Dar toate 1fibricile nou 1constru�te, ma
şinile cu abur, maşinile de tor> şi războaiele de ţesut nu erau su
ficiente pentru a absorbi afluxul de p lusvaloar·e care 'Venea din 
Lancashire. Gu aceeaşi fibrHita•te cu care se extin!dea ,producţia, 
s-a ponit 11a construirea de căi ferit e  ; setea ide ,sp eculă c are-i cu
prinsese pe fabricanţi şi pe comercianţi a fost pot olită 'În primul 
rîo aici, şi anume încă din vara anului 1 844. Se achiziţionau ac
ţiuni ltît cît se putea, adică atît cît ajungeau banii p entru acle
rirea p rimelor vărsăminte ; pentru rest se va găsi o soluţie ! Cînd 
a venit poi termenul p entru reitul vărsămintelor - potrivit între
b ării 1 059, .C. D. 1 848/1857, c apit·alul investit în 1846/1847 :în ac
ţiuni ale căilor fer:t e  se r�dic a la 75 OOO OOO 1.  .st. - a fost nevoie 
să s e  recurgă la credH, .şi ,  1 în afară .de aceasta, îutreprinderile pro-
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prii ale firmei au tr ebuit de cele mai multe ori să suporte conse
cinţele. 

ln majoritatea cazurilor, întreprinderile proprii au şi depăşit 
limitele posibilului. Perspectiva unor profituri foarte mar.i a în
demnat la  oper·aţii cu mult mi ample decît permiteau mijloacele 
lichide disponibile. Dar exista crediltul, uşor accesibil şi pe dea
supra ieftin. Taxa de scont a băncii era scăzută : în 1 844 - 13/4-
23/40/o, pînă în octombrie 1 845 - sub 30/o, ea se urcă apoi, pentru 
un scurt timp, la 50/o (februarie 1 846) , ;pentru a scădea din nou, în 
decembrie 1846, la 31/40/o. ln subsolurile Bă:cii Angliei exista o 
rezervă în aur de proporţii nemaiauzite. Toate valorile interne ne
gociabile la bursă .înregistrau cote mai ridicate decît o.ridnd în 
trecut. De ce s-ar f i  scăp!t, aş.dar, o ocazie atît ·de frumoasă, de 
ce să nu se fi trecut imediat la cţiune ? De ce nu s-ar fi trimis pe 
pieţele străine avide de produse engleze rtoate mărfu;ile ce se pu
teau produce ? Şi de ce n-ar fi iîncasat fabrkantul însuşi un profit 
dublu, rezultat din v.înzarea 'firelor şi .a ţesăturil<H în Extremul 
Orient şi din vînzarea în Anglia a mărfurilor ;primite în schimb ? 

Astfel a apărut sistemul e;pedierii masive de mărfuri 'În con
signa�ie 109, contra unor ·avansuri, .în l11Jdia şi China, sistem care cu
rînd a devenit un sistem de expediere în consignaţie exclusiv pen
tru avansuri - aşa cum ste descris amănunţit în notele de mai 
jos -, sistem care trebuia să ducă în mod .inevitabil în  cele din 
urmă la suprasaturarea pieţelor şi �a crah. 

Crahul a izbucnit în urma recoltei proaste din 1846. Anglia şi 
mai ales Irland& trebuiau .să importe cant�tăţi enorme de produse 
alimentare, îndeosebi griu şi cartofi. Dar ţăril0r care fumizau 
aceste produse nu .li 1se putea plăti 1în schimb decît 1într-o foarte 
mică măsură cu produse ale inldustriei engleze ; trebuia să se plă
tească 1în metale nobile ; cel puţin 9 OOO OOO [I. st.] aur au luait 
drumul străinătăţii. Din această sumă, 7 500 OOO .proveneau din re
zervele Jn numerar ale Băncii ngliei, din care cauză ibertatea de 
acţiune a băncii e piaţa financiară a fost simţitor paralizată ; cele
lalte băni, ale căror rezerve erau d�use la Banca Angliei, fiind 
în realitlte !dentice cu rezervele acesteia, au trebuit să.şi restrîngă 
şi ele operaţiile b ănşti ; torentul de plăţi care aflua prompt şi cu 
uşurinţă spre bancă s-a oprit la început pe ici, pe colo, iar apoi 
pretutindeni. Ta:a de scont a bănoi•i, care în ianuarie 1 847 era înc. 
de 3-31/20/o, s-a ridicat în aprilie, oind a izmcnit 1prima panică, l& 
7°/o ; în timpul veri a intervenit o oarecare relaxare tporară 
(6,50/o şi 6°/o) , cînd însă şi noua recoltă se arăta a fi proastă, panic& 
izbucni din nou cu şi mai muUă violenţă. Minimul taxei oficiale 
de scont a băncii 5-a ridicat în octombrie la 70/o, 1în noiembrie l, 
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10°/o, cu alte cuvinte, maj oritatea cov11şitoare a poliţelor nu mai 
puteau ii iscontate deaît cu enorme dobînzi c ămătăreşti sau nu mai 
puteau fi scontate Ide loc ; �încetarea generală a plăţilor a provoc at 
ra1ime1tul unei serii de firme de p1im rang şi a foarte multor firme 
mijlocii şi mici ; însăşi Banca Angliei er,a amenirrţ:tă ide un fali
ment inevi>tabil din c auza restridţiilor c are i-au fo st i1puse piin 
ingeniosul Bank Adt 'din 1 844 110, cî:d 1la insistenţele generale gu
vernul a fost .silit să suspende, la 25 o ctomb<ie, aicel Bank Act şi să 

înlăture astfel îng.rldirile -ab sur1de impuse :bănoii de către lege. 
Acum banca a putut să pună nes�înj eni:tă în circulaţie rezerva ei 

de bancnote ; cum .crnd�tul acestor bancnote ·era realmente garan
tat ·de srtat, deci era solid, ·s-a c onstatat imediat datorită acestui 
lucru o atenuar·e simţito.are a dificultăţilor financiare. Desigur că 

şi dup ă  ·aoeea u mai dat !faliment multe firme mari şi mici, dar 

punctul ·culminant al crizei 'fusese depăşit, taxa de scont .a băncii 
a sc ăzut •în rdeoembrie din nou l:a 5°/o, şi [ncă în 1cursul anului 1848 
era pregătită acea nouă înviorare în afaceri care •În 1 849 ·avea să 
submineze avîntu� mşcărilor �evoluţionare de pe continent, iar 

n deceniul ,al şas·elea avea 1să ducă mai îinitîi  la ·o pr·osperitate in
dustrială fără precedent, d>ă .ca'e a :armat crahul din 1857. - F. E . J  

I .  Deire •colosala depreciere a efectelor d e  Stat şi a acţiuni
lor în timpul c rizei din 1 847 ne informează un documen't publicat 
în 1 848 de House f Lords. Pdtri:it acestui document, la  23 o ctom
brie 1 847 acea':ă 1dprec'iere tpr.zenta, n iepariaţie cu situaţia 
din ,februaiie •acLaşi an : 

l a  efe'tele de stat engleze 
„ acţiunile docurilor •şi icainalelor . 
„ •acţiunile c ăllor ferate . 

Total : 

93 824 217  1. st. 
1 358 288 " 

19 579 820 

1 1 4  762 325 1. st. 

II. Despre escroche'ille în c omeţul cu Indiile orientale, unde 
poliţele emu trase nu fiindcă se cumpăraseră mărfuri, ci se cum
părau măcluri pentru a se putea trag·e Po1iţe c are 1să fie Scontate 
şi transformat.e in b.i, „Marrchester Guardian " 111 din 24 noiembrie 
1 847 'elaitează Ullătoarele : 

A 1din Londra cumpără, prm intermediul lui B, la fabricantul 

C dill Manchester, mămuri c are Ullează a fi expediate cu vaporul 

la adresa lui D 1în Indiile ori0entale. B Plteşte lui C cu o poliţă pe 
termen de şase luni tr.asă de C aPra Jii B. ..a mndul Său, cesta 
din urmă se acoperă trăgînid o poliţă pe tellen de şase luni asupra 
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lui A. Imediat ce mărfurile au fost 'Încărcate, A trage ,şi el, pe baza 
conosamentului, o poliţă pe termen de şase luni asupra lui D. 

„Cumpărătorul şi expeditorul sînt deci aindoi în posesia unor fonduri cu 
multe luni înainte de a plăti realmente mărfurile ; şi foarte adesea aceste poliţe 
se reînnoiesc la scadentă sub pretextul că într-o tranzacţie pe termen atît de lung 
e nevoie de timp pentru reîntoarcerea banilor. Din păcate însă, pierderile suferite 
în asemenea tranzacţii au dus nu la restrîngerea lor, cC dimpotrivă, la extinderea 
lor. Cu cit  participanţii sărăceau mai mult, cu atît mai acută devenea pentru ei 
nevoia de a cumpăra pentru a înlocui cu noi avansuri capitalul pierdut în opera
ţiile speculative anterioare. Cumpărările nu mai erau reglate de cerere şi ofertă, 
ele au devenit partea principală a operaţiilor financiare ale unei firme anumite. 
Dar acesta e numai un aspect. Ceea ce s-a întîmplat aici cu exportul mărfurilor 
industriale s-a întîmplat dincolo cu achiziţionarea şi expedierea produselor. Firme 
comerciale indiene care aveau suficient credit pentru a-şi putea sconta poliţele 
achiziţionau zahăr, indigo, mătase sau bumbac nu pentru că preţurile de cumpă
rare în raport cu ultimele preţuri din Londra promiteau un profit, ci pentru că 
tratele amterioare emise asupra firmei londoneze ajungeau curînd la s cadenţă 
şi trebuiau acoperite. Ce era mai simplu decît  să cumperi un transport de zahăr. 
să-l plăteşti cu poliţe pe termen de zece luni trase asupra firmei londoneze şi să 
trimiţi cu poşta la Londra conosamentele ? in mai puţin de două luni conosamentele 
acestor mărfuri abia îmbarcate, prin urmare şi mărfurile înseşC se dădeau în gaj 
la Lombard Street 112 şi astfel firma londoneză primea bani cu opt luni înainte de 
scadenţa poliţelor trase asupra cumpărătorului acestor mărfuri. Şi toate acestea au 
mers foarte bine, fără întreruperi şi dificultăţi, atîta timp cit băncile de scont 
găseau din abundenţă bani pe care să-i avanseze contra conosamente şi variante 
şi să sconteze, indiferent de suma lor, poliţele trase de către firmele comerciale 
indiene asupra firmelor «solide» din Mincing Lane 113" , 

{ Aceeaşi [procedură fr.uduloasă 1s-a practicat atîta timp c.ît 
mărfurile care veneau din India şi se eipediau acolo pe vase cu 
pînze trebuiau să facă înconjurul Capului Bunei Speranţe. De cînd 
mărfurile sînt 1transportate prin Canalul Suez, şi încă cu vapoare, 
această metodă de a fabrica capital Jictiv a fost 1ipsită de baza ei : 
durata mare a transportulll!i mărfurilor. Şi de dnd telegraful co
munică 'Chiar în  aceeaşi zi omului de af.a,ceri din Anglia situaţia 
pieţei în India, 'iar 1comerciantului ld: Inldia situaţia Pieţ,ei în Anglia, 
această metodă a devenit cu .totul .imposibilă. - F. E. } 

III. Cele de mai jos sînt extrase din raportul deja citat „Com
mercial Distress " ,  1 847/1848 : 

„In ultima săptămînă a lunii aprilie 1847, Banca Angliei a înştiinţat Roya! 
Bank of Liverpool că de la această dată operaţiile ei de scont cu aceasta din 
urmă vor fi reduse la jumătate. Această ştire a avut efecte foarte proaste, pentru 
că în ultimul timp la Liverpool plăţile se făceau mai mult pe bază de poliţe decît 
in numerar, şi pentru că comercianţii, care de obicei aduceau băncii mulţi bani 
în numerar pentru a-şi plăti acceptele, n-au mai putut aduce în ultima vreme 
decît poliţe, pe care le primiseră ei înşişi în schimbul bumbacului şi al celorlalte 
produse ale lor. Fenomenul a luat amploare şi o dată cu aceasta au sporit şi difi
cultăţile în afaceri. Acceptele pe care banca trebuia să le plătească pentru co· 
mercianţi erau în mare parte emise în străinătate, fiind pînă acum de obicei aco-
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perite cu plăţile primite pentru mărfuri. Poliţele pe care le aduceau acum comer
cianţii în locul banilor în numerar pe care-i aduceau înainte aveau diferite sca· 
denţe şi erau de diferite feluri ; cea mai mare parte dintre ele erau poliţe emise 
de bancă plătibile în trei luni dato ; marea lor majoritate o constituiau poliţele 
emise pentru bumbac. Poliţele acestea erau acceptate de către bancherii londonezi 
dacă erau emise de către bănci, în caz contrar erau acceptate de către tot felul 
de comercianţi, de firme din Brazilia, America, Canada, lndiile occidentale etc . ... 
Comercianţii nu trăgeau poliţe unii asupra altora, iar clienţii din ţară, care cum
părau mărfuri la Liverpool, le achitau cu poliţe trase asupra băncilor sau asupra 
unor firme din Londra, sau asupra vreunei persoane oarecare. Inştiinţarea Băncii 
Angliei avu drept rezultat reducerea termenelor la poliţele emise pentru produse 
străine vîndute, termen care de obicei era adesea de peste trei luni" (p. 26, 27) . 

In A·nglia, perioada de pmsperitate din anu 1 844-1847 a ost 
legată, ·aşa cum m arătat mai sus, de primele mari operaţ�i de spe
culă cu acţiunile căilor ferate. De.pre ·efeotul acestor .opera�ii de 
speculă aisupra afacerilor în genere, raportul menţionat ne spune 
următ0arele : 

„In aprilie 1 847, aproape toate firmele comerciale au început să-şi restrîngă 
mai mult sau mai puţin activitatea (to starve their business) . plasîndu-şi o parte din 
capitalurile lor comerciale în acţiuni ale căilor ferate" (p. 4 1 ,  42) . - „S-au con
tractat chiar împrumuturi cu o dobîndă ridicată, de pildă de 83/o, pe acţiuni ale 
căilor ferate, la particulari, bancheri şi societăţi de asigurare" (p. 66, 67). „lmpru
mutînd sume atît de mari societăţilor de căi ferate, aceste firme au fost nev01te, 
la rîndul lor, să împrumute de la bănci, prin scontarea poliţelor, foarte mult 
capital, pentru a putea continua cu aceşti bani propriile lor afaceri" (p. 67) . -
(lntrebare :) „Puteţi afirma că plăţile pentru acţiunile căilor ferate au contribuit 
mult la depresiunea care a domnit" { pe piaţa financiară } „în aprilie şi octombrie 
{ 1 847 } ?"  (Răspuns :) „Cred că e puţin probabil să fi contribuit la depresiunea din 
aprilie. După părerea mea, pînă în aprilie şi poate chiar pînă la mijlocul verii, 
ele au consolidat mai curînd decît au slăbit situaţia bancherilor. Căci folosirea 
reală a banilor nu se făcea cu aceeaşi rapiditate cu care se făceau plăţile ; din 

această cauză majoritatea băncilor au avut la începutul anului în mîinile lor o 
parte destul de mare din fondurile căilor ferate". { Acest lucru este confirmat ue 
:aumeroase depoziţii ale bancherilor în C. D. ,  1 848/1857 } „Această sumă s-a topit 
treptat în cursul verii, iar la 31 decembrie era considerabil mai mică. Una din 

cauzele depresiunii din octombrie a fost scăderea continuă a fondurilor căilor 
ferate aflate în mîinile băncilor ; între 2 aprilie şi 31 decembrie soldul căilor 
ferate aflat în mîinile noastre s-a redus cu o treime. Acest efect l-au avut plăţile 
pentru acţiuni ale căilor ferate în toată Marea Britanie ; ele au absorbit treptat 
depunerile băncilor" (p. 43, 44) . 

Samuel Gurney {conducătorul renumitei 
Gurney & Co. " )  .spune a.cela.şi lucru : 

.firme „Overend, 

„ln 1846 cererea de capital pentru căi ferate era cu mu:t mai mare, dar 
această cerere nu a ridicat rata dobînzii. S-a produs o condensare a sumelor mici 
în sume muri, �i aceste sume mari au fost cheltuite pe piaţa noastră, aşa incit,  
în general, drept rezultat pe piaţa financiară din City a fost aruncată o cantitate 
mai mare de bani decît s-a retras• [p. 159]. 
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A. Hodgson, iirc.torul 'lui ..ivepool Joint Stoick Bank, arată 
în ce măsură poBţele pot cons'titui o rezervă Pentru hancheri : 

„Aveam obiceiul să ţinem în pQrtofoliu, sub formă de poliţe cu scadenţele 
eşalonate Je fiecare din zilele săptămînii, cel puţin '/10 din toate depunerile 
noastre şi toţi banii primiţi de la alte persoane ... , astfel incit, în timpul crizei, 
suma înca.ată din poliţele devenite scadente zilnic să fie aproape gală cu 
suma plăţilor pe care trebuia să le facem zilnic" (p. 53) . 

Poliţe emise în scop de speculă. 

„Nr. 5 92. De cine erau acceptate mai ales poliţele" (pentru bumbacul 
vîndut) ? { R. Gardner, fabricantul de produse de bumbac menţionat de multe 
ori în lucrarea de faţă : } „De mijlocitorii de mărfuri ; un negustor cumpără 
bumbac, îl predă unui mijlocitor, trage poliţe asupra acestui mijlocitor şi le 
scontează". - Nr. 5 094. „Şi aceste poliţe sînt trimise la băncile din Liverpool 
şi scontate acolo ? - Desigur, şi chiar în alte părţi . . .  Dacă n-ar fi existat aceste 
operaţii acceptate mai cu seamă de băncile din Liverpool, bumbacul ar fi fos., 
după părerea mea, anul trecut mai ieftin cu 1 '/2 sau 2 pence per pfund" .  -
Nr.  60. „Spuneaţi că s-ar fi aflat în circulaţie un număr enorm de poliţe, trasa 
de speculanţi asupra unor mijlocitori de bumbac din Liverpool ; cele spuse se 
referă şi la împrumuturile acordate de dv. pe poliţele trase pentru alte pro
dusa coloniale -în afară de bumbac ?" - { A. Hodgson, bancher din Liverpool : 
„Aceasta se referă la tot felul de produse coloniale, dar îndeosebi la bumbac•. 
- Nr. 601 . „Ca bancher, încercaţi să evitaţi acest fel de poliţe ? - Nicidecum ; 
le considerăm absolut legale atîta timp cit  numărul lor nu e prea mare„. pol;
ţele de acest fel sînt adeseori prelungite". 

Maşina/ii frauduloase pe pia/a indo-chineză în 1 847. - Charles 
Tumer (conducătorul uneia dintre cele mai mari tirme !din Liver
pool pentru comerţul cu Indiile orientale) 

„Cu toţii ştim cele întîmplate în legătură cu operaţiile de pe insula Mau· 
riciu şi cu alte asemenea operaţii. Mijlocitorii erau obişnuiţi să contracteze îm
prumuturi nu numai pe mărfurile sosite, în vederea achitării poliţelor trase 
pentru aceste mărfuri, ceea ce e un lucru firesc, şi pe conosamente„ „  ci şi pa 
produse înainte ca ele să fi fost încărcate şi uneori chiar înainte de a fi fost 
fabricate. Eu personal, de pildă, am cumpărat la Calcutta într-un c az special 
poliţe pentru 6 000-7 OOO I. st. ; suma primită pentru aceste poliţe a fost tri
misă pe insula Mauriciu pentru a fi folosită în scopul dezvoltării producţiei da 
zahăr ; poliţele au ajuns în Anglia şi mai mult de jumătate din ele au fost pro
testate ; cînd au sosit, în sfîrşit, transporturi le de zahăr, din vînzarea cărora 
urmau să fie plătite aceste poliţe, s-a constatat că zahărul fusese deja dat în 
gaj la  terţe persoane înainte de a fi fost încărcat pe vapor, ba chiar înainte de 
a fi fost rafinat• (p. 78) . „Mărfurile destinate pieţei Indiilor orientale trebuie 
achitate acum fabricantului în numerar ; dar aceasta nu înseamnă nimic, căci 
dacă cumpărătorul dispune la Londra de un oarecare credit, el trage o poliţă 
asupra Londrei şi o scontează la Londra, unde taxa de scont este acum redusă ; 
el plăteşte fabricantului cu banii astfel obţinuţi . . .  ; trec cel puţin douăsprezece 
luni pînă cînd cel ce trimite mărfuri în India poate primi de acolo banii cuve
niţi ... Un om care posedă 10 OOO sau 15 OOO I. st. şi încheie tranzacţii cu India ar 
putea obţine un credit important la o firmă din Londra ; firmei acesteia i-ar da 
o dobîndă de 1 °/o şi ar  trage poliţe asupra ei , cu condiţia ca contravaloarea 
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mărfurilor expediate în India să fie trimisă firmei londoneze, între ambele părţi 
existînd o înţelegere tacită potrivit căreia firma londoneză nu are de dat nici 
un avans în numerar, ceea ce înseamnă că poliţele se prelungesc pînă la sosirea 
contravalorii în bani. Poliţele au fost scontate la Liverpool, Manchester, Londra, 
unele dintre ele se află îi posesia unor bănci scoţiene" (p. 79) . - Nr. 76. 
„Recent a dat faliment o firmă din Londra ; cu prilejul examinării registrelor ei, 
s-au descoperit următoarele : exista o firmă l a  Manchester şi o firmă la Calcutta : 
ele au deschis un credit de 200 OOO I. st. la firma londoneză ; adică clienţii firmei 
din Manchester care trimiteau de la Glasgow şi Manchester mărfuri în consig
naţie firmei din Calcutta au tras asupra firmei din Londra poliţe pînă la concu
renţa sumei de 200 OOO I. st. ; totodată se convenise ca firma din Calcutta să 
tragă şi ea asupra firmei londoneze poliţe pînă la concurenţa sumei de 200 OO I. st .  : 
aceste poliţe au fost vîndute la Calcutta, iar cu banii obţinuţi au fost cumpărate 
alte poliţe care au fost trimise la Londra, pentru ca firma de acolo să poată plăti 
primele poliţe emise din Glasgow sau Manchester. Astfel, datorită acestei singure 
operaţii, s-au pus în circulaţie poliţe în valoare de 600 OOO I. st ."  - Nr. 971 .  „Ac
tualmente, cînd o firmă din Calcutta cumpără o încărcătură" { cu destinaţia n· 
glia } „şi o achită cu propriile ei trate asupra corespondentului ei din Londra, iar 
conosamentele sînt trimise aici, acestea îi pot imediat folosi pentru ridicarea de 
avansuri în Lombard Street ; ea are deci opt luni la dispoziţie, în timpul cărora 
poate folosi banii pînă la data cînd corespondentul ei trebuie să achite poliţele" . 

IV. In 1848 s-a întrunit o comisie Secretă a Camerei lorzilor 
pentru a 1cerceta cauzele ,crizei din 1 847. Mărturiile făcute în faţa 
acestei comisii au fost tînsă pu'blicJte ibia în 1857. '(„Minutes of 
Evidence, taken before the Secret .Comibtee f the H. of L. appoin
ted o inquire into the Causes f Distress etc . " ,  1857 ; cităm C. D. 
1848/1851 114.) Iată ce a tdec'larat între altele d-l Lister, directorul 
lui Union B ank of Liverpool : 

2 444. „In primăvara anului 1847 creditul a luat proporţii fără precedent.. .  
pentru că oamenii de afaceri scoteau capitalul din întreprinderile lor şi-l plasau 
în acţiuni ale căilor ferate, dar totodată voiau să-şi continue afacerile pe aceeaşi 
scară ca şi mai înainte. La început, probabil, fiecare credea că va putea vinde 
acţiunile căilor ferate cu profit şi astfel va pune la loc banii retraşi din între
prindere. Cînd s-a văzut însă că lucrul acesta nu era posibil, s-a recurs la cre
dit, în loc să se plătească în .umerar, aşa cum se plătea înainte. De aici a 
rezultat extinderea creditului• .  

2 500. „Aceste poliţe, care a u  cauzat pierderi băncilor c e  l e  acceptaseră, erau 
oare mai cu seamă poliţe emise pentru cereale sau pentru bumbac ?„. Erau poliţe 
emise pentru cereale, bumbac, zahăr, precum şi pentru diverse alte produse. !n 
acea vreme, aproape că n-a existat produs, în afară, poate, de untdelemn, la care 
să nu fi scăzut preţul" .  - 2 6. „Un mijlocitor care acceptă o poliţă n-o acceptă 
mciodată fără să aibă suficientă acoperire, chiar pentru cazul unei eventuale 
scăderi a preţului mărfii ce serveşte drept garanţie". 

2 512. „Pentru produse se emit două feluri de poliţe. In prima categorie 
intră poliţa iniţială trasă din străinătate asupra importatorului . . .  Poliţele trase 
în felul acesta ajung adesea la scadenţă înainte de sosirea produselor. De aceea, 
cînd soseşte marfa şi comerciantul nu dispune de un capital suficient, el trebuie 
s-o gajeze l,, un mijlocitor pînă ce o poate vinde. Atunci comerciantul din Liver
pool trage imediat asupra mijlocitorului o poliţă din a doua categorie, garantată 
cu marfa respectivă„. e treaba bancherului apoi să se asigure dacă mijlocitorul 
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e in posesia mărfii şi să afle cit a avansat acesta pentru marfa respectivă. El 
trebuie să se convingă dacă mijlocitorul are suficientă acoperire pentru a se 
putea despăgubi în cazul unei eventuale pierderi" .  

2 516. „Primim ş i  poliţe din străinătate. . .  Cineva cumpără acolo o poli�ă 
asupra Angliei şi o trimite unei firme engleze ; noi nu ne putem da seama dacă 
e serioasă sau nu, dacă reprezintă produse sau vînt " .  

2 533. „Spuneaţi că aproape toate felurile de produse străine s-au vîndut c u  
mari pierderi. Credeţi că acest fapt se datora unei specule nejustificate cu aceste 
produse ? - Pierderile au fost cauzate de un import excesiv, fără să fi existat si 
un consum corespunzător care să poată absorbi produsele importate. După toate 
aparenţele, consumul a scăzut considerabil" . - 2 534. „In octombrie. . .  produsele 
aproape că nu se mai puteau vinde" .  

În acelaşi raport, un cunoscător de ,prim :ang, onorabilul qua
ker Samuel Gurney de la firma „Overend, Gurney & Co. "  ne rela
tează cum, în momentul cînid crahul atinge punctul ·culminant, se 
produce o panică generală : sauve qui peut. 

1 262. „Cînd domneşte panica, omul de afaceri nu se întreabă cu ce dobîndă 
iş1 poate plasa bancnotele lui, sau dacă la vînzarea bonurilor de tezaur sau a 
rentei de 3°/o va pierde .10/o sau 20/o. Din momentul în care ii cuprinde spaima, 
nu-l mai interesează cîştigul sau pierderea, caută să se pună pe sine la  adăpost, 
iar restul lumii poate să facă ce vrea". 

V. lin ceea ce priveşte suprasaturarea celor două ,pieţe, iată 
ce declară d-l Nlexnder, comerciant c are face afaceri cu Indiile 
orientale, în faţa comisiei însărcinate în 1857 de că!tre Camera co
munel.or .să facă o anchetă 1în ceea ce priveşte legile b ancare (se 
citează B.  C. ,  1857) : 

4 330. „In momentul de faţă, dacă avansez 6 şilingi la Manchester, primesc 
înapoi 5 şilingi în India ; dacă avansez 6 şilingi în India, primesc înapoi 5 şilingi 
la Londra", 

Astfel piaţa indiană ·a fost suprnsaturată de Anglia, iar piaţa 
engleză a fost  suprasaturată de India. Şi lucrul acesta s-a întîmplat 
în vara anului 1857, adilcă numai la zece ail!i după trista experienţă 
din 1 847 1 
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„In Anglia are loc o permanentă acumulare de avuţie, care are tendinţa de 
a lua, în cele din urmă, formă bănească. Dorinţa de a ciştiga bani este urmată 
imediat de dorinţa arzătoare de a scăpa de ei, plasindu-i în aşa fel incit să aducă 
dobindă sau profit ; căci banii ca atare nu aduc nimic. De aceea, dacă concom• tent 
cu afluenţa permanentă de capital excedentar nu are loc şi o extindere treptată şi 
suficientă a cimpului lui de activitate, sintem expuşi inevitabil acumulărilor 
periodice de bani care trebuie plasaţi, căci, în funcţie de împrejurări, aceste acu
mulări pot fi mai mari sau mai mici. Timp de mulţi ani datoria publică a fost 
în Anglia principalul mijloc de absorbire a avuţiei excedentare. De cind insă 
datoria publică a atins, în 1 816 ,  limita maximă şi nu mai absoarbe avuţia exce
dentară, există anual o sumă de cel puţin 27 OOO OOO care îşi caută o altă posi
bilitate de plasare. In afară de aceasta, au avut loc şi diferite restituiri de 
capital. Intreprinderi care să aibă nevoie de mari capitaluri şi să absoarbă din 
cind în cind excedentul de capital neocupat.. .  sint, cel puţin în ţara noastră, 
absolut necesare pentru a canaliza avuţia socială excedentară, acumulată petiu<lic, 
avuţie care nu-şi găseşte plasament în ramurile obişnuite de plasament " .  („The 
Currency Theory Reviewed" ,  London 1 845, p .  32-34.) 

Despre anul 1845 se spun ltot aici următoarele 

„!n decursul unei perioade foarte scurte, preţurile au crescut în compa
raţie cu nivelul cel mai scăzut din timpul depresiunii„ .  împrumutul de stat de trni 
la sută este cotat aproape al pari * „. aurul din subsolurile B ăncii Angliei depă
şeşte orice cantitate tezaurizată vreodată acolo. Preţurile acţiunilor de tot felul 
sint fără precedent, iar dobinda a scăzut atit de mult, incit este aproape no
minală„. Toate acestea dovedesc că acum în Anglia are loc din nou o enormă 
acumulare de avuţie neîntrebuinţată, că într-un viitor apropiat ne vom afla din 
nou în preajma unor perioade de febră speculativă• (ibid., p. 36) . 

„Deşi importul de aur nu înseamnă neapărat că în comerţul exterior •e 
realizează profit, totuşi, o parte a acestui import de aur reprezintă prima facie * * 
şi în lipsa unor alte explicaţii un asemenea profit" .  (J. G. Hub bard. „The Currency 
and the Country" ,  London 1 843, p. 40, 41 .) „Să presupunem că într-o perio.dă 
în care afacerile merg bine, preţurile sint avantajoase şi circulaţia banilor satis
făcătoare, în urma unei recolte proaste ar trebui să se importe cereale şi să se 
exporte aur în valoare de 5 OOO OOO. Circulaţia" { aceasta înseamnă, aşa cum vom 
vedea imediat, nu mijloace de circulaţie, ci capital bănesc nefolosit. - F. E. } 
„se reduce cu aceeaşi sumă. Este posibil ca persoanele particulare să posede 

* 
* *  

l a  paritate. - Nota trad. 
la prima vedere. - Nota trad. 
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aceeaşi cantitate de mijloace de circulaţie ca şi mai înainte, dar depozitele co
mercianţilor la bănci, soldurile băncilor la remizierii lor şi rezervele de casă ale 
băncilor vor fi toate reduse, iar urmarea directă a acestei reduceri intervenite în 
cantitatea capitalului nefolosit va fi o creştere a ratei dobinzii, de pildă de la 
40/o la 60/o. Dat fiind că afacerile decurg normal, încrederea nu este zdruncinată, 
dar creditul va fi evaluat mai scump" (ibid„ p. 42) . „Dacă survine o scădere 
generală a preţurilor, banii excedentari se reîntorc în bănci sub forma de depo
zite sporite, excedentul de capital nefolosit determină scăderea ratei dobinzii la 
minimum, şi această stare de lucruri durează pină cind preturile mai ridicate sau 
înviorarea comerţului readuc în circulaţie banii nefolosiţi sau pină cind aceşti 
bani sînt cheltuiţi pentru cumpărarea de hirtii de valoare străine sau pentru 
cumpărarea de mărfuri străine" (p. 8). 

Pasajele de mai jos ·sînt extrase tot din raportul parlamentar 
cu privire la „Commercial Distres s " ,  1847-1848. - Ca unare a 
recoltei ,proaste 1şi a foametei din 1846-1847 a fost necesar să se 
importe masiv Jroduse almentare. 

„Din această cauză importul a depăşit cu mult exportul.. .  Din această cauză, 
retrageri masive de bani din bănci sau sporirea cererilor de scontare a poliţelor 
de către mijlocitorii de scont ; mijlocitorii au început să devină mai circum
specţi faţă de poliţe. Creditul deschis pină acum a fost serios limitat şi firmele 
mai puţin solide au început să dea faliment. Cele care se bazau exclusiv pe 
credit au dat faliment. Aceasta a făcut ca neliniştea care se făcuse deja simţită 
sâ se accentueze ; bancherii şi ceilalţi şi-au dat seama că nu mai puteau conta 
cu aceeaşi siguranţă ca pină acum pe preschimbarea în bancnote a poliţelor şi 
a altor hîrtii de valoare pentru a face faţă obligaţiilor lor ; ei au redus şi mai 
mult creditele acordate şi adesea chiar le-au refuzat ; în multe cazuri ei şi-au 
păstrat bancnotele în vederea acoperirii propriilor lor obligaţii, preferind să nu 
le dea din mină. Neliniştea şi deruta sporeau de la o zi la alta şi,  dacă n-ar fl 
intervenit scrisoarea lordului John Russel!, s-ar fi produs un faliment general• 
(p. 74, 75). 

Scr.isoarea lui Russell a suspendat Bank Aotul. - Charl es 
Turner, menţionat mii sus, a declarat uanătoarele : 

„Unele firme dispuneau de mijloace însemnate, dar acestea nu erau libere. 
lntregul lor capital era imobilizat în proprietăţi funciare pe insula Mauriciu sau 
în fabrici de indigo şi de zahăr. Pentru achitarea poliţelor emise în vederea aco
peririi obligaţiilor de 500 000600 OOO I. st. pe care le contractaseră, ele nu 
dispuneau de mijloacele lichide necesare şi în cele din urmă s-a constatat că 
nu-şi puteau achita poliţele decît cu ajutorul creditului, în măsura în care dis
puneau de acesta" (p. 81) .  

S. Gumey , despre care am mai vorbit, a arătat : 

[! 64] „In momentul de faţă" (1 848) „se observă o reducere a tranzactii!OI 
şi o mare abundenţă de bani''. - Nr. 1 73. „Nu cred ca lipsa de capital să fi fost 
cauza unei creşteri atit de mari a ratei dobinzii ; cauza a fost panica (the 
alarm) . greutatea cu care se obţineau bancnote". 

In 1847 Anglia .a plătit în străinătate cel puţin 9 OOO OOO 1. st. 
aur pentru prdusele alimentare importate. 71/2 milioane din 
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această sumă proveneau de la Banca Angliei şi  1 1/2 milioane din 
alte surse (p. 301 ) .  - Morris, guvernitorul Băncii Angliei, a de
clar at : 

„La 23 octombrie 1 847 tillurile de stat şi acţiunile canalelor şi ale căilor 

ferate erau deja depreciate cu 1 14 752 225 !. st." (p. 312) . 

Acelaşi Mor ris răspunde la întrebările puse de lordul G. Ben
tinck : 

[3 846] „Ştiţi că toate capitalurile investite în hîrtii de valoare şi produse de 
tot felul au suferit aceeaşi depreciere, că materiile prime, bumbacul, mătasea, 
lina au fost trimise pe continent la preţuri derizorii şi că zahărul, cafeaua şi cea
iul au trebuit  să fie vîndute la licitaţie ? - Era inevitabil ca naţiunea să facă 
mari sacrificii pentru a contracara exodul de aur cauzat de importul enorm de 
produse alimentare. - Nu credeţi că ar fi fost mai bine să fie scoase cele 
8 OOO OOO !. st. închise în seifurile băncii, în loc de a se încerca să se recapete 
aurul cu preţul unor asemenea sacrificii ? - Nu cred". 

Iată şi comentariul la acest eroism. Disrae1i îl întrebă pe d-l 
W. Cotton, director şi fost guvernator al BăJJcii Angliei : 

„Ce dividende primeau acţionarii băncii în 1844 ? - 70/0 anual. - Şi divi
dendele din aB47 ? - 9o. - In acest an banca plăteşte pentru acţionarii ei im
pozitul € veni t ? - Fireşte. - A făcut acest lucru şi în 1 44 ? - Nu 83) . - Prin 
urmare acest Bank Act" (din 1 844) „a fost în mare măsură în favoarea acţiona
rilor„ . Rezultatul este, aşadar, că de cînd a intrat în vigoare noua lege, dividen
dele acţionarilor au crescut de la 1°/o la 9'/o, şi, în afară de aceasta, impozitul 
pe venit î l  plăteşte acum banca, pe cînd înainte trebuia să fie plătit de acţio
nari ? - lntocmai " .  (Nr. 4 356-4 361 . )  

In ceea ce prive.�e 'tezaurizarea la bănci î1n tiimpul crizei din 
1847, d-l Pease, bancher din provincie, spune următoarele : 

4 605. „Intrucît banca a fost nevoită să urce mereu dobînda, temerile au 
devenit generale ; băncile din provincie şi-au sporit rezervele în aur, precum şi 
cele de bancnote : şi mulţi dintre noi, care de obicei ţinem asupra noastră poate 
numai cîteva sute de lire în aur sau bancnote, am început imediat s ă  strîngem 
mii de lire în birourile şi seifurile noastre, căci domnea o mare nesiguranţă 
în ceea ce priveşte scontul şi capacitatea de circulaţie a poliţelor pe piaţă. Re
zultatul a fost o tezaurizare generală" . 

83) Aceasta înseamnă că înainte se stabileau întîi dividendele, iar apoi, la 
plată, se scădea fiecărui acţionar impozitul respectiv pe venit ; după 1 844 însă, 
se plătea mai întn impozitul la întregul venit al băncii şi apoi se împărţeau divi
dendele, „free of �ncome tax" *. Aşadar, în cazul din urmă, fiecare procent no
minal este mai ridicat, întrucît trebuie să i se adauge suma impozitului. - F. E. 

* - „scutite de impozitul pe venit". - Nota trad. 
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Un membru a1 ::omisiei remarcă : 

4 691 .  „în consecinţă, oricare ar fi fost cauza, în cursul ultimilor 12 ani 
rezultatul a fost mai mult în favoarea evreilor şi a celor ce fac comerţ de bani, 
deci! în favoarea clasei productive în general• .  

Cit de mult eploatează :ei ce se îudeletnicesc cu comerţul 
de bani ,perioada de criză ne�o 1spune Tooke : 

„În întreprinderile de articole de metal din Warwickshire şi Staffordshire 
au fost refuzate în ·1847 foarte multe comenzi, fiindcă dobînda pe care ar fi tre
buit s-o plătească fabricantul pentru scontarea poliţelor sale ar fi înghiţit mai 
mult decît întregul lui profi t " .  (Nr. 5 451 . )  

Să luăm acum un alt raport al parlamentului ,  pe care l-am mai  
citait : „Report of Select Committee on Bank Acts, communicated 
from the Commons to the Lols, 1857 " (citat în  continare ca B. C., 
1857) . In acest raiport, d-l Norman, director al Băncii Angliei şi o 
somitate între adepţii lui Currency princple 1 1 5 ,  idă următoarele 
răspunsuri la .întrebările care i-au fost puse : 

3 5. „Spuneaţi că, după părerea dv., rata dobînzii depinde nu de masa 
bancnotelor, ci de cererea şi oferta de capital. Vreţi să ne spuneţi ce înţelegeţi 
prin capital în afară de bancnote şi bani de metal ? - Cred că definiţia obiş
nuită a Cipitalului este : mărfuri sau servicii folosite în producţie" .  - 3 636. „In
cludeţi toate mărfurile în cuvîntul capital cînd vorbiti de<pre rata dobînzii ? -
Toate mărfurile întrebi.1inţate în protluc�ie " .  - 3 637. , Includeţi toate acestea în 
cuvîntul capital cînd vorbiţi despre rata dobînzii ? - Desigur. Să presupunem 
că un fabricant de bumbac are nevoie de bumbac pentru fabrica lui. El şi-l va 
procura, probabil, luînd un avans de la bancherul lui şi cu bancnotele astfel ob
pnute se va duce la Liverpcol să cumpere marfă. Ceea ce-i trebuie realmente 
este bumbacul ; el are nevoie de bancnote sau de aur numai ca mijloace pentru 
cumpărarea bumbacului. Sau are nevoie de mijloace pentru ca să-şi plătească 
muncitorii ; în acest caz el împrumută din nou bancnote şi cu ele plăteşte sula
riile muncitorilor. La rîndul lor, muncitorii au nevoie de hrană şi de locuinţă, iar 
banii constituie mijloacele cu care le plătesc" .  - 3 638. „Dar pentru aceşti bani 
se plăteşte dobîndă ? - Desigur, în primul rînd. Dar să luăm un alt caz. Să pre
supunem că fabricantul cumpără bumbacul pe credit, fără să contracteze la 
bancă vreun împrumut ; atunci diferenţa dintre preţul achitat în numerar şi 
preţul pe credit reprezintă, în momentul scadenţei, mărimea dobînzii. Dobînda 
ar exista chiar dacă n-ar exista de loc bani " .  

Această elucub raţie trufa5e este cu adevărait de;nnă de un 
stîlp al lui Currency principle. In primul rînd geniala descoperire 
că bancno tele sau aurul sint mijloace de cump.rare şi că nu sb.t 
împrumutate pentru ele însele. Şi de aici concluzia că rata dobînzii 
este reglat., ·de ce anume ? De cererea şi oferta de mărfuri, despre 
care pînă a cum se ştia numai că reglează preţurile de piaţă ale 
mărfurilor. Or, preţurile ·s tabile de piaţ. sînt compatibile cu rute 
ale dobînzii foarte variate. - Şi  apoi ,  altă perlă. La remarca justă : 
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, 1Dar pentru ·aceşti bani se plăteşte dobîndă " ,  care implică, fireşte, 
întrebarea : ce legătură este între aceste mărfuri şi dobiînda pri
mită e bancher, care nu face comerţ cu mărfuri ? Şi nu capătă oare 
bani cu aceeaşi dobîndă f:bricanţii care cheltuiesc aceşti bani pe 
pieţe foarte diferite, prin urmare pe pieţe pe care raportul dintre 
cererea şi oferta de mărfuri folosLte în pmducţie este cu totul di
ferit ? - La acestă îutrebare marele nostru geniu răspunde : dacă 
fabiicantul cumpără bumbac e credit, ,1diferenţa dintre preţul 
achitat în numerar şi preţul pe credit reprezintă, în momentul sca
denţei, mărimea dobînzi i " .  Invers. Rata existentă a dobînzii, a 
cărei reglare vrea să ne-o eiplice genialul Norman, determină di
ferenţa dintre ,preţul achita,t ,în numerar .şi preţul pe credi t  pînă ân 
momentul s cadenţei. î11tîi trebuie vîndut bumbacul la preţul cal
culat pentru plata în numerar, iar acesta este determinat de preţul 
de ,piaţă, care la rîndul lui e reglat de cerere şi ofertă. Să presu
punem 1că preţul este = 1 OOO l st. Prin aceasta, tranzacţia dintre 
fabricant şi mij locitorul de bumbac este încheiată .în ceea ce pri
veşte cumpărarea .şi vînzarea. Acum intervine şi o a doua tran
zaoţiie. Tranzacţia dintre creditor şi debitor. Valoarea de 1 OOO I.  st. 
li  este avansată fabricantului sub forma de bumbac şi el trebuie s-o 
restituie în bani, să zicem .în termen de trei luni. Dobînda pe trei 
luni la cele 1 OOO 1 .  st . ,  determinată de rata dobînzii pe piaţă, con
sti�u:1e adaosul la şi peste preţul în numerar. Preţul bumbacului 
este determinat de cerere şi ofertă. Dar preţul avansului reprezen
tînd valoarea bumbacului, adi.că a celor 1 OOO 1 .  st. pe trei luni, este 
determinat de rata dobînzii. Faptul că chiar bumbacul este trans
format :;tfel în capital bănesc constituie pentru d-l Norman o 
dovadă că dobîndt ar exista chiar dacă banii n-ar exista de loc. 
Dacă însă n-ar exist. de loc bani, n-ar exista în orice caz nki rata 
generală a :dobînzii. 

in pdmul rînd, se vădeşte aici concepţia vulgară potriit că
reia pri. c�pttal se înţeleg ,1mărfur!le întrbui0iţJte în pr.ţie" .  
în  măs·ura în care aceste mărfuri figurează în calitate de  capital, 
valoarea lor ca capital, spre deosebire de valoarea lor ca mărfuri, 
se exprimă .prin profLtul care se realizează prin întrebuinţarea lor 
productivă sau comercială. Între rata profitului şi preţul de piaţă 
al mărfurilor cumpărate şi cererea şi oferta lo.r există, ,incontes
tabil, întotdeauna un rapcwt, dar acest raport este determinat de cu 
totul a1te împrejurări. De asemenea nu încape îndoială că rata 
dobî.nzii are în general ca limită rata profitului. Dar .ceea ce ar 
trebui să ne ·spună d-l Norman este tocmai cum se dete.mină 
această limită. Spre deosebire de celelalte forme le capitalului, 
ea este determinată de cererea şi oferta de capital bănesc. Mai de-
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parte s-ar p11tea pune .însă întrebarea : cum se ,determină cererea 
şi oferta de capital bănesc ? Nu încape îndoială că între ofer ta 
de 1cp:tal mate rial şi oferta de caipital bănesc există o legătură 
iscunsă, de asemenea ,că cererea ide capital bănesc a capitaliştilor 
industriali este determinată ·de condiţiile Prodwcţiei reale. n loc 
de a ne explica acest lucru, Norman ne debittează marea înţelep
ciune că cererea de cipital !bănesc nu este identică cu ·cerer-ea de 
bani ca atare ; şi o debitează numai pentru că el, Overstone şi cei
lalţi profeţi ai lui Currency principle îiş·i Jimt con,ştiinţa încărcată, 
deoarece ei au căulat, prin intervnţia art�ficială a legH, să ,facă din 
mijlocul de ctrcu1a�ie ca atare capi•tal işi să rească raita do
bînzii. 

Să-l ascultăm aicum 
Loyd, 1şi să vedem cum 
„banii" lui, din moment 

pe lord Overitone, alias 
ne va explica .faptul că 

ce este lipsă de „ capital " 

Samuel Jones 
ia 1 00/o pentru 
în .ţară. 

3 653. „Oscilaţiile ratei dobînzii se datoresc uneia din următoarele două 
cauze : schimbarea valorii capitalului" 

(:dmiribil I Valoarea capitalului este, în general v-011bind, tocmai 
rata dobînzioi ! Schimbarea rtei idobînzii rezultă deci aici dintr-o 
schimbare a ratei dlb'înziil. Din punct de vedere teoretic, „valoarea 
capitalu.ui " nu a fost nicioda•tă, aşa cum am ară tat mai înain te,  
concipută altfel. Sau : dacă d�l Ove;stone înţelege prin valoaea 
capitalului rata profitului, aceasta .înseamnă că profundul nostru 
cugetător revine şi spune că rata dobiînzii este regl ati de rata pro
fitului !) 

„sau o schimbare în cantitatea banilor existenţi în \ară. Toate marile oscilaţii 
ale ratei dobînzii ,  mari fie prin durata, fie prin amplitudinea lor, pot fi neîndo\os 
reduse la schimbări în valoarea capitalului. Creşterea ratei dobînzii în I 47 şi 
apoi în ultimii doi ani {185�1856) constituie o ilustrare practică convingătoare 
a acestui fapt ; oscilaţiile mai mici ale ratei dobînzii, care rezultă dintr-o schim
bare a cantităţii banilor existenţi, sini mici atît prin amplitudinea cit şi prin 
durata lor. Ele sint frecvente, şi cu cit sînt mai frecvente, cu atît îşi ating mai 
repede scopul". 

Şi anume îmbogiţirea bancherilor de tipul foi Overs!tone. în 
legătură cu acastă problemă, amicul Samuel Gurney se e;primă 
în cuvinte foarte 1naive 'in Committee of Lords, C. D . ,  1 848.( 1 857] : 

I 324. „Consideraţi că oscilaţiile mari ale ratei dobînzii care au avut loc 
anul trecut au fost avantajoase pentru banch-eri şi pentru cei ce se îndeletrticesc 
cu comerţul de bani, sau nu ? - Cred că au fost avantajoase pentru cei ce se 
îndeletnicesc cu comerţul de bani. Orice oscilaţie a afacerilor este avantajoasă 
pentru cei care sini versaţi în ele (to the knowing men) " . - I 325. „Bancherul 
nu e�le oare, în cele din urmă, în pierdere atunci cind rata dobînzii a crescut din 
cauza sărăcirii celor mai buni clienţi ai lui ? - Nu sini de părere că acest efect 
se produce într-o măsură cit de cit apreciabilă" .  
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Voilâ ce que parler veut dire * . 

Vom mai reveni as upra influenţei exerci tate de cantitatea de 
bani existelJtă în ţară asup.ra ratei dobînzH. Trebuie totuşi să re
marcăm încă de pe acum că Overstone face atei din nou un qu�d pro 
quo. Cererea de capital bănesc în 1 847 (înainte de ·octombrie nu 
exista nici o grij ă în ceea ce privete lipsa de bani, sau rn ceea ce 
priveşte „canbitatea banilor existenţi " ,  cum a numit-o Overs �one 
mai sus) a crescut din diferite motive : scumpirea grîului , creşterea 
preţului la bllbac, imposibilitaitea de a ·vinde zahărul ca  urmare 
a s upraproducţiei, spe cula cu acţiuni.le căilor ferate şi crahul, supra
saturarea pieţelor externe cu produse din bumbac, expo1tul şi im
portul forţat cu India, 1despre care am vorbit mai sus şi care avea 
drep't unic scop emiterea de poliţe fictive. Toate acestea, supra
producţia în industrie,  ca şi su,praproiducţda în agricultură, prin ur
mare cauze foarte diferite, au pricinuit o creştere a cerer.ii de ca
pltal bănesc ,  adică de credit şi de !bani. Cererea cresoîudă de ca
pital bănesc avea !drept cauză însJşi mersul procesului de produc
ţie .  Dar, oricare ar fi fost .cauza, 1oererea de .capital bănesc a fost 
aceea c are a făcut să crească rata dobînzii, valoarea capitalului 
bănesc. Dacă Overstone vrea să �pună că valoarea capitalului bă
nesc a crescut pentru că a crescut, aceasta este o tautologie. Dar 
dacă prin „valo area capHalului"  el înţelege aici că .creşterea ratei 
prnfittului este cauza creşterii ratei dobînzii, vom vedea imediat 
că se înşală. Cererea de capital bănesc .i, prin urmare, „valoarea 
capitalului" ,poate ,să crească chiar dacă ,profitul scade ; de înda tă 
ce oferta de c apital bănesc scade relativ, „valoarea"  lui creşte. 
Ceea ce Overstone a vrut să  demonstreze es te că criza din 1 847 şi  
rata rLdicată a dobinz-i care a însoţit-o nu aveau nici o legătură 
cu „cantitatea banilor existenţi " ,  cu alte cuvinte cu prevederile 
Bank Actului din 1 844, al cărui in�irator fusese, deşi ,în realitate 
o legătură eiista, căci teama de a nu se epuiza rezervele băncii 
- această creaţie a lll!i Overstone - a făcut ca crizei din 1 847/ 1 848 
să  i se adau,ge o panică financiară. Dar nu despre asta este vorba 
aLci. ·Era o lLpsă de capital bănesc pricinuită de volumul excesiv 
�e mare al operaţiilor în co,paraţie cu mijloacele existente, lipsă 
care a dus la o explozie ca  urmare a tulburării ,procesului de re
producţie determinată ide recolta proastă, de C·onstrucţiile excesive 
de căi ferate, de supraproducţia în special a produselor de bumbac, 
de :peraţiile frauduloase pe ,pieţele Indiei ,şi Chinei, de specula, 
de importul excesiv .de zahăr etc. Persoanelor care cfipăraseră 
cereale la prrţul de 120 de şilingi .cuarterul le lipsea acum, cînd 

* - Iată ce înseamnă să ştii să vorbeşti. - Nota trad. 
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pr·eţul lor a scăzut la 60 de şilingi, toamai aoeşti 60 de şilingi plă
tiţi în plus, 1prin urmare şi creditul core spunzător garantat de ce
reale. ln orice caz nu lipsa de bancnote i-a împiedicat să-şi .con
vertească cerea}ele .în bani jn vechi11 ,preţ ide 120 de şi1inyi, după 
cum nu i-a impielicat nici e cei care au importat prea mult zahăr 
şi n-au reuşit să-l vîindă. n aoeastă situaţie au fost domnii ca.re 
şi·au inveltH .cap�tal1ul bănesc �lla.ng itl) .în acţiuni aile c ăi
lor ferate şi pentru înlocuirea acestuia 'în afaoerea lor ,,lgală " au 
recurs la credit. Toate a:ceste a  se ·e:primă entru Ov·erstone în 
„co:iinţa morală a valorii sporite a bnilor săi •(a moral snse of 
the enhanced val ue of his money) ". Dar acestei valori crescînde 
·a c apitalului bănesc îi corespundea, în mod dire ct, de cealaltă 
p arte, scăderea .alorii 1băneşti a capitalului real (a c apitalului
marfă şi a c.pitalului :productiv). Valoar•ea c apita1ulrui sub o formă 
creşte fiindcă scade valo a.rea capi:alrului sub oealaltă !formă. Over
stone î ncearcă 1însă să identifi.oe aceste două valori ale capitaluri
lor de diferite categorii într-o 1singură valoare a capitalului î n  
general, prin aceea 'Că 'le opune lipsei d e  mijloace de circulaţie, 
de bani în numerar. Dar aceeŞi sumă de capital bănesc poate fi 
dată cu împrumut cu aj utorul unor can:ităţi foart·e difer.ite de mij
loace de -circulaţie. 

Să luăm exemplul dat de el şi  care se referă la anul 1 847. 
Dobînda oficială la bancă era : în ianuarie de 3-31120/o. î n  fe
bruarie 4-41/20/o, lîn martie mai ales de 40/o, în aprilie (panică) 
4-71/20/o, în mai 5,51/2°/o, n lot cursul lunii iunie 50/o, în iulie 5°/o, 
in august 5-51120/o, în ,septembrie 50/o cru mici variaţii de 51/4, 51h 
şi 60/o, în 1ctombrie 5,51/2 şi 70/o, în noiembrie 7-100/o, În decem
brie de la 7 .ia  5°/o. - în cazul acesta dobi11da a cresrut deoarece 
profiturile au scăzut, iar valorile băneşti aile mălurilor :u scăzut 
enorm. Prin urmare, atu nci cînd Overstone .spune c ă  rata dobînzii 
a crescut în 1847 din cauză că a cres1cut valoarea capitalului, el  nu 
poate Snţelege prin valoarea .CapitaLului idecî t  valoairea capi:alului 
bănesc, iar valoarea c apitalului bănesc este 1tocmai ra1a dobînzii şi 
nimic altceva. )ar iceva mai tîrziu ·Se zăreşte coada vulpii - va
loarea capitalului este identLficată !CU rata profitului. 

ln ceea ce priveşte ra•ta r.icată a dobînzii în 1 856, Overstone 
nu ştia realmente că era în parte un s�mptom ,al apariţiei acelei 
categorii de cavaleri ai creditului care plăteau dobînda nu din 
profit, ci din capitalul altor a ; numai cu cîteva luni înainte de 
criza din 1857 el a afirmat că „ afacerile sînt cît  se poate de solide" .  

Mai departe el spune : 

3 722. „Părerea că profilul întreprinderii este desfiinţat o dată cu creşterea 
ratei dobînzii este cu desăvîrşire greşită. ln primul rînd, creşterea ratei dobînzii 
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este rareori de lungă durată ; în al doilea rînd, cînd este foarte ridicată şi de 
lungă durată, ea înseamnă în fond o creştere a valorii capitalului ; dar de ce 
creşte valoarea capitalului ? Pentru că a crescut rata profitului" . 

Aici aflăm, în srşit, ce sens are „valo area capitalului " .  De 
a ltfel, rata profituluii po ate rămîne mult timp la un nivel ridicat, 
iar beneficiul întrepr.inzătorului s ă  sc aldă .i raa doblnzii să crească, 
astfel că dobînda înghite cea mai mare parte a profitului. 

3 724. „Creşterea ratei dobînzii a fost o consecinţă a amplorii enorme pe 
care au luat-o afacerile în ţara noastră şi a creşterii mari a ratei profitului ; iar 
dacă oamenii se plîng că rata ridicată a dobînzii distruge ambii aceşti factori, 
care sînt însăşi cauza ei, aceasta este, din punct de vedere logic, o absurditate 
pe care nu ştim cum s-o calificăm".  

Dar aceasta este tot aşa de logic ca şi ·Cum ar spune : r.ata 
ridicată a profitului a fost C·Oillsecinţa creşterii preţurilor mărfurilor 
datorită speculei, şi dacă oamenii se plîng că creşterea preţurilor 
dis.truge propria ei  c auză, anume specula, aceasta este, din punct 
de vedere logic, o absurdit'te etc. Numai pentru un cămătar în
drăgostit de rata ridicată a dobinzii este din punct de vedere logic 
o absurditate că un fenomen poate în cele din urmă să distrugă 
propria lui cauză. Puterea romanilor a fost c auza cuceririlor lor,  
iar aceste cu:cerivi le-au distrus puterea. Bogăţia este cauza luxu
lui, iar luxul are un efect distru.gă':or asupra bogăţiei. Ce mai şiret ! 
Neghiobi a lu:mii b tirgheze actua1e nu p0ate fi mai bine c aracteri
zată decît prin respectul pe care-l insufla întregii Anglii „logica" 
milionarului, a .acestlli dung-hill aristocrat " . De altfel, dacă rata 
ridicată a profitului şi rilo area facerilor pot fi c auze ale unei 
rate .rLdicate a dobînzii, nu înseamnă nicidecum că rata ridicată 
este cauza p rofitului ridicat. Or, p rob'lema care se pune este to c
mai dacâ această .doMndă ridicată nu s-a menţinut (şa cum s-a 
şi văzut 'În timpul crizei) sau n-a fost chiar împinsă 1a maximum, 
după ce rata ridicată a profitului încetase de mult de a maii exista. 

3 118. „ln ceea ce priveşte creşterea considerabilă a taxei de scont, ea re
zultă în întregime din valoarea sporită a capitalului, iar cauza acestei creşteri 
a valorii capitalului cred că o poate descoperi cu uşurinţ. oricine. Am mai arătat 
că în cei 13 ani în decursul cărora a fost în vigoare Bank Actul, comerţul Angliei 
a crescut de la 45 OOO OOO la l20 OOO OOO I. st. Să ne amintim toate evenimentele 
cuprinse în aceste cîteva cifre ; să ne gîndim la enorma cerere de capital care 
a avut ca rezultat o dezvoltare fără precedent a comerţului ; să ne gîndim, de 
asemenea, că în ultimii trei sau patru ani sursa naturală a ofertei pentru această 
cerere uriaşă, anume economiile anuale ale ţării, a fost folosită pentru cheltuie
lile militare, care nu aduc nici un profit. Mărturisesc că sînt surprins de faptul 
că rata dobînzii nu este şi mai ridicată sau, cu alte cuvinte, sînt surprins că 
lipsa de capita�. care se datoreşte acestor operaţii colosale, nu este şi mai mare 
decît aceea constatată de dv." 

" - aristocrat parvenit. - Nota trad. 



430 Secţiunea a V-a. Capitalul purtător de dobîndă 

Ce ardmirahilă jonglerie cu cuvinte la acest logician al cama
tăriei. El apare diin nou aici cu creşterea valorii cpitalului ! După 
cît se pare, el îşi închipuie că de o parte a avut loc această colo
sală extindere a procesului de reproducţie, leci o acumulare de 
cpirtal reaI, iar de cealaltă parte se ivise o „cerere enormă" de
terminată de tendinţa de a realiza această colosală amploare a 
comerţului ! Dar oare acealtă creştere uriaşă a producţiei nu în
semna ·ea însăşi •O c.eştere a capitalului, şi, creînd cererea, nu 
crea totodată şi oferta .şi o ofertă sponită de capital bănesc ? Rata 
dobinzii a creSlcut a:tî1t de rmult numai Pentru 1că .cererea de capital 
bănesc a crescut şi mai rl'pid decît fenta, ceea ce, cu alte cuvinte, 
se reduce la aceea că, o dată cu extinderea producţiei industriale, 
s-a extim1s şi practka de a desfăşura acJivitatea illldustriei pe baza 
s istemului 1de credit. Cu al'te cuvi11te, eiansiunea reală a indus
triei determină o oerere mai mare de „credite" ,  şi, eviderrt, această 
cerere este ceea ce 1înţelege bancherul nostru prin „cererea enormă 
de ca,pHal " .  E sigur ·Că nu ·SiPla creştere a cererii de :capital a 
făcut ca  exportul să crească de la 45 OOO OOO la 1 20 OOO OOO. Şi ce 
o fi avînd oare Over:stone atunci oîn'l, în continuare, afirmă că 
economiile anuale ale .ţării, !înghi;te de războiul Crimeii constituie 
sursa naturală pentru acopeiirea acestei mari cereri ? In tprimul 
rînd, de unlde a acumulat Anglia în perioada 1792-1815 ,  cînd a 
purtat un război cu mult m ai mare de'ît răiboiul Crimeii ? In al 
doilea rînd, dacă sursa naturală a secat, din care sursă pro:ine ca
pita:1ul ? După clît se ştie, Anglia nu a contractat împrumuturi la 
alte naţiuni. Dacă însă pe lîngă sursa naiturală mai exis•tă şi una 
artifidală, aceasta ar fi metoda cea mai bună pentru ca o naţiune 
să folosească sunsa naturală pentru război, iar pe cea artificială 
pentru afaceri. Dcă însă există numai vechiul cpital bănesc, pu
tea el oare să-şi dubleze eficacitatea prin urcarea ratei dobînzii ? 
D-l Overstone cre:de, fireşte, că economiile anuale aIe ţării (care 
însă, în cazul de faţă, au fos1t consumaite) se tnsformă numai în 
capital bănesc. Dacă însă n-ar avea loc o acumu'lare reală, adică 
o creştere a producţiei şi o sporire a mij loacelor de producţie, la 
ce  ar mai folosi acumularea de creanţe, su,b forma bănească, asupra 
acestei produc�i1i ? 

Overstone confundă creşterea „valorii capitalului"  care re
zultă din creşterea ratei profitului cu creşterea rezultată din ce
rerea porită de capi.tal bănesc. Cer.erea aceasta poate creşte din 
motive bsolutt inJdpendente de rata profitului. El însuşi dă ca 
exeplu faptul că în 1847 ea a crescut ca urmare a dep.recierii 
capita1ului real. El raportează valoarea capitalului după cum îi 
convine, cînd la capitalul real, cînd la capitalul bănesc. 
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Lipsa de probitate a banc.lordului nostru şi concepţia lu.. măr
gini-tă ide bancher, pe care o subliniază in chip didactic, se vă
desc şi în următorul p asaj : 

3 728. (Întrebare :) „Spuneaţi că, după părerea dv. ,  taxa de scont nu are 
Importanţă esenţială pentru comerciant ; sînteţi atît de bun să ne spuneţi ce în
lelegeţi prin rata obişnuită a profitului ?" 

D-l Over.stone declară că la această întrebare este „imposibil " 
să se dea un răspuns. 

3 7.9. „Să presupunem că rata mijlocie a profitului este de 7-106/o ; o modi
ficare a taxei de scont de 20/o la 7 sau 80/o trebuie atunci să afecteze simţitor 
rata profitului, nu-i aşa ?n 

(lnsll?i cel c are pune î nrtrebarea confundă rata beneficiului în
treprinzătorului cu rata profitufoi şi pierde din vedere că rata pro· 
fitului este sursa comună a dobinzii şi a benficiului întreprinză
torului. Este posibil ca rata dobînzii să nu afecteze rata ,profitului, 
nu însă beneficiul întreprinzătorului. verstone răspunde :) 

„1n primul rînd, oamenii de afaceri n-ar plăti o taxă de scont care le-ar 
î nghiţi o parte însemnată din profit ; ei ar prefera mai curînd să-şi sisteze afa
cerile". 

(Desigur, dacă ar putea s-o facă fără a se ruina. Atîta timp cît 
profitul lor este ridicat, ei Plătesc 1scontul fiindcă vor s-o facă, dar 
cînd profi tul ·es te scăzut, 11 P�ă·tesc fiindcă trebuie s-o facă.} 

„Ce este scontul ? De ce scontează cineva o poliţă ?. . .  Fiindcă vrea să-şi 
sporească capitalul• ; 

(halte-la ! ' fiindcă vrea să anticipeze reîntoarcerea sub formă 
de bani a capitalului său plasat şi să evite stagnarea în afacerile 
sale. 'indcă .are .de acoperi1t plăţi devenite scadente. Sporirea ca
pitalului îi este necesară numai atunci cînd treburile merg bine sau 
cind face speculă cu c apitalurile altora, chiar dacă treburile merg 
prost. Scontul nu este nrnai un mij loc pentru extinderea afa-

cerilor.) · i Pentru că vrea să-l 
„Şi de ce vrea el să dispună de un capital ma� mare . 

folosească. Şi de ce vrea să folosească acest capital ? Pentru că acest lucru 

este avantajos ; dar pentru el n-ar fi avantajos dacă scontul i-ar înghiţi 

profitul" .  

Acest logician muLţumit d e  sine pres upune că poliţele se scon

t ează numai pentru a se extinde î ntreprinderea şi că întreprin-

,, - stop ! - Nota trad. 
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derea 1se extinde pentru că aduce .profit. Prima p.remisă este falsă. 
:treprinzătorul ob�şnuit scotează pentru a anticipa forma bă
nească a c apitalului său şi pentru a menţine aslfel neantrerupt pro
cesul de reproducţie ; prin urmare el face acest lucru nu pentru 
a-şi exbinde întreprinderea sau pentru a-şi procura n capital adi
ţional, ci  pentru a compensa creditul acordat de el prin creditul 
ce i se acordă Şi dacă vrea să-şi extiidă întreprinderea cu aju.o
rul creditului, sco'tarea poliţelor nu-i va fi de mare folos, aceasta 
nefiind decît trecerea ou.pitalului bănesc iflat î n  po1sesia lui  dintr-o 
formă în alta. El va prefera să facă un 'Împrumut ferm pe termen 
mai lung. Cavalerul creditului, bineînţeles, îşi va sconta poliţele 
fictive pentru a;şi ex.tinde întrepriderea, pentru a acoperi o afa
cere necurată prin alta la fel de necurntă ; nu pentru a realiza 
profit, ci pentru a pune stăpîn[re pe CllPitalul altuia. 

După ce d-l Overstone a identifcat astfel scontul cu împru
mutul de capital adiţional (şi nu cu transformarea în numerar a 
poliţelor mre reprezintă c apital) , el bate în ntragere de îndată ce 
e stîns cu uşa. 

3 730. (lntrebare : )  „Odată angajaţi -în afaceri, comercianţii nu trebuie oare 
să-şi continue operaţiile un timp, chiar dacă temporar dobînda creşte ?" - (Over
stone :) „Nu încape îndoială că dacă, într-o tranzacţie oarecare, cineva poate 
să obţină capital Ia o dobîndă mai mică în Ioc de o dobîndă mare, un asemenea 
caz, privit dintr-un punct de vedere mărginit, nu-i poate fi decît favorabil" . 

!n schiimb, d-l Ovcrstone are un punct de vedere nemărginit 
atuuci c,înd pr�n „capital "  înţelege deodată numai capitalul lui de 
bJncher, şi de aceea consideră că cel care scontează o poliţă la el 
este un om ifără capital, deoarece capitalul acestuia exi�tă sub 
formă de marfă sau deoarece forma bănească a c apitalului este în 
acest caz POliţa pe care d-l Overstone o transformă printr-o altă 
formă bănească. 

3 732. „ln legătură cu Bank Actul din 1844, ne puteţi spune care era rapor
tul aproximativ dintre rata dobînzii şi rezerva în aur a băncii. Este adevărat că, 
atunci cînd în bancă existau 9 OOO OO sau 110 OOO OOO aur, rata dobînzii era de 
6 sau 70/a, iar cînd existau 16 OOO OOO aur, rata dobînzii era de circa -4o ?" 

(Cel oare pune întrebarea vrea să-l silească să e,plice rata 
dobînzii, în măsura 'în c are aceasta es te determinată de c antitalea 
de aur aflată în bancă, Prin rata do.înzii, în măsura în care aceasta 
este determinată de valoarea capitalului.) 

„N-aş spune că este aşa„., dar dacă este aşa, atunci, după părerea mea, 
trebuie să luăm măsuri şi mai severe decît cele din 1844 ; căci, dacă ar fi ade
vărat că rata dobînzii este cu atît mai mică cu cit e mai mare rezerva de aur, 
atunci ar trebui, în conformitate cu acest punct de vedere. să ne străduim să 
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mărim fără limită rezerva de aur, pentru ca să putem, în consecinţă, să reducem 
dobînda la zero " .  

Cayley, care pusese aceas tă în trebare, nelăsîJJdu-se impresio
nat de această glumă proastă, continuă : 

3 733. „Să admitem că ar fi aşa , că s-ar restitui băncii 5 OOO OOO aur, atunci, 
în cursul următoarelor şase luni, rezerva în aur ar ajunge la aproximauv 
16 OOO OOO, şi să admitem că datorită acestui fapt rata dobînzii ar scădea la 3 sau 
4°/o, cum s-ar putea afirma în cazul acesta că scăderea ratei dobînzii provine 
dintr-o considerabilă restrîngere a afacerilor ?"  _ „Am spus că recenta mare ur
care a ratei dobînzii, ş i  nu scăderea ei, este strîns legată de marea extindere pe 
care au luat-o afacerile". 

Dar Cayley spune de fopt următoarele : Dacă creşterea ra�ei 
dobînzii alături ,de reducerea rezervei de aur constituie un indiciu 
al extinderii acerilor, itunci scăderea ratei dobînzii alături de 
creşterea rezervei de a:ur ar trebui să iie un indiciu al re:trîngerii 
.facerilor. La aceasta Overstone nu poate da nici · un răspuns. 

3 736. { 1ntrebare : } „!mi amintesc că dv." (în text este mereu Your Lord
ship " ) „spuneaţi despre bani că sînt instrumentul prin care se poate obţine 
capital• . 

(Absurditatea constă tocmai în a cosidera b anii ca un instru
ment prin care se poate obţine capital, cînd de fapt sînt o fo rmă 
a capitalului.) 

„Cînd rezerva de aur" { a Băncii Angliei } „scade, o mai mare dificultate nu 
este oare, dimpotrivă, că capitaliştii nu pot obţine bani ?"  - { Overstone : } „Nu, 
Nu capitali�tii slnt aceia care caută să-şi procure bani, ci necapitaliştii. Şi de ce 
caută ei să-şi procura bani ?„. Pentru că, datorită banilor, ei obţin comanda 
asupra capitalului capitalistului pentru a conduce afacerile unor oameni care 
nu sînt capitalişti". 

Aici el spune deschis că fabricanţii şi comercianţii nu sin. 
capitalişti şi că capitalul ca,pitalistului este numai capital bănesc. 

3 737. „Oare cei care trag poliţe nu sînt capitalişti ?"  - „Persoanele care 
trag poliţe pot să fie capitalişti şi se poate să nu fie " .  

Aici ,l s�a IÎ1PotmolH rău de ttot. 
El este apoi  întrebat dacă poliţele comercianţilor nu repr e

zintă mărfurile pe ca-re ei le-au vîndut s au le-au îmbarcat. El ineagă 
însă faptul c.ă aceste .poliţe reprezintă valoarea mărfurilor, tot i ş a  

* - înălţimea voastră. - Nota trad. 
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cum bancnotele reprezintă aurul (3 740, 3 7 4 1 ) .  Asta-.i curată ne
ruşinare ! 

3 742. „Oare scopul comerciantului nu este să obţină bani ? - Nu. Trag,•ea 
unei poliţe nu se face în scopul de a se obţine bani ; acest scop există cînd se 
scontează poliţe". 

Tragere a poliţelor înseamnă 'transformarea mărfii într-o formă 
a banilor de credit, dup ă cum scontarea lor în:seamnă transfor
marea acestor bani de credit în alţi bani de c redit, ş1i anume în 
bancnote. In orice caz, d-l Overstone admite aici că s,copul scon
tării este acela de a se obţine bani, pe dnd mai înaiute el consi
dera că scontarea are ca scop nu t.amsformarea capitalului dintr-o 
formă într-alta, ci obţinerea de capital suplimentar. 

3 743. „Care este marea dorinţă a oamenilor de afaceri în condiţiile panicu, 
condiţii care au existat, după cum aţi spus, în 185, în 1837 şi în •189 ? Vor să 
ajungă în posesia unui capital, sau vor să capete mijloace legale de plată ? - Vor 
să aibă la dispoziţie capital pentru a-şi continua afacerile" .  

Avîn. în vedere lipsa d e  credit ,survenită, scopul l o r  este s ă  
obţină mijlo aoe d e  plată pentru onorarea poliţelor scadente trase 
asupra lor, .pentru a nu fi .s iliţi să-şi vîndă mărfurile sub preţ. Dacă 
n-au nici un cap�tal, atunci,  tfireşte, ei obţin o diată cu mijloacele 
de 1plată şi capital, fiiindcă obţin o valoare fără a da în schinb un 
echivalent. Cererea de bani 1ca atare constă întotdeauna numai din 
dorinţa de a transforma ·în forma bani valoarea existentă sub forma 
de manfă sau de .cr·eanţe ; de aceea, chiar dacă facem abstracţie de 
crize, există o mare deosebire între împrumutul de capital şi scont, 
care realizează doar transformarea creanţelor dintr-o formă .într-alta 
sau în bani reali. 

{ Eu - redactorul - îmi pe·rmit să fac aici o remarcă. 
La Norman, ca şi la Loyd-Overstone, bancherul este întotdea

una persoana care „avansează capital " ,  iar clientul său persoana 
c are cere de la el „capital" .  A'stfel, spune Overstone, cel care scon
leazâ poliţe prin intermediul unui bancher face acest lucru , .pen
tru că vrea să-şi Procme capi lar (3 729) , şi nu poate fi dedt încîn
tat dacă „poate să obţină capital la o dobindă mi1că" (3 730) . „Banii 
sînt instrumen1ul 1prin care se poate abţine capital" (3 736), şi în 
timpul unei p anici marea dorinţă ·a oamenilor de afaceri este „să 
aibă la dispoziţie capi tar (3 743) . Deşi Loyd-Overstone nu ştie 
exact ce este cap�talul, idin afirmaţiile lui reiese totuşi destul de 
.clar că el numeşte capital ceea ce bancherul dă clientului lui ,  
adică n capital pe care acesta nu l-a avut mai înainte, care îi  
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este avansat şi care se adaugă la .cel de 1care 'Clientul dispunea pină 
atunci. 

Bancherul s-a obişnuit atît de mult să figure3e .drept di:striibui
tor - sub forma împrumUJtului - de capital social disponiibil sub 
formă :de bani, încît orice funcţiune în care a-e de dat b ani îi apare 
drept un împrumut. Toţi banii pe care-i plăteşte îi apar ca un îm
prumut. Dacă banii sînt di de bancher direct ca împrumut, acest 
lucru este ntru totul exact. Dacă sînt cheituiţi pentru scontare r:l e 
pollţe, aceştia reprezintă pentru el de fap t un împrumut acordat 
pînă la scadenţa poliţei. Astfel în mintea lui se fixează ideea că nu 
poate efectua plăţi care să nu fie împrumuturi. Şi anume împru
multuri nu numai în sensul că orice investiţie de banii în scopul 
de a .realiza idobîn!dă 'au profit este considerată din punct de vedere 
eoonmi.c ca împrumut pe care ,posesorul de bani repectiv, ca per
soană .paiticulară, şi-l acordă sieşi în calitate de întreprinzător, ci 
împrumuturi în sensul precis că bancherul dă clientuluii cu împrumut 
o sumă care �ornşte .capitalul aflat la dispoziţia acestuia. 

itrămut:tă din biroul bancherului în economia politică, această 
idee a ge11erat o problemă controversată care a dus la confuzii : 
ceea ce bancherul PUne la dispoziţia clientului său în numerar este 
cipiital sau numai bani, mij loc de circulaţie, currency ? Pentru a 
lămuri alceaistă problemă ,c·ontroversată - în fond simplă - trebuie 
să ne situăm pe punctul de vedere al clienţilor băncii. Esle vorb. 
de ceea ce cer şi ceea ce primesc ei. 

Dacă banca acordă clientului un 1împrumut numai pe baza cre
ditului personal al acestuia, fără nici o garanţie din partea acestuia, 
atund lucrurile sînt clare. Clientul obţine în mod necoJdiiţionat un 
împrumut de o anumită valoare, ca adaos la capitalul pe care l-a 
întrebuinJţat pînă acum. Il obţine sub formă de bani ; prin urnnre 
obţine nu numai bani, ci şi capital bănesc. 

Dacă împrumutul este obţinut depunîndu-se în gaj hîrtii de V.
loare etc . ,  este vorba de un împrumlllt în sensul că banii îi sînt 
daţi cu condiţia de a fi restituiţi. Acesta nu este însă un ÎmPrumut 
de cipital. Căci hîrtile de valoarie reprezintă şi ele un capi tal şi 
chiar de o sumă mai mare decît 11iprumutul. Cel care obţine împru
mutul caipătă deci o valoare-capital mai mică dedt dă în gaj ; acest 
lucru, prin urmare, nu reprezintă pentru el nicidecum dobîdirea 
de c apital 1suplimentar. El nu încheie tranzacţia pentru că are nevoie 
de cpital - el 1doar are capital iinvestht în hirtii de valoare -, ci 
pentru că are nevoie de bani. Aici avem deci împrumut de bani, iar 
nu de capital . .  

Dacă împrumutul se acondă pe baza scontării de poliţe, atunci 
dispare şi forma propriu-zisă a împrumutului. In acest caz este 
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vorba de o .unplă operaţie de cumpărare-vînzare. Prin andosare 
poliţa trece în proprietatea băncii, iar banii devin propri etatea clien
tului ; de resti<tuirea lor de ·Către acesta nici nu poate fi vorba. Dacă 
clientul cumpără bani în numerar cu o poliţă sau cu u n  alt instru
ment de credit, ac easta înseamnă tot ilî t  de purţin un Îprnut 
ca şi atunci cînd el ar cumpăra bani in numerar cu oricare alte 
mărfuri : bumbac,  fier, griu. Şi mai puţill ca în o ricare alt c az poate 
i vorba aici  ide un împrumut de capital. f,iecare cumpărare-vinzare 
intre comercianţi este un transfer de capital. Imprumutul însă are 
loc acolo unde transferul de c apHal nu este reciproc ,  ci unilateral 
şi  pe un temen anumit. De aceea un .împrIlut e capital prj n 
scontare de poliţe nu poate avea loc decît atunci cdoo poliţa este 
de complezenţă, adică nu reprezintă mărfuri vîndute ; o as.nenea 
poliţă însă nu e accWtată ie nici un bancher de îndată c e  îşi  dă 
seama ce fel de poi.ţă este. Aşadar, prin o.percrţiile de scont obiş
nu.te, clientul băncii ·nu primeşte un Jmprumut nici sub formă ie 
capital şi nici sub formă de bani, ci primeşte bani în schimbu l  
mărfii vîndute. 

Cazurile în care cldentul cere şi p-rimeşte de la bancă un c apital 
se deosebesc deci net de cazurile în care el primeşte bani cu îm
prumut sau cump ără bani de la b ancă. Şi cum o pecial d-l Loyd
Overstone obişnuia nu.mai în cazuri extrem de rare să acorde din 
fondurile sale împrumu turi fără acoperi·re (era b ancherul firmei 
mele 116 .din Manchester) , este tot aşa de kmpede că frumoasele sale 
descrieri ale maseLor .de CJPital pe care generoşii bancheri le avan
sează fabricanţilor care au nevoie de ca:pital nu sînt decît basme. 

De altfel, 1in capitolul XXXII ,  Marx spune în fond acelaşi lucru : 
„In măsura în care comercianţii şi producăto rii pot o.feri garanţii 
suficiente, cererea ide mij loace de plată nu este decît o c erere 
pentru ceea ce poate fi convertit în bani ; ·ea este o •c erer,e de 
capi tal bănesc în măsura î n  care nu se îndeplineşte ac eastă c on
diţie ,  în măsura în care deci avansul de mij loace de plată dă c :pita
Jiştilor nu numai forma bănească, i şi echivalentul, indiferent sub 
ce formă, c are le este nec esar pentru a face plăţile " .  - Mi de
parte, în c apitolul XXXIII : „Cind, c a  urmare a dezvoltării cre
ditului, banii se concentrează în mîinile băncilor, aceste a dau cu 
î mprumut bani ce/ puţin nominal. Ac este .împrumuturi ise referă 
numai la banii aflaţi î n  circulaţie .  Ele reprezintă împrumuturi de 
mijloace de circulaţie, şi nu ÎmPrumuturi de capitaluri care circulă 
cu ajutorul ac estor mij loace " .  - D-l Cha,pman, care cunoaşte pro
blema, c o nfirmă şi el concepţia de mai sus cu privire l a  operaţiile 
de scont ,  B. C. ,  1 857 : 

„Bancherul are poliţa ,  bancherul a cumpărat poliţa•. Evid, Intrebarea 5 139. 
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De .a.lHe'l la această itemă vom reveni în capitolul XXVIII.  
- F. iE. } * 

3 744. „Vreţi să fiţi amabil şi să ne spuneţi ce înţelegeţi realmente pr'n 
expresia de capital 1• - { Răspunsul lui Overstone : } „Capitalul constă din 
diferite mărfuri cu ajutorul cărora întreprinderea îşi desfăşoară activitatea (capital 
consists of various commodities, by the mcans of which trade is carried on) ; 
există capital fix şi capital circulant. Vapoarele, docurile, şantierele dv. sint 
capital fix, mijloacele de subzistenţă, hainele dv. etc. sînt capital circulant • .  

3 745. „Scurgerea aurului în străinătate are consecinţe dăunătoare pentru 
Anglia ?"  - „Nu, atîta timp cit acest cuvînt este legat de un sens raţional " .  

(Acum umează vechea teorie a b anilor a lui Ricardo.) 

„„,ln condiţii normale banii din întreaga lume se repartizează în anumite 
proporţii între diferi tele ţări ; proporţiile acestea sînt de asemenea natură, că la 
această repartizare" { a banilor} „relaţiile dintre o ţară oarecare, pe de o parte, 
şi toate celelalte ţări din lume, pe de altă parte, sînt simple relaţii de schimb ; 
intervin însă perturbări care afectează din cind în cind această repartizare, şi, 
în asemenea cazuri, o parte din banii unei anumite ţări se scurge în alte ţări " .  
- 3 6. „Folosiţi acum expresia : bani. Dacă v-am înţeles bine, mai înainte aţi 
numit aceasta o pierdere de capital''. - „Ce am numit o pierdere de capital ? "  -
3 747. „Scurgerea aurului''. - „Nu, n-am spus asta. Dacă consideraţi aurul drept 
capital, atunci, fără îndoială, este o pierdere de capital ; este cedarea unei anu
mite părţi de metal nobil din care constau banii universali''. - 3 748. „N-aţi 
spus mai înainte că o schimbare a taxei de scont nu este decit un indiciu al unei 
schimbări în valoarea capitalului ?"  - „Ba da". - 3 749. „Şi că taxa de scont 
varlazt ln genere o dată cu rezerva de aur a Băncii Angliei ?"  - „Ba da. Dar 
am mai spus că val iaţiile ratei dobînzii care prov!n din >chimba1 ea cantităţii de 
bani" (prin aceasta el înţelege deci aici cantitatea de aur efectiv) „dintr-o ţară 
sînt neînsemnate„. • 

3 750. „Vreţi deci să spuneţi că a avut loc o reducere de capital atunci cînd 
vreme mai îndelungată a avut loc o urcare, deşi temporară, a taxei de scont 
peste nivelul obişnuit ? Da, o reducere într-un anumit sens al cuvîntului. Rapor
tul dintre capital şi cererea de capital s-a schimbat ; este posibil însă ca acea,ta 

să se fi produs datorită cererii sporite, şi nu datorită reducerii cantităţii de 
capital''. 

1(Dar tocmai acum capitalul era echivalat cu ba-ii sau aurul, 
şi ceva mai îna.int·e crqte,rea ratei dobînzii a fost explicată prin 
rata ridicată a profitulu� care rezulta din extinderea, şi nu din 1 e 
strîngerea afacerilor sau a capita•lului.) 

3 751 . „Ce fel de capital aveţi aici în vedere în special ? "  - „Aceasta d"
pinde intru totul de capitalul de care a re nevoie fiecare. Este capitalul dr care 

dispune naţiunea pentru a-şi continua afacerile, iar dacă a ce5te afaceri se du
blează, trebuie să intervină o mare creştere a cererii de capital necesar pentru 
C! ele să poată fi continu.te'' .  

w Vezi K .  Marx ş i  F ,  Engels, Opere, voi. 25, Dietz Verlag, Berlin, p .  1 7  
- Nota red. 
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;(Abilul bancher dublează mai întîi afacerile şi apoi cererea de 
capHal necesar pentnu această dublare. El .nu-l vede decît pe clientul 
lui, 1care vine la d-l Loyd să •ceară un cpiital rmai iIla'e, în vederea 
du>lării afacerilor.) 

„Capitalul este ca oricare altă marfă" ; (dar după părerea d-lui Loyd capi
talul nu este altceva decît totalitatea mărfurilor) „preţul lui variază" (mărfurile 
variază deci de două ori în ceea ce priveşte preţul o dată qua mărfuri, a doua 
oară qua capital) „în funcţie de cerere şi ofertă".  

3 752. „Oscilaţiile taxei de scont sini,  de obicei, legate de oscilaţiile re
zervei de aur din depozitele băncii. La acest capital vă referiţi ?" - „Nu''. -
3 753. „Puteţi cita un caz în care la Banca Angliei s-au acumulat mari rezerve 
de capital şi totodată a crescut taxa de scont ?" - „La Banca Angliei nu se acu
mulează capital, ci bani " .  - 3 754. „Spuneaţi că rata dobînzii depinde de canti
tatea capitalului ; fiţi amabil şi spuneţi-ne ce capital aveţi în vedere şi, dacă 
puteţi, daţi-ne un exemplu cînd rezerva de aur a băncii era mare şi în acelaşi 
timp rata dobînzii era ridicată ?"  - „Este foarte probabil" (aha !) „ca acumu
larea aurului în bancă să poată coincide cu o rată a dobînzii scăzută, deoarece 
perioada ln care cererea de capital e mai redusă" (adică de capital bănesc ; pe
rioada despre care este vorba aici, anii 1844 şi 15, a fost o perioadă de pros
peritate) „este o perioadă în care fireşte că se poate acumula mijlocul sau instru
mentul cu ajutorul căruia se poate dispune de capital".  - 3 755. „Credeţi, prin 
urmare, că nu există nici o legătură între taxa de scont şi cantitatea de aur din 
subsolurile băncii ?" - „Este posibil ca o legătură să existe, dar nu una prmci
pială" ; (dar Bank Actul lui din 1 44 stabileşte tocmai ca un principiu al Băncii 
Angliei reglarea ratei dobînzii în funcţie de cantitatea de aur aflată în posesiunea 
ei) „este posibil ca ambele fenomene să aibă loc simultan (there may be a coinci
dence of  time)" - 3 758. „Vreţi să spuneţi, prin urmare, că în perioade cînd este 
lipsă de bani, ca urmare a faµlului :. laxa de scont este ridicată, dificultatea 
pentru comercianţii din \ara noastră constă nu în a obţine bani, ci în a obţine 
capital ?" - „Dv. amestec3\i două lucruri pe care eu nu le pun alături sub 
această formă ; dificultatea constă în a obţine capital şi totodată în a obţine 
bani„. Dificultatea de a obţine bani şi dificultatea de a obţine capital este una 
şi aceeaşi dificultate considerată în două momente diferite ale manifestării ei" .  

Aici omul nostru a căzut iarăşi lîin ca.peană. Pdma dificultate 
este de a sconta o poliţă sau de a obţine un îmiprumut 1pe gaj de 
mărfuri. Difi cultatea constă în a t·rnnsforma în 1bani capitalul sau 
semnul comercia:l al valorii capitalului. Această dificultate se ex
primă, între altele, într-o rată ridicată a dobînzii. îndată î nsă ce 
banii au fost primiţi, ca1 e este a doua dicultate ? Dacă este vorba 
numai de plăţi, este oare o dificultate pentru cineva să scape de 
banii săii ? Iar dacă e vorba de cumpărări, s-a î.ntîmplat vreodată 
ca  in vremuri de criză cineva să întUmpine dificultăţi la cumpărarea 
unei lărfi sau a alteia ? Şi chim idacă admitem că este vorba de 
cazul special al scumpirii griului ,  bumbacului etc . ,  dtficultatea 
aceasta nu s-ar e;prima în valoarea capi'a1lului bănesc, dică în raita 
dobînzii, ci numai în ,preţul mărfii ; şi această dificultate e dej a 
d�păşi1:ă prin faptul că omul nostru are acum banii cu care să 
cumpere marfa de care are nevoie. 
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3 760. „Dar o taxă de scont ridicată nu creează oare dificultăţi sporite în 
obţinerea banilor ?"  - „Ea sporeşte dificultăţile în obţinerea banilor, dar nu 
este vorba aici de banii a căror posesiune este solicitată, ci numai de forma" 
(iar această formă aduce profit în buzunarul bancherului) „sub care se mani
festă dificultăţile sporite în obţinerea capitalului în condiţiile complexe ale civi
lizatiei actuale". 

3 763. { Răspunsul lui Overstone : } „Bancherul este intermediarul care, pe 
de o parte, primeşte depuneri, iar pe de altă parte foloseşte aceste depuneci în
credintîndu-le sub formă de capital unor persoane care etc. " 

Aici m aflait, în .sfî.nşLt, ce înţelege el prin capital. El transformă 
banii în ·ca.pi tal prin aceea că îi „încredinţează " ,  - s au,  vorbind 
mai puţin eufemistic - prin aceea c ă-i îprumută cu dobî11dă. 

După ce d-l Overstone a .spus mai înainte că schirmbarea ·taxei 
de scon t  nu es·te legată de schimbarea rezervei de aur a băncii 
sau a cantităţii de bani existente, ci coincide cel mult în timp, 
el repetă : 

3 805. „Dacă în ţară banii se împuţinează din cauză că se scurg !n străină
tate, valoarea lor creşte, iar Banca Angliei trebuie să se adapteze acestei schim
bări a valorii banilor". 

·(Aşadar a valorii banilor ca capital, cu alte ·cuvinte a ra1ei 
dobînzii, deoarnce valoarea banilor ca bani în comparaţie cu mărfu
rile rămîne aceeaşi.) 

„Ceea ce din punct de vedere tehnic se exprimă în aceea că banca urcă rata 
dobinzi i " .  

3 819 .  „Eu nu confund niciodată aceste două lucruri" .  

Adică banii şi capitalul,  pentru simplul motiv c ă  nu le deuse
beşte niciodată. 

3 834. „Suma foarte mare care a trebuit să fie plătită pentru mijloacele de 
subzistenţă necesare ţării" (pentru griu în 1847) „şi care în realitate a fost 
capital". 

3 841 . „ Oscilaţiile taxei de sconl sini, fără îndoială, foarte strins legate de 
situaţia rezervei de aur" { a Băncii Angliei } , „căci situaţia rezervei este un in
diciu al creşterii sau scăderii cantităţii de bani existente în ţară ; şi în aceeaşi 
proporţie în care creşte sau scade cantitatea de bani din ţară, scade sau creşte 
valoarea banilor, iar taxa de scont a băncii se adaptează acestor schimbări". 

Aşadar, aici Overs tone recunoaşte ceea ce în nr. 3 755 a negat 
categoric. 

3 842. „lntre ambele există o strînsă legătură" . 

Adică într·e cantitatea de aur aflată în issue deipartment * şi 
rezerva de bancno•te din banking depar,tment * * .  El e.plică ,1ici 

. - departamentul de emisiune. Nota trad. 

* * _ departamentul de operaţii bancare. - Nota trad. 
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�cnh:nbârile ratei dob.înzii -rin schimbările cantităţii de bani. Ceea 
cc spune el este de altfel eronat. Rezerva poa•te să scadă, pentru 
că cantitatea de bani aflaţi în circulaţie n .ţiră creşte. Acest lucru 
se întîmplă atunci oild publicul ia mai multe bancnote şi rezerva 
metalică nu se micşorează. Dar atunci creite rata dobînzii ,  deo a
rece capitalul bancar ai Băncii Angliei, potrivit legii din 1 844 117• 
este limitat. El .însă nu poate vorbi despre acest lumu, deoarece i·n 
virtutea acestei legi, cele două departamente ale băncii s înt inde
pendente unul de altul. 

3 859. „O rată a profitului ridicată �a provoca întotdeauna o cerere mar: 
de capital ; o cerere mare de capital va face să crească valoarea capitalului

.
" .  

Iată deci, în sfiîrşH, legătura dintre rata ridicată a profitului 
şi cererea de capital aşa cum şi-o î11chipuie Ov·erstone. Or, în 1 844-
1 8 45, de pi1dă, în idustria bumbacului rata profitului era ridicttă, 
deoa.rece, .deşi cererea pentru mărfu•rile de bumbac era mare, bum
bacul brut era şi a rămas ieftin. Valoarea cpitalului .(şi într-un pa
saj antenior d-l Ovierstone numeşte capital ·ceea ·ce-i t'rebu!e fiecărnia 
pentru întreprinderea sa) , prin urmare în 1cazul de fiţă valoarea 
bumbacului brut, nu a crescut pentru fabricant. Este însă posibil 
ca rata ridicată a profitului să fi determinat pe unii fabric·a111ţi de 
bumbac să  ia cu împrumut bani pentru a-şi extinde întreprinderile. 
Prin aceasta a crescut cererea lor de ·capital bănesc şi  de nimic 
altceva. 

3 889. „Aurul poate să fie bani şi poate să nu fie, tot aşa cum hirtia poate 
să fie bancnotă şi poate să nu fie". 

3 896. „Dacă v-am înţeles bine, dv. renunţaţi la teza pe care aţi sus;..nut-o 
in 140, potrivit căreia oscilaţiile cantităţii de bancnote ale Băncii Angliei aflate 
în circulaţie ar fi în funcţie de oscilaţiile intervenite în mărimea rezervei de 
aur ?"  - „Renunţ la ea în măsura în care„„ după stadiul actual al cunoştinţelor 
noastre, Ia bancnotele aflate în circulaţie trebuie să adăugăm şi acele bancnote 
care se găsesc în rezerva Băncii Angliei". 

E eJtraor,dinar. Dispoziţia arbitrară POtriv�t căreia ba1Ca emite 
atîtea bancllote cH aur are 1în tezaur şi in pls focă 14 OOO OOO 1. st. 
are drept rerultat, ·desigur, că emisiunea ei de bancnote oscilează 
în funcţie de oscilaiţiile rezervei de ar. Cum însă „stadiul actual 
al cunoştinţelor noastre " a arătat limpede că masa de bancnote pe 
care, conform legii, banca are dreptul s-o abrice (şi pe care isst•.e 
department o transferă .lui banking department) - că circulaţia 
între cele două departamente ale B ăncii Angliei, circulaţie c :ir e 
oscilează în funcţie de schimbarea rezervei ide aur, nu determină 
oscilaţiile circulaţiei bancnotelor in afara z�du-rilor Băncii Angliei, 
această din urmă circ ulaţie, circulaţia reală, devlne acum indife-
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rentă pentru administraţia băncii, iar hotărît.oare devine numai cu
:ulaţia dintre cele două dpartamente ale băncii ; deosebirea dint1€ 
această drculaţie şi circuliţia reală se exprimă prin rezerve de aur. 
Pentru lumea din ară ea are impor,tanţă numai în măsura în c.re 
rezerva indică în ce măsură banca se aprpie de limita maximă 
a emisiunii de bancnote, s·tabilită p rin lege, şi ce sumă mai pot 
căpăta de la baking department clienţii băncii. 

Iată un exemplu strălucit de mala fides " a lui Overstone : 

4 243. „După părerea dv„ cantitatea de capital oscilează de la o lună la .Ila 
într-o măsură atît de mare, incit din această cauză să se schimbe valoarea lui, 
aşa cum am putut constata în ultimii ani în oscilaţiile taxei de scont ?"  - „Fără 
îndoială că raportul dintre cererea şi oferta de capital poate oscila chiar la in
tervale scurte de timp . . .  Dacă Franţa ar anunţa mîine că intenţionează să con
tracteze un împrumut foarte mare, fără îndoială, aceasta ar produce imediat în 
Anglia o mare schimbare în valoarea banilor, adică în valoarea capitalului " .  

4 245. „Dacă Franţa ar anunţa că, pentru un scop oarecare, are urgentă ne
voie de mărfuri în valoare de 30 OOO OOO, s-ar naşte o mare cerere de cap i tal, 
ca să întrebuinţez o expresie mai ştiinţifică şi mai simplă " .  

4 246. „Capitalul p e  care Franţa a r  voi să-l cumpere cu împrumutul contrac
tat ele ea este un lucru ; banii cu care Franţa îl cumpără este alt lucru ; banii 

îşi schimbă valoarea sau nu ? - Revenim la vechea problemă, care, cred eu, 
se potriveşte mai curînd pentru camera de studiu a unui savant decît pentru 
sala de şedinţe a acestui comitet". 

Cu aceste cuvinte Overstone se retrage, ar nu în came. 
de studiu 84) . 

") Alte observaţii în legătură c1• confuziile lui Overstone în ceea ce p.1v.!şte 
capitalul se găsesc la sfîrşitul capitolulu 1 XXXII. [F. E.) 

" - reaua-credinţă. - Nota trad. 
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C a p i t o l u l  d o u ă z e c i  ş i  ş a p t e  

Rolul creditului 
în producţia capitalistă 

Observaţiile generale expuse pîn ă  acum cu p rivire la sistemul 
de credit au fost următoarele : 

I. Organizarea creditului e ste nece'ară p entru ,a mijloci egali
zarea ratei profitului s au procesul icestei egalizări, pe care se 
sprijLnă 1întreaga 1producţi•e caPitalistă. 

II. Reducerea che:.ielilm de ciirculaţie. 
1 .  Unul din principalele capitole ale cheltuielilor ide circulaţie 

îl consti:tuie banii 1în.işi, ,în mSura ân ,care ei înşişi au valoare. 
Banii sînt economisiţi cu ajutoml creditului 1în trei feluri : 

A. Prin aceea 1că ,într-o întreagă serie de tranzacţii banii nu 
sînt necesari. 

B .  Prin aceea că circulaţia mij loacelor de c irculaţie se accele
rează 85) . Aceasta coincide în parte cu ceea ce vom spune la 
punctul 2. Pe de o parte ac celerarea este de odin tehnic, adică pen
tru aceeaşi affPloare şi număr al rotaţiilor reale ale mărfurilor care 
mij locesc consumul, aceeaşi func,ţie este îudeplLnită de •o canti.ate 
mai mică de bani sau de semne băneşti. Acest fapt este legat de 

85) „Circulaţia medie a bancnotelor Băncii Franţei era în 1812 de 106 538 OOO 
de franci, în 1 8 1 8  de 101 205 OOO de franci, în timp ce circulaţia banilor, suml 
totală a tuturor încasărilor şi plăţilor era în 1812 de 2 31 112 OOO de franci şi în 
1 8 1 8  de 9 665 030 OOO de franci. Prin urmare raportul dintre circulaţia banilor în 
Franţa în 1818 şi circulaţia banilor în ta12 era 3 : 1 .  Marele regulator al vitezei 
de circulaţie este creditul„.  Aşa se explică de ce o puternică presiune asupra 
pieţei financiare coincide de obicei cu o circulaţie intensă". („The Currency 
Theory reviewed etc . " ,  p. 65.) - „In perioada septembrie 1 833--septembrie 
1 843 au luat fiinţă în Marea Britanie aproape 300 de bănci, care emiteau bancnote 
proprii ; urmarea a fost o reducere de 2 500 OOO a bancnotelor aflate în circulaţie ; 
la sfîrşitul lunii septembrie 1833, circulaţia era de 36 035 44 I. st . ,  iar la sfîrş1tul 
lunii septembrie 1 843 de 33 518 544 I. st.• (l.c., p. 53). - „Uimitoarea viteză a 
circulaţiei în Scoţia îngăduie să se încheie cu 1 00 I. st. acelaşi număr de tranzacţii 
financiare pentru care în Anglia e nevoie de 420 I. st." (I. c., p.  55. Acest din 
urmă fapt se referă numai la aspectul tehnic al operaţiei). 
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tehnica sistemului bancar. Pe ue altă parte, c.redi1tul acc elerea ză 
viteza metamorfozei mărfii şi  totodată şi viteza circulaţiei banil or .  

C.  Inlo1cuirea banilor de r cu bani de hîrtie. 
2. Accelerarea datorită creditului a ,diferiitelor faze ale circu· 

laţiei sau a metamo.1fozei măruilor, apoi a Iletamorfozei capitalu
lui şi o dată cu ace asta ac celerarea procesului de ,reproducţie în 
genere. 1(P1e de altă parte, creditul permite ca ac tele de cumpărare 
şi de vinzare să fi.e mai distanţa•te între ·ele şi serveşte astfel ca 
bază speculei.) Reducerea fondurilor de rezervă, ceea ·ce poate fi 
cnsiderat din două puncte de vedere : pe de o parte ca o reducere 
a mijloa.celor de circulaţie aflate în circulaţie ,  pe de ·altă iparte ca o 
limitare a ac elei părţi din cpiital c are trebuie să existe întotdea una 
sub formă de bani s&) . 

J. Formarea societăţilor pe acţiuni. De aici : 
1 .  Extindeirea uriişă a proporţiilor producţiei şi a întreprinâeri

lor, eiidere c are n-ar .fi posibilă pentru capitalurile individuale. 
!n acelaşi 1tp, întrepriderile care înainte erau întreprinderi de Stat 
devin societăţi. 

2.  Capitalul, care în sine e bazează pe un mod de producţie 
social şi presupune o conceilltrar·e socială a mijloacelor de produc
ţie şi  a forţei de muncă, ca.pătă aici nemij locit forma capitalului 
so cial (capitalul indivizilor nemijlocit asociaţi) :în opoziţie cu capi
talul particular, iar într·eprinderile sale aPar ca întrprinderi sociale 
în opoziţie cu ;întreprinderile p airticulare. Este, cu alte cuvinte, su
primarea c apitalului ca proprietate privată chiar în c adrul modului 
de producţie capitalist. 

3. Transfo rmarea c apitaHstului care activează efectiv într-un 
simplu !director, admin�strator al ca,pitalului altora şi transformarea 
propri:etarilor  de c ipital în simpli proprietari, în simpli capitalişti 
po sesori de bani. Chim dacă dividendele pe care le primesc includ 
dobînda şi beneficiul intreprinzăto rului, adică profitul total (căci 
rmuneraţia directorului nu este sau nu trebuie să fie decît salariul 
cuvenit pentru un anumit fel de muncă calificată, l cărei preţ este 
reglait pe piaţa muncii ca ,şi . oricărei alte munci) ,  acest profit 
total nu este încasaJt decît sub forma dobînzii, adică sub forma unei 
simple indemnizaţii pentru .proprietatea asupra capitalului, care ast
fel este complet separată de funcţia lui în procesul real de repro
ducţie, tot aşa cum în persoana directorului această funoţie este 
separată de propriettea asupra c apitalului. stfel profitul (deci 
nu numai acea parte a acestuia, dobînda, care-şi capătă justifi carea 

81) „Inante de înfiinţarea băncilor, capitalul necesar pentru funcţionarea 
mijloacelor de circulaţie era întotdeauna mai mare decit cerea circulaţia reală 
a mărfurilor" .  („Economist" , 145, p. 8.) 
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în profitul debitorului) apare drept ·simplă însuşire a supramuncii 
altora, care rezultă din ·transformarea mijloacelor de ,producţie în 
capital, adică din <instrăinar.ea lor de advăraţii producători, din 
opoziţia lor ca proprietate ltrăină 1faţă de toţi indivizii realmente 
activi în producţie, începînd cu directorul şi terminînd cu ultimul 
ziler. In socie tăţile pe aciinni, func·ţia este separată de proprieta.ea 
supra c apitalului, prin urmare .şi munca este complet separată 
de proprietatea aJSnpra mijloacelor .de producţie şi asupra supra
muncii. Ac.sta este rezu�tatul ce.lei mai înalte dezvoltări a produc
ţiei capi talis.e, un punct necesar de trecere la transformarea capita
lului din nou n proprietate a producitorilor, darr nu ca proprietaite 
particulară a unor 1poducători izolaţi, ci ca proprietate a lor în 
calitate de producltori asociaţi, ca proprietaite nemijlocit socială. 
Pe de altă parte, acesta este un punct de trecere la ransformarea 
tuturor funcţiilor legate pînă acum de pnp:ietatea asupra capitalu
lui în procesul de reproducţie în simple functii ale producătorilor 
asociaţi, în funcţii sociale. 

Inainte de a merge mai departe, trebuie să mai menţionăm 
urmitorul lucru impo rtant dn punct de v·edere economic : întrucît 
profitul îmbracă aici fo rma pură a dobînzii, asemenea într.epri·nderi 
mai sînt î:că p osibile chiar atunci cînd duc numai dobîndă ; şi 
aceas ta e una din c auzele c are frînează scădere a ratei generale a 
profitului, dat fiind că aceste întreprinderi, în care .raportul dintre 
c apitalul constant şi  cel variabil e s te colosal ,  nu participă în mod 
neces ar la egalizarea ratei generale a prnfitului. 

{ De a dlta cîud Marx a scris a•ceste nînduri s-au dezOltat, 
după cum se ştie, noi fonme de întrepri1I1deri iidusbriale, c are repre
zintă societatea pe acţiuni r�dcată Ia puterea a doua şi a treia. 
Ritmului rapid în ·care poate •creşte astăzi zilnic p roduc ţia în toate 
domeniile marii industrii i se opune ritmul to t mai leut de extin
dere a pieţei pentru această c antitate sporită de produse. Ceea ce 
industria produce în dîteva luni, piaţa Poate abso"bi abia în cîţiva 
ani. La aceasta se adaugă politic a  vamală protecţionis,tă, cu aju
torul căr·eia fiecare ţară i·ndustrială se izolează de celelalte, şi mai 
1les de Anglia,  sporind în chip artificial capaci tatea de producţie 

autohtonă. Rezultatul este o supraproducţie cronică generală, pre
ţuri scăzute, profituri micşo rate şi chiar cu totul inexistente ; în

tr-un cuvint, mulii lăudata libertate a concurenţei îşi trăieşte ulti

mele clipe şi trebuie să,şi recunoască falimentul evident şi sc an

dalos. Acest faliment se exprimă în aceea că [n fiecare ţară marii 

industriaşi dintr-o anumită ramură s e  unesc Sntr-un cartel p entru 

.l regla p roducţia. Un comitet al cart.eJului stabileşte c u antumul care 

urmează a fi produs de către fiecare întreprindere şi  repartizează 
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în ultlllă ins talţă comenziJe primite. In unele cazmi au luat fiinţă 
temporar chiar şi carteluri internaţionale, ca, de pildă, carteluri le 
constituite de întreprinderile siderurgice din Anglia şi  Germania. 
D ar şi această fomă de socializare a producţiei a devnit insfi
cientă. Faptul că  diferitele frrme au interse opuse a subminat 
adesea aceste alianţe şi a reius ta urat concurenlţa. Astfel, în unele 
ramuri în c are gradul de dezvol1tare a producţiei p ermitea acest 
lucru, s-a ajuns în cele din urmă la concentrarea întregii producţii 
a acestei iamuri indus.triale într-o mare societate pe acţiuni cu 
conducere unică. In America lucrul acesta a fost realizat .în repetate 
rînduri ; în Europa, cel mai de seamă exemplu pînă acum l com.ti
tuie United Alkali Trust, care a concentrat intreaga producţie a 
alcalilor în mîinile unei singure fJrme. Foştii proprietari ai diler.e
lor uzine - în număr de peste treiz·eci - au primit pentru toate 
investiţiile făcute,  calcula•te la  valoarea reală, acţiuni în vafoar> 
totală de aproape 5 OOO OOO 1. st . ,  care reprezintă capitalul fix al 
trustului. Conducerea tehnică rămîne în aceleaşi mîini, dar con
ducerea comercială es le concentrată un mîinile direcţiei genernle. 
Capitalul .circul·ant (floaiting capttal) , în sumă de aproximativ 
1 OOO OOO 1. st. ,  a fos1t 1propus publicului pentru subscriere. Capitalul 
total reprezjntă deci 6 OOO OOO 1. st. Aşadar, ,în această ramură, care 
costituie b aza întregii ·irndUJstrii chimice din Anglia, s-a înlocuit 
c oncurenţa cu monopolul şi 1se pregăteş te astfel, în modul cel mai 
feridt, viitoarea eipropriere de către întreaga societate, de către 
naţiune. - F. E. } 

Aceasta este desfiiriţarea modului de producţie capitalist chiar 
în cadrul aceitui mod de producţie, deai o contradicţie care se 
desfiinţează singură şi care 1prima faoie apare doar ca  un punct de 
trecere la  o nouă formă de producţie. Ca o atare contradicţie apare 
ea şi în :manifestările ei. In anumite sfere ea duce la instaurarea 
monopolului şi  reclamă astfel intervenţia sta tului. Ea reproduce o 
nouă aristocraţie financiară, o nouă categorie de paraziţi, sub în
făţtşarea făuritorilor de proiecte, a fondatorilor şi  directorilor num ai 
cu numele ; ea reproduce un înlreg sistem de escrocherii şi î nşelă
torii în domeniul înfiinţării de socie tăţi pe acţiuni, emLsiunii de 
acţiuni şi comerţului cu acţiuni. Este o producţie privată fără con

trolul proprietăţii pri vate. 
IV. Dacă facem abstracţie de sistemul societăţilor pe ac

ţiuni - care reprezintă o desfiinţare a industriei capitaliste private 
e baza sistemuLui capitalist însuşi şi care, pe măsură ce se ex

. tinde şi  cuprinde noi sfere de producţie, nimiceşte industria 
privată -, cr�ditul permite capitalLstui individual sau celui care 
rece drept capitalist să  dispună, în anumite limite, în mod absolut 
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de capitalul altora şi de proprieitatea altora şi, în consecinţă, de 
munca al'tora 87) . Faptu l că dispune de c pital s ocial, şi nu de 
c apital propriu, îi  dă posibilitatea să 1dispună şi de munca so cială. 
Chiar c apitalul pe c are-l posedă o per1so ană în realitate s'au în închi
puirrea publicului devine baza acestei suprastructuri care este cre
ditul. Acest lucru este valabil ma1 ales pentnu comerţul cu ridi c ata 
prin are itrece cea mai mare parte a produsulJi social. Orice cri
terii, orice explicaţii care .în cadrul modului de producţie capitalist 
sînt încă mai mult sau mai puţin j ustificate dispar aici.  Atunci aînd 
face speculă, ·comerciantul .cu ridicata nu-Ş'i ris.că proprietatea pro
prie, oi propri·etatea socială. Totjda,tă, devine absurdă afirmaţia 
po trivit căreia capitalul proiine din eco nomii, CÎlld tocmai acest 
comerciant .pretinde rea alţii să econmi'searscă p e:tru e'l. { Aşa c um 
recent întreaga Franţă a economiisit un miliad şi j umătate de franci 
pentru escn cii .aifa cetii Panama. Cit de precis au fost de:rise ai c i  
aceste escro che1ii cu douăzeci de ani m a i  ,înainte ca e l e  să f i  avut 
loc ! - .F. E. � Afirmaţia potrivit căreia capi1tal;ul p rovine din absti
nenţă este contrazisă c:egoric de luxul propriu capi'talului, lux 
c are devine şi el un mij1oc .pentru a obţine credit. Concepţiri c are 
au mai avut run o arec are sens pe o treptă mai puţin dezvoltată a 
pmducţiei c aiitalliS'te devin aici complet lipsite de sen's . Aiît suc
cesul dt şi illsuccesul duc aici la cen't1iz a•rea capitalurilor şi  p rin 
urmare l'a expropriere pe s c ară mare. Eproprierea ·se extinde aici 

de la producă:o ri. nemijlo ciţi la c ap italişbii mici şi mijlocii. AceJstă 

expropriere este punctrul 1e Pleca'e al modului 'de producţie epita

ist ; realizarea exproprierii e1Ste sco>ul acestuia, Ş'i anume, în ultJimă 
·instanţă, a exproprierii tJturor ilivizi1or de mijlo a,ce.e de pro

duoţie, care,  o dată cu dezvo.ltarea producţiei sociale, încetează de 

a mai fi mij loace ale pmducţied p riva.e şi produse ale prnducţiei 

private şi care nu mai pot fi mijloace de producţie decît ·în mîinile 
producătorilor a·sociaţi, dei pnprie'ta:ea so cială a acestora, după 

87) Vezi, de pildă, în „Times" 118 listele falimentelor într-un an de cnză 
cum a fost 1157 şi compară propria avere a celor care au dat faliment cu suma 
datoriilor lor. - „Intr-adevăr, puterea de cumpărare a celor care posedă capital 
şi se bucură de credit depăşeşte cu mult tot ce-şi închipuie cei ce nu cunosc 
în practică pieţele pe care se face speculă• .  {Tooke. „Inquiry into the Currency 
Principie",  p. 79.) „Un om care are reputaţia de a poseda suficient capital pentru 
afacerile lui curente şi care se bucură în ramura lui de un credit însemnat poate, 
dacă are o viziune optimistă asupra conjuncturii din ce în ce mai favorabile 
pentru marfa pe care o produce şi daci împrejurările ii sint favorabile la începu
tul şi în cursul speculaţiilor sale, să facă achiziţii colosale în comparaţie cu ca
pitalul lui" (ibidem, p. 1 36) . - „Fabricanţii, comercianţii etc. fac cu toţii afaceri 
care depăşesc cu mult capitalul lor. .. Capitalul este astăzi mai curind baza unui 
credit însemnat decit limita pentru tranzacţiile unei intreprinderi comerciale".  
(„Economist•, 147, p.  1 333.) 
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cum s.înt produsul lor social. Dar în c adrul sistemului c apita!ist 
această -expmpriere se manifestă 1în.tr-o formă antagonistă, în forma 
insuşirii proprietăţii sociale de către un mic număr de indivizi, 
cărora creditul le imprimă to t mai mult caraoterul de cavaleri ai 
noro culJi. Deoa•rece proprie tatea există ai ci sub forma d e  acţiuni, 
mişcare.a şi transmiterea ei ajunge să fie pur şi simplu un rezultat 
al j o cului de bursă, în care peştii cei mici sînt înghiţiţi de rechini 
şi  oile de lupii bursei. I1n s istemul societăţilor pe acţiul există 
deja o opoziţie a vechii forme , în c are mijloacele de Produoţie 
sociale apar ca p roprietate individuală ; dar însăşi transformarea 
în forma de acţiuni rămîne încă încă1tuşată de limitele capitaliste. 
De aceea, în loc de a înlătura opoziţia diutre caracterul avuţiei ca 
avuţie so cială şi ca avuţie, ea nu face decît  să-i idea 0 nouă în
făţilşare. 

1Fa1brilcile�cow·eratrve ale mllcitor.î.or reprezmtă, 1în ca.ml 
vechii forme, prima breşă în veohea formă, deşi, fireşte, ·ele repro
duc pr0etrutindeni şi tr1ebuie să ·mproducă în organizarea lor reală 
toate tarele ,sistemului ·existent. .Dar aici antagonismul dintre capital 
şi muncă e ste desfiinţat, chiar dacă iniţial rai prin aceea c ă  
muncitorii ca aso ciaţie s înt capitalişti faţă d e  ei  .înşişi, adică între
buinţează mijloacele de pr·oducţie pentru explaatarea propriei lor 
munci. E1e arată :um, pe o an1mită tr·eaptă de dezvoltare a forţelor 
de producţie materiale şi .a formelor de produc ţie sociale cores
punzătoare lor, dintr-un anumi l mod de pro ducţie se  dezvoltă şi 
se .forme ază în chip firesc un nou mod de producţie. �ără sistemul 
de ifabri·c ă, izvorît din mo dul de pwduoţie capitalist, nu sr fi 
putult 1dezvolita faibrioa„cooperntivă, şi •tot alîit de rpuţin ar .i .ost 
ea p o sibilă •fără sistemul de c.re dit izvorît din acelaşi mod de pro
ducţie. 1După ·Clfi sistemul de cre di t  forme.ază .principala bază pen
tru transformarea treptată a întreprinderilor capitaliste private în 
societăţi oeapitaliste pe aoţiuni, to t aşa el oferă mijloacele pentru 
extinderea rtreptată rpe scară mai mult sau mai puţin naţională a 
întreprind·erilor cooperatiste. Intreprinderi'le c ap italiste pe acţiuni 
t r.ebuie p.rivirte, ca şi fabric.e-•cooperative, ca forme de trecere de 
la modul e producţie capita'list  a mo dul de producţie bazat pe 
sociere, numai .că în p-rimele contradicţia se rezolvă în mo d nega
tiv, pe cînd "În ·Celelalte în mod pozitiv. 

Pînă acum m studiat dezvoLtarea sistemului de c redit - şi 
desfiinţarea latentă a proprietăţii asupra capitalului pe care acesta 
o c o nţLne - mai ales în legătură cu capitalul industrial. ln capi
tolele urunăto r·e vom examina creditul în l egătură cu capitalul 
purtitor de dobândă ca .ataTe , atît în ceea ce priveşte efectul cre
ditului asupra capita.lului purtător de dobîndă, cît şi în cee·a ce p ri-
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veşte forma pe care o îmbracă aici ; cu acst prilej vom mai face 
unele observaţii cu caracter ie cific e conomic. 

1n primul înd trebuie să spunem următoarele : 
Dacă sistemul de c r edit apare ca p1rghia principală a supra

pro ducţi-ei şi a spe cu1'ei excesive în come,rţ, c.uza o constituie 
exclusiv faptul că procsul de reproducţie ca,re, prin natura lui, 
este elastic, aici eite forţat pînă la ultima lwi limită, şi esite forţat 
to cmai pentru că o mare p arte a capitalului so cial este folosită de 
c ătre non-proprietarii lui care fac acest lucru într-un mod cu totul 
diferit de proprietarul c a,re, funcţiolind singur, cîntăreşte cu t eamă 
po sibilităţile liimitate ale c apitalului lui privat.  De aici rezultă că 
valorific area c apitalului bazat pe c aracterul antagonist al producţiei 
capitaliste permite numai pînă la un anumit punct o dezvoltare 
liberă reală, că ea cons tiituie deci în realitate o cătuşă imanentă 
şi o limită p entru producţie,  limi1tă c are este în permanenţă Jbni
nată de sistemul de credit 88) . De aceea sistemul de credit accele
rează dezvoltarea forţelor de producţie materiaLe şi crearea pieţei 
mondiale, a căror desăvîrşire ca b aze materiale ale noii forme de 
produ cţie pînă la un anumit nivel ridicat constituie s arcina �storică 
a modului de producţie c apitalisit. Totodată credi1tul accelerează iz
bucnirile violente ale acestei contradicţi i,  crizele, şi în consecinţă 
dezvoltă elementele de destrămare ale vechiului mod de producţie. 

Sistemul de credit are în mod imanent un dublu c aracter : pe 
de o parte de a transforma forţa motrice a producţiei c apitaliste, 
îmbogăţirea prin exploaitarea muncii a1tora în cel mai 'r şi colosal 
sistem de hazard .şi escrocherii şi de a reduce 1tot mai mult numărul 
celor puţini care exploatează avuţia socială ; pe de altă p arte de a 
fi forma de trecere la un nou md de produ c ţie ; acest dublu c arac
ter este acela care imprimă principalilor vestitori ai  creditului, în„ 
cepînd cu Law şi terminînd cu I s aac Pereire, plăcutul caracter de 
ş arlat ani şi de profeţi. 

"') Th. Chalmer�. 
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Mijloace de circulaţie şi capital. 
Concepţiile lui T ooke şi ale lui Fullarton 
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Deosebirea dintre mijloace de circulaţie şi c apital, aşa cum 
este Prezentată de Tooke 89) , WHson şi alţii, care un claie p este 
grămadă deosebirile dintre mijloacele de circulaţie ca bani, ca c api
tal bănesc în general şi ca c apital purtător de dobîndă (moneyed 
c apital în sensul englez) , se reduce la două puncte. 

Mijloacele de cif,culaţi1e circulă, ,pe de o parte, ca monedă 
(bani) :în măsura în care mij locesc cheltuirea venitului, deci sch im
bul dintre consmatorii individuali şi comercianţii cu amănuntul, 
în categoria cărora trebuie incluşi toţi comercianţii care vînd con-

89) Dăm aici în original pasajul respectiv din Tooke, din care am citat un 
extras în limba germană la p. 390 * : „The busines of bankers, setting aside 
thc issue of promissory notes paydble on demand, may be divided into two 
branches, corresponding with the distinction pointed out by Dr. (Adam) Smith 
of the transactions between dealers and dealers, and between dealers and con
sumers. One branch of the bankers' business is to collect capital from those who 
have not immediate employment for it, and to distribute or transfer it to those 
who have. The other branch îs to receive deposits ol the incomes of their custo
mers, and to pay out the amount, as it is wanted for expenditure by the latter 
in the objects of their consumption„. the former being a circulation of capital, · 
lhe latter of currency• * * .  (Tooke. „Inquiry into t:� Currency Principie", p. 36.) 
Prima categorie de operaţii este „the concentration ot capital n the one hand and 
the distribution of it on the other• * * * .  Cealaltă este „administering the circulation 

* Vezi volumul de faţă, p. 410. - Nota red. 
** - „Dacă facem abstracţie de emisiunea de obligaţii plătibile la cerere, 

operaţiile bancare pot fi împărţite în două categorii, care corespund deosebirii sta
bilite de dr. (Adam) Smith, intre tranzacţiile dintre comercianţi şi comercianţi 
şi tranzacţiile dintre comercianţi şi consumatori. O categorie a operaţiilor ban
care constă în a stringe capital de la cei care nu-i găsesc o întrebuinţare ne
mijlocită şi a-l repartiza sau transmite celor care ii pot folosi. Cealaltă categorie 
constă în a primi depuneri din venitul clienţilor lor şi a le restitui acestora 
sumele necesare în vederea cheltuielilor pentru obiecte de consum.„ Prima cate• 
gorie este circulaţia capitalului, cea de-a doua - circulaţia mijloacelor de cir

culaţie". - Nota trad. 

* * *  - „concentrarea capitalului pe de o parte şi repartizarea lui pe de alt� 
parte" .  � No ta trad. 
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sumatorilor, adică consumJtorilor individuali, spre deosebire de 
consumatorii productivi, adică producătorii. Aici b anii circulă în 
funcţie 'de monedă, deşi înlocuiesc mereu capitalul. O anumită P arte 
din banii unei ţări este destinată în mod permanent acestei funcţii, 
deşi această p arte constă din unităţi băneşti c are se schimbă ,încon
tinuu. Dimpotrivă, în măsura în care banii mij locesc transferul de 
capital, fie ca mijloc de cumpărare (mij loc de !Circulaţie) , fie ca 
mijloc 1de p lată, ei ·sînt capital. Prin urmar.e, nu ·funcţia de mijloc de 
CU1Părcrre şi nici aceea ide mijloc de plată îi  deosebeşte de monedă, 
căci ei pot funcţiona ca mijloc de Cl,p:rare şi între comerci ant 

şi .cIlelctiait, lîn măsura ân icare unul cpără de Ila !tul contra 
numerar, şi pot funoţina ca mijlo c de plată chiar între comerniart 
şi consuma!tor, în măsura în ·oare se acondă creiit, iar venitul este 
mai înJîi consumat, iar apoi plătit. Deosebirea constă deci în aceea 
că 'în cazul al doilea b anii înlocuiesc capitalul nu numai pentru 

una din păţi, penMu vînzător, ci sânt totod:tă cheltuiiţi, avansaţi 
drep t  cpiital de citre cealaltă paite, de c:tre cpărător. şadar, 
în realitate deosebirea este aceea dintre forma bani a venitului şi 

forma bani a capitalului, iir nu ·aceea dintre mijloacele de circula
ţie şi c•apit:l, căci 1n ca:litatea for de mijlocitor între comercianţi, 

ca şi într.e consumatori şi comercianţi circulă o anumită parte a 
banilor, dete.rmtna;tă cantitativ, şi de aoeea În ambele funcţii ei 
s înt deopotriv. mijfoace de drculaţie. Concepţia lui Tooke conţine 

confuzii de mai multe feluri : 
1 .  Sînt confundate detemină:rile funcţion:le ; 
2. se introduce p roMema cantităţii banilor care ci.rculă, în cele 

două funoţii luate laolaltă ; 

for local purposes of the district" * (ibid., p. 31) . - Mult mai aproape de concepţia 
justă se situează Kinnear, în următorul pasaj : „Banii sint folosiţi pentru efectuarea 
a două operaţii total diferite. Ca mijloc de schimb intre comercianţi, ei constituie 
instrumentul cu care se înfăptuieşte transferul de capital, adică schimbul unui 
anumit capital în bani pe un capital egal în mărfuri. Dar banii cheltuiţi pentru 
plata salariilor şi pentru realizarea cumpărărilor şi V..Zărilor dintre comercianţi 
şi consumatori nu sint capital, ci venit, adică acea parte din venitul întregii socie
tăţi care este folosită pentru cheltuielile zilnice. Banii aceştia circulă, fiind folosiţi 
zilnic, şi numai ei pot fi numiţi în înţelesul riguros al cuvintului mijloc de circu
laţie (currency) . lmprumuturile de capital depind exclusiv de voinţa băncii sau a 
aLtor posesori de capital, căci oameni care iau cu împrumut se găsesc întotdeauna, 
dar suma mijloacelor de circulaţie depinde de nevoile colectivităţii în cadrul căreia 
banii circulă în vederea cheltuielilor zilnice". (J. G. Kinnear. „The Crisis and 
the Currency", .ondon 141 (p. 3, 4).) 

* - „administrarea circulaţiei pentru nevoile locale ale districtului" . -
N>ta trad. 



Capitolul XVIII. Mijloace de circulaţie şi capital 451 

3. se introduce problema raportului relativ dintre cantităţile 
mij loacelor de circulaţie care drculă IÎn cele două funcţii şi prin 
umare iin cele două sfere ale pro cesului de reproducţie. 

Ad 1. Oolfundarea deteminărilor ifuncţionale, adică neînţele
gerea faptului că baii re,prezirJtă sub o formă mij loace de circulaţie 
(currency) şi sub cealaltă formă capital. In misura 1În care banii 
servesc 'într-o funcţie •sau în alta, fie pentru realizaTea venitului, fie 
pentru transferuI de capital, ei funcţionează în crumpărări şi vîn
zări sau in Plăţi ca Ilijloc de cumPărare sau ca mijloc de plată şi, 
în sensul mai larg al cuvântului, ca mij loc de cir,culaţie. Determi
narea ultenioară 1pe c are o au banii în calculele celui ce-i cheltuieşte 
sau [i lrilmŞte - ldelterm1nare 1care 1se 1epr.rnă 1În aceea 1că pe:ru 
persoana res,pectivă ei reprezintă capital sau venit - nu s·chimbă 
aici abso1ut mimic, ş.i aceasta se manifestă de asemenea în două 
feluri. Deşi banii care circulă în ambele sfere sînt diferiţi, aceeaşi 
unitate băne:scă, de pildă o b ancnotă de cinci lire sterline, trece 
d1nt-r-o sferă în alta şi îndeplineşte a1ternativ ambele funcţii, ceea 
ce ,de alUel e inevitabil dej a pentru faptul că comerciantul cu amă
nuntlll li po ate Ida .capitalului său o formă .bănească decît în forma 
monedei, pe ,care o primeşte ide la cumpărătorii săi. Putem con
sidera că moneda divizionară proPniu-zisă circulă mai ales în sfera 
comerţului u amănuntul ; comerciantul cu amănuntul are mereu 
nevoie ide ea ca să dea res1t şi o Prime1şte în perma�nţă ca plată 
de la clienţii săi. Dar el ,piimeşte şi b ani, adic ă  monede din me,talul 
care serv·eşte ca măsură a valorii ; aşdar în Anglia lire sterline, şi 
cJiar bancnote, adică bilete reprezentÎnd o valoare mai mică, de 
pUdă de 5 şi 10 .lire sterline. Aceste monede de aur şi bancnote, 
precum şi ev·entuala monedă divizionară ce-i prso seşt·e, comercian
tul le depune în iecare zi sau săptămînă la banca lui şi cu ele îşi 
plăteşte cmpărările prin ·ordine de plată asupra depozitului său 
din bancă. Dar, c a  formă bănească a veni1tulii, aceleaşi monede de 
aur şi bancno.te sînt retrase to t aitît de regllllat din bănci de către 
publk în calitatea lui .de consumator, în mod dire,ct sau indirect 
(de pildă, monda măruntă de către fabricanţi pentru plata sala
riilor) şi se rnîntorc mereu la comercianţii cu amănuntul, realizînd 
astfel din nou pentru ei o paPte a c apitalulwi lor, dar în acelaşi 
tim,p şi a venitului lor. Tooke scapă to.tal din veteire acest din urmă 
fapt foarte iportant. Numai atunoi când banii sînt cheltiuiţi în cali
tate de cp1tal bănesc la începutul procesului de reproducţie (car
tea a II-.a, secţiunea I 119) e�istă valoarea-capital ca atare în foma 
i pură. Deoarece în mama produsă este cuprins nu numai c apitalul 
cheltuit, ci şi plusvaloarea, mama nu este numai c apital potenţial, 
ci capital dej a creat, capital la c are a fost adăugată sursa de ven1t. 
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Ceea ce dă comerciantul icu amănuntul în schibul banilor c are 
se reîntorc la el, mada lui, este deci pentru el cp�tal plus profit, 
capital plus venit. 

Mai mult, prin faptul că b aii care circulă se reîntorc la comer
ciantul cu amănuutul, ei restabilesc forma bănească a capitalului lui. 

Este deci cu totul grşit de a transforma deosebi'ea dintre 
circulaţie ca circulaţie a venbtului şi ciraulaţie 1ca circulaţie a c api
talului într-o deosebi·re .între mijloacele de circulaţie şi c apital. La 
Tooke acest mod de exprimare provine din faptul că el se situează 
pur şi simplu e punctul de vedere al bancherului care mite b anc
note proprii. Suma bancnotelor lui. care se află în permanenţă (chiar 
d acă constă mereu din alte bancnote} în mina puhlicu1ui şi func
ţionează ca mijloc de circulaţie, nu-l costă pe el decît hîrtia şi 
impimarea. Ele nu sîrt decît creanţe (poliţe) c a re circulă, trase 
asupra lui însŞi, care îi  aduc îsă bani şi astfel servesc drept 
mijloc pelltru ValJorificarea c)italulu. său. Ele se deosebesc însă de 
c apitalul lui, idiferent dacă e al lui propriu sau este luat cu !m
prumut. De aici rezultă pentru el o deosebire specială între mij
loacele de irculaţie şi cai.tal, deoebire care însă n-are nimic 
comun cu semnificaţia -acestor noţiuni ca atare şi cu atît mai puţin 
cu ·semnific aţia pe care le-o atribuie Tooke. 

Determinarea diferită a banilor - indiferent dacă ei func ţio
nează ca formă bănească a venitului, siu ca foiă bănească a 
ca�,! ·.alului - nu schimbă :u nimic caracterul b anilor ci m!j�oc de 
c1rculaţie ; banii păstrează acest caracter indiferent de funcţia pe 
care o îndeplinesc. Fireşte că atunci cînd se prezintă sub forma 
bănească a venitului, banii funcţionează mai mult ca mijloc de 
circulaţie propriu-zis (monedă, mij loc de cumpărare) din cauza fărî
miţării acestor cumpărări şi vînzări şi a faptului că maj oritatea 
celor ce cheltuiesc venit, muncitorii, pot cumpăra relativ puţin pe 
cred..t, pe cînd în schimburile din lumea comercială, unde mijlocul 
de circulaţie ste foma bănească a capitalului, banii, pe de o parte 
din cauza concentrării, iar pe de altă parte din cauză că predomină 
sistemul de credit, funcţionează mai ales ca mijloc de plată. Dar 

.deosebirea dintre banii care funcţionează ca mijloc de pltă şi b anii 
c are funcţionează ca mijloc de cumpărare (mij loc de circulaţie) e o 
deosebire proprie b anilor inş.şi, şi nu o deosebire între bani şi 
capital. Faptul că în comerţul cu amănuntul circulă mai mult m o
neda de armă şi argirt, iar în comerţul cu -ridicata mai mult 
m>neda de .ur, arată deosebirea dintre moneda de argint şi de 
aramă pe de o parte şi moneda de aur pe de altă parte, şi nu 
qeosebirea dintre mijloacele de circulaţie .şi capital. 
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Ad 2. Problema cantităţii bani'lor care circulă in cele două 
funcţii lute laolaltă. In măsura în .care b anii -circulă fie c a  mijloc 
de cupărare, .ie ca mijloc de plată - indiferent în care din cele 
două sfere şi .ndependent de funcţia lor de a realiza venit s au 
capital -, pentru cantitatea de bani aflată în circulaţie sînt valabile 
legile eipJse mai înainte, atuci cînd am analizat, în cartea I, 
c,p. III, 2 b circulaţia măr.fulifor simplă. Masa 'banilo r  aflaţi în 
circulaţie, currency, in ambele cazuri ·este determinată de viteza 
de circulaţie, adică numărul de repetăm ale aceleiaşi funcţii de mij
loc de cumpărare şi de mi.loc de plată făcută de aceleşi monede 
într-un ·interval de timp dat, de masa cumpărărilor şi tînzărilor, 
re.pecti·v a plăţilor concmitente, le suma totală a preţurHor măr
furilor flate în crcula1ţie,  1în sfînşit, de conturile de plăţi care ur
mează a fi soidalte simultan. Este illdiforent daică b anii care func
ţionează în acest .el reprezintă pentru cel care iplăteşte sau pentru 
cel .ca·re primeşte capital sau venit ; aceasta nu schimbă l::rurile 
cu nimic. Masa banilor este determina'tă numai de funcţia lor ca 
mijloc de cumpărare şi ca mijloc ee plaită. 

Ad 3. Problema raportului relativ dintre cantităţile mijloace
lor de circulaţie c are circulă în cele două funcţii şi prin urmare 
în cele două sfere ale procesului de reproducţie. Amble sîere le 
circulaţiei se află înllr-o conexiune lăuntică dat .iind că, pe de o 
parte, masa veniturilor .ce eaZă a fi cheltuite exprimă volumul 
consumului şi, pe de altă parte, mărimea maselor de c apital care 
circulă în producţie şi comeţ eprimă volul şi i.teza proces.lui 
de reyroducţie. Totuşi, Jccleşi împrejurăi au ciecte diferite, şi 
chiar colltrare, asupra masii de baii c am circulă în cele două funcţii 
sau sfere, sau, cum spun englezii [n lmbajul lor bancar, asupra 
canităţii .circulaţiei. Aceasta îi oferă lui Tooke un nou prilej de a 
face delimitarea absurdă între mijloacele de drculaţie şi CPital. 
Faptul că domnii car-e reprezinltă Currency Theor·ie 120 coufundă 
două .ucruri cu totul d:iferd.te nu constituie nicidecum un motiv 
ca să le prezentăm ca noţiuni diferite. 

In >erioale de prosperitate, de mare ie,paJJsiune, de accelerare 
şi de intensficare a procesuuii de reproducţie, muncitorii lucrează 
sptăJîna copletă. De cele mai muUe ori are loc şi o creştere 
a salariului, care compensează întrucîtva scăderea lui sub nivelul 
mijlociu în celelate perioade ale ciclului comercil. In acelaşi timp 
·cresc .considerabil veniturile c apitaliştilor. Consumul general creşte. 
Preţurile măpfurilor cresc de asemenea rgulat, oel puţin în ramurile 
de importanţă hotărîtoare. Din această cauză creşte, cel puţin în 
anumite limite, c an.tatea de b ani lată în d:culaţie, căci creş
terea vitezi de circulaţie limitează, la rîndul ei, creşterea masei 
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mijloacelor de ciiculaţie. Cum acea par.te din venitul social care 
constă 1din ·salarJi e1ste avaJlsată iniţial de către c apitalistul in
dustrial ·sub formă de c apital variabil şi înto tdeauna sub formă de· 
b ani, în vremuri de pro5pe:itate ea are nevoie de mai mulţi bani 
pentru circu:aţia sa. Dar aceş,ti bani nu trebuie să intre în calcul 
de două o :i : o dată ca bani necesari p entru circulaţia capitalului 
var.iabil şi a doua o ară ca bani necesari pentru ciriculaţia venitului 
muncitorilor. Banii plăt�ţi nnundtorilor ca salariu sînt •chetuiţi în 
comerţul cu amănuntul şi se reîntor,c astfel la bănci proape săp
tnînal ca depuneri ale comercianţilor cu amănuntul, dpă ce au 
mij.Iocit, în circuite mai mlei,  tot felul de tranzacţii intermediare .. 
!n vremuri de prosperitate, reînto'arcerea banilor la capitali9tii in
dustria1i se f:ce cu Jşurinţă şi astfel nevoia lor de credite în bani 
nu cr�te ca urmare a faptului că au de plătit mai mult pentru 
salarii, 1că au nevoie de mai mulţi bani p entru circulaţia cipitalului 
lor  variabil. 

Rezul1t:tl general e1ste că în vremuri de prosperitate masa. 
mij lo acelor 1de oir;cula1ţie ·care serves'C pentru cheltuirea venitului 
creşte 1cons>derabdl. 

În ceea ce priveşte circulaţia •care este necesară pentru trans
miterea c apitalului, deci în ceea ce pri.veşte ciorculaţia între cipita
liştii înşişi, perioada aceasta de pmsperitate în afacerii e-te tot
odată o perioadă !în care •creditul are o ma.re elastici.tale şi �se acordă 
cu uşurinţă. Viteza irculaţiei între capitaliştii .în:şişi este ·nglată 
nemij locit de credit, astfel ântît masa mijloacefor de circulaţie ne
cesare pentru soldar·ea Plţilor ·şi •chiar pentru cumpărări în nume
rar scade rel:tiv. Ea p o ate să creas·c ă un IOd absolut, dar în ori ce 
imprej1Urări iscade relativ în raport cu lărgirea pmcesului de repro
ducţie. Pe de o Parte, o cantitate mai mare de iplăţi m:sive se efec
tuează .fără Ilijlocirea b a n�lor ; 1pe de altă parte, ca Urmare a puter
nicei .înviorări a procesului de rproducţie se accelerează mişcarea 
aceleiaşi icantităţi de 1bani a'tît  n ,cama.te ,de mijloc ide cumpărare, 
cit şi de mij loc ide plată. Aceeaşi ·cantita·te de b ani mijloceşte re
întoarcerea unui număr mai mare :de .capitaluri individuale. 

In genere, în a1semenea perioade, circulaţia banllor este com
pletă (full) , deşi partea a II-a 1(tra;ferul de capital) se reduc e, c el 
puţin în mod relativ, în timp ce partea I (cheltuirea venitului) se 
extinde .în mod absolwt. 

Reîntoar·cerea banilor exprimă retrasformarea c apitalului-marfă 
in bani, B - - M - B', aşa cum m văzut la arraLiza procesului de 
reproducţie, în , /Capitalu l " ,  .cartea a II-a, secţiunea I. Creditul face 
ca reîntoarcerea sub forma bani s ă  ii·e indpendentă de momentul 
reîntoarcerJi reale, fie pentru c apitalisul industrial, fie pentru co-



Capitolul XVIII. Mijloace de circulaţie şi capital 455 

merciant. Fiec are din ei vinde pe credit ; marfa lui este deci în
străinată înainte de a se ii retransformat pentru el •în b ani, înainte 
de a s e  fi reîntors de.ci la el  sub formă de b ani.  Pe de altă p arte , 
fiecare dintre ei cumpără pe credit, şi astfel valoarea mărfii lor 
s-a retransformat pentru ei fie în c apital produotiv, fie ân c apital
marfă Î n§ă înainte ca această valoare 1să se fi transformat realmente 
în b ani, înainte ca preţul mămii să fi fo st plătit. 1n asemene a pe
rioade de prosperitate, re1înto arcere a capitalului decurge uşor şi 
lin. Comerciantul cu amănuntul plăiteşte la termen ·comerciantului 
cu ridic ata, acesta din umă ,fbric arbului, i ar fabric antul, la rândul 
lui, furnizorului materlor prime etc. Aparenţa reîntoarcer.ilor rapide 
şi sig.ur.e ale b ani:lor .se menţine, ldatorHă creditului, încă multă 
vreme după ce .în realitate ele nu mai au loc, deo ar.ece reîntoar
cerile pri.n intermediul creldHului î nlocuie sc reînto arcerile reale. 
Băncile �nceP să simtă pericol11i de îndată ce clienţii încep să plă
teasc ă  mai mult cu poliţe decît c u  bani. Vezi declaraţiile de m ai 
sus :le di1r„ectorulrui Băncii din Uverpool, p. 398 * .  

Aici trebuie s ă  inserez o remarcă făcută anterior : „In perioa
dele de 'înflorire a creditului, viteza de ci.culaţie a b anilor creşte 
mai rpid dedt •preţurile mărfuril•or, pe oînd î n  cazul restriîngerii 
creditului, preţurile mărfurilor s c ad mai încet decît viteza de cir
culaţi e " .  („Zur Kritik d. Po.l. Oekon . " ,  1 859, p. 83, 84 121.) 

In perio adele de criză lucrurile s t au invers. Circulaţia nr. I se 
contractă, preţurile s c ad, l a  fel şi s alariile ; numărul mun.to rilor 
o c up:ţi s e  .micşorează, numărul tranzacţiilor s c ade. In circulaţia 
nr. II, diPotrivă, o dată cu restrîngerea creditului creşte nevo i a  de 
credite în b ani ; de această problemă ne vom o cupa acm mai în
de>rOape. 

Nu înc,pe îndoială că o dată cu ·restrîngerea creditului, c are 
coincide cu stagnarea p1acesului de r,producţie, masa Jijloacelor 
de -circulaţie necesare pentru nr. I,  cheltuirea veniitului, s c ade, î n  
timp ce masa neces ară pentru n r .  II, trasferul de c apital,  creş te.  
Este însă neces ar s ă  analizăm în ce măsură teza aceasta este iden
tică cu aceea formulată de F.ullarton şi .de alţii. 

„Cererea de capital de împrumut şi cererea de mijloace de circulatie adI
tionale sînt lucruri cu totul diferite care rareori apar simultan• •0). 

"l „A demand for capital on Ioan and a demand for additional circulation 
are quite distinct things, and nat often found associated". (Fullarton, I. c„ p. 82, 
titlul cap. 5.) - „Este într-adevăr o mare greşeală să-ţi închipui că cererea de 
credite în bani (adică un împrumut de capital) este identică cu cererea de mijloace 
de circulaţie adiţionale sau că ambele apar adesea simultan. Fiecare dintre 
aceste cereri este determinată de împrejurări speciale care sî.nt foarte diferite. Cînd 

* Vezi volumul de faţă, p . (19. - Nota red. 
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Mai întîi este clar .că iîn p rimul din cele două cazuri de mai 
sus, adioă în perioade de prosperitate, cînd masa mijloaoelor de 
c�rculaţie aflate n circulaţie trebuie să crească, cererea de aceste 
mijloace creşte de asemenea. Dar tot atît de claT este că, atunci 
cînd un fabricant retrage lin contul lui la bancă mai mult aur sau 
bancnote, fiindcă trebuie să cheHuiască mai mult capital sub fomă 
de bani, nu creşte cererea �ui e capital, i numai ce.rer-ea lui pentru 
această formă specială sub care el Î'Şi cheltuieşte capitalul.  Cererea 
se referă numai la forma ,tehnică sb care el 1şi aruncă capitalul în 
circulaţie. După cum, de altfel, la un grad dLfeTit de dezvoltare a 
sistemului de credi't, de pildă, acelaşi capital variabil, aceeaşi canti
tate de salarii cere într-o ţară o masă mai mare de mij loace de cir
culaţie decît în alta, în Anglia, de pildă, mai mult deit în Scoţia, 
în Germania mai mult dedt în Anglia. Tot aşa în ag.icul!tură, ace· 
laşi c apital angajat în procesul de reproducţie .cere, în dM-erite ano· 
timpuri, diferite cantităţi de bani pentru îndeplinirea fuţiei sale. 

Dar opoziţia aşa cum o p rezintă Fullarton nu este -exactă. Ceea 
ce deosebeşte perioada de stagnare de perioada de prosperitate nu 
este nicidecm cererea spo.rită de împrumuturi, aşa cm spune el, 
ci uşurinţa cu care este satsfăcută această cerere în vremur•i de 

p rosperitate şi dificultăţile rpe care le întîmpină după ce intervine 

situaţia generală este înfloritoare, cind salariile sînt mari, preţurile în creştere 
şi fabricile au de lucru, atunci e nevoie, de obicei, de o ofertă suplimentară de 
mijloace de circula/ie pentru exercitarna funcţiilor suplimentare, care sînt inse
parabile de necesitatea de a face plăţi mai mari şi mai ·  multe. Dimpotrivă, într-un 
stadiu mai avansat al ciclului comercial, cind încep să se ivească greutăţi, cind 
pieţele sînt ·suprasaturate şi reîntoarcerile de bani întîrzie, intervine de regulă 
o urcare a dobînzii şi o presiune asupra băncilor printr-o cerere sporită de im
prumuttri de capital. Este adevărat că banca nu obişnuieşte să acorde îm
prumuturi de capital altfel decit în bancnote şi, prin urmare, refuzul de a emite 
bancnote înseamnă refuzul de a acorda credite. Dar din momentul în care se 
acordă credite, totul se adaptează cerinţelor pieţei ; împrumutul rămîne, iar mijlo
cul de circulaţie, dacă nu e folosit, se reîntoarce la cel care l-a emis. 1n confor
mitate cu aceasta, chiar o examinare superficială a rapoartelor parlamentare 
poate convinge pe oricine că masa hîrtiilor de valoare aflate în posesia Băncii 
Angliei variază mai mult în sens contrar decit în acelaşi sens cu masa bancno
telor ei  aflate în circulaţie, şi că de aceea exemplul acestei mari instituţii nu 
constituie nici o excepţie de Ia regula pe care bancherii din provincie pun un 
accent atît de mare, şi anume că nici o bancă nu poate mări emisiunea bancno
telor ei peste limita nevoilor pentru a căror satisfacere serveşte de obicei circu
laţia bancnotelor ; dacă însă banca vrea să acorde împrumuturi peste aceasta, ea 
trebuie s-o facă din capitalul propriu, deci fie transformînd în numerar hîrtii de 
valoare, fie folosind încasările de bani pe care altfel Ie-ar plasa în hîrtii de. 
valoare. Tabelul întocmit pe baza rapoartelor parlamentare din anii 1 833-1840, 
Ia care m-am referit într-o pagină anterioară, confirmă invariabil acest adevăr ; 
două dintre ele însă sînt atît de remarcabile, incit ar fi cu totul de prisos să mă 
mai .refer şi la altele. Cînd la 3 ianuarie 1837 mijloacele băneşti ale băncii erau 
concentrate spre a menţine creditul · şi a face faţă dificultăţilor _pieţei financiare, 
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stagnarea. Tocmai enorma dezvoltare a ·sistemului de c redit în 
vremuri de prosperitate, prin urmare şi enorma creştere a cererii 
de capital de împrumut, ca şI promptitudinea cu c are se pun la 
dispozi�iie c apitaluri 'într-o asemenea periodă duc la rstrîngerea 
creditului .în perioada de stagnare. Prin urmare, nu deosebirea în 
ceea ·c€ p�ivşte mărimea cernrii de împrumuturi caracterizează 
cele două p :rt�de . 

Şa cum am ,,plls mai sus, cele două perioade se deosebesc în 
primul :Îild prin aceea că în perioda de proiperita·te predomină 
cererea de nij Loce de cir,culaţie între consumatori şi comerdanţi, 
iar în perioada de stagnare pr.edomină cererea de mijlo ace de cir
culaţie între capitalL�i. Intr-o perioadă de 1stagnare a afaicerilor 
p rima sc!de, iar cea de-a doua creşte. 

Ceea .ce pentru Fullarton şi pentru alţii constituie un fenomen 
de o i;portanţă hotă1îto :re este fptul că în perioada dnd canti
tatea de securities - gajurUe şi  poiiţele - aflate în posesia Băncii 
Angliei creşte, circulaţia b ancno1telo r ei scade, şi invers. Suma aces
tor securities reflectă însă volumul operaţiilo r b ăneşti, al poliţelor 
scontate şi al împrumuturilor acordate pe irtii de valoare curente. 
Astfel, în paSajul citat mai sus - nota 90, p. 436 * - Fullarton 
51pune ·că hîrtiile de valoare (securities) aflate în posesia B ăncii 

creditele acordate de ea şi operaţiile de scont se ridicau la suma uriaşă de 
17 022 OOO I. st., sumă nemaiintilnită de la război încoace şi care a fost aproape 
egală cu suma emisiei, rămasă neschimbată în acest timp, la nivelul foarte scăzut 
de '17 076 OOO I. st. Pe de altă parte constatăm că la 4 iunie 1 83 circulaţia bancno
telor era de 118 2 OOO I. st., în timp ce contul bancar al garanţiilor în titluri de 
valoare particulare disponibile nu reprezenta decît 972 OOO I. st., deci un nivel 
foarte scăzut, dacă nu chiar cel mai scăzut din ultima jumătate de veac" . (Ful
larton, I. c.,  p. 97, 98.) Că o demand for pecuniary accommodation * *  11u trebuie 
să fie neapărat identică cu o demand for gold * * *  (ceea ce Wilson, Tooke ş.a. 
numesc capital) se vede din următoarele depoziţii ale d-lui Weguelin, guverna
torul Băncii Angliei : „Scontarea poliţelor pînă la concurenţa acestei sume" (pînă 
la un milion pe zi timp de trei zile consecutiv) „n-ar reduce rezerva• (de banc
note) „dacă publicul n-ar cere o mărire a circulaţiei active. Bancnotele date la 
scontarea poliţelor s-ar reîntoarce prin mijlocirea băncilor şi prin depuneri. Dacă 
aceste tranzacţii n-au drept scop exportul de aur sau dacă în ţară nu domneşte 

panica, astfel incit publicul să fie determinat să păstreze bancnotele în loc să 

facă plăţile către bănci, rezerva nu poate fi afectată de aceste tranzacţii de mare 
amploare". - Banca poate sconta zilnic un milion şi jumătate, şi aceasta în mod 

permanent, fără ca rezerva ei să fie cîtuşi de puţin afectată. Bancnotele se re
întorc sub forma depunerilor, şi singura schimbare ce are loc este reportarea 

dintr-un cont într-altul" .  („Report on Bank Acts, 1857", Evidence nr. 241 , 500.) 

Bancnotele servesc deci în acest caz numai ca mijloc de transmitere a creditelor. 

* Vezi volumul de faţă, p. 455456. - Nota red. 
** - cerere de împrumuturi în bani. - Nota !rad. 

* * *  - cerere de aur. - Nota !rad. 
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Angliei osoilează de obicei în sens opus circulaţiei bancno1'elor ei, 
şi  aceasta •confirmă .regula băncilor :particulare ,că n'ici o bancă nu 
poate mări emisiunea bancno telor ei p este o anumită limită determi
nată de nevoile dienţilor ei ; dacă însă banca vrea să acorde m
prumuturi peste această :sumă, ea trebuie s-o facă din 'Capitalul 
propriu, deci fie tra11sformîd în numerar hîrtii de valoare, fi e folo
sind încl'sările de b ail!i pe care altfel le-ar plasa •în hîrtii de valoare. 

Aici se mai vede însă şi ce înţelege Fullarton prin capital. Ce 
înseamnă aici 1capital ? Că banca nu mai poate acorda împrumuturi 
din proprHle ei b ancnote sau obligaţiii de plată, care, bineînţeles, 
n-o co stă nimic. Dar atunoi din ce acodă împrumuturi ? Din suma 
obţinută prin vînzarea de 1securiUes in reserve *, adică prin v\n
zarea efectelor de stat, a acţiuniloor şi a altor Mrtii de valo are 
purtătoare de dobîndă. Dar pe ce vide ea aceste hîrtii ? Pe b ani, 
aur ,sau bancno te, în măsura în c are acestea din urmă reprezintă 
mij loce de plată legale, cum 1Înt acelea ale B,ncii Angliei. Aşd ar, 
ceea ce b anca dă cu împrumut rePrezintă, în toate ·împrejurările, 
bani. Hanii aceştia însă constituie acum o p art·e din c apitalul ei. 
Dacă acoidă împrumutul în aur, lucrul acesta e evident. Dacă 
acordă împrumutul în b ancnote, aceste bancnote reprezintă acum 
capital fiincă în schimbul lor ban1ca a dat o valoare reală, hiîrtiile 
purtătoare de dobîndă. La băncile particulare bancnote.le încasate 
în schimbul hîrtioilor de valoare vî11dute nu pot ii în cea mai Ilare 
parte dedî1t b ancnote ale Băncii Angliei s.u bancnote proprii, căci  
alte bancnote cu greu ar 1fi pr.imite c a  plată a hîrtiilor de valoare. 
Dacă aceste operaţii însă le -efectuează chiar Baca Angliei, banc
notele ei proprii reprimite o costă caJital, adică hiîrtii purtătotre 
de dobîndă. fo afară e aceasta, ea xetrage astfel 1diin drcul.ţie 
propriile ei b ancnote. Dacă aruncă aces:e bancno te din nou în 
circulaţie sau dacă în locul lor arucă în irculaţie bancnote noi 
pînă la concurenţa aceleiaşi sume, ele reprezintă, işadar, acum 
capital. Şi anume, ele reprezintă c ap i·tal iindi.ferent dacă JÎnt dale 
cu Îlprumut c apitalilşt.ilor sau dacă, ulterior, atunci 'CÎnJd cererea 
de asemenea credite în b ani scade, sînt folosite pentru investiţii în 

hîrtii de valoare. In toate aceste împrejurări cuvîntul cap.ital nu 

este folosit aioi dedit în ·sens bancar, adică că b ancherul eisle silit 

să dea icu împrumut mai mult dedît reprezi11tă însuşi creditul lui. 
După cum se 1ştie, Banca Angliei a:cordă toate împrumuturile 

în prpriil.e ei bancnote. Dac ă  totuşi circulaţia bancnotelor ei scade 
de regulă în raport cu poliţele &contate şi gajurile ajunse în pose

sia ei, d acă deai .împrumuturile acordate de ea cresc - ce se 

" - a hîrtiilor de -ialoare ţinute în rezervă. - Nota trad. 
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înhîmplă cu b ancnotele pllse în citculaţie, oum se reîntorc ele la 
bancă ? 

In primul nîlld, dacă cererea de credite în b ani rezultă dintr-o 
:balanţă naţională 'de P1iţi nefavorabilă şi, prin urmare, mijloceşte 
scgeirea aurU!lui, Prob1ema e forte siplă. PoQ·iţele 1sint soonte 
în lancnote. Banmotele ânt schimbate 1chiar la bancă, în issue 
department, în aur, şi  aurul este epo rtit. E ·ca şi cum banca ar 
plăti dirct în aur, 1chiar .în momentul scontănLi poliţelor, fără mij
lo1c irea 1bacnoitelor. O inteniificare a 1ceneri·i :de ct f[ - 1care in 

unele c azuri ajunge la 7 OOO 000-10 OOO OOO de lire sterline - nu 
idaugă, biniîJţele:s, cir:culaţiei inte·rne a ţării .ioi măcar o singură 
bancnotă de 5 lire. Cind se afirmă acum că în acest c az banc a 
acordă .împrmuturi de capital, şi nu de mij loace de circulaţie, 
aceista are un dublu seJs. În primul rînd, că nu avansează credit, 
ci o valoare reală, o parte din propriul ei capital ·sau din capitalul 
depUJs la e a. ln al doilea rînd, că nu dă cu !împrumut b ani pentru 
circulaţia internă, oi pentnu :incularţia internaţioillală, adică bani 
universali ; şi .în acest scop b anii trebuie să existe !întotdeauna sub 
formă ide tezaur, în copora1itatea lor metalkă, sub o formă care să 
reprezinte nu numai o formă-valoare, ci b anii să fie egali ei înşişi 
cu valoarea a căr.ei formă b ănească sînt. Deş.i aurul acesta repre
zintă cpital atît pentru bancă cit şi pentru exportatorul de aur, 
adică capital b ancar sau capital comercial, to tuşi cererea de aur 
apare nu ca ·cerere :de capital, ci  în calitatea li de formă absolută 
a capitalului bănes.c.  Cererea apare tomai în momentul cind pie
ţele ext·erne :sînt SUH1aturate de cap.ital-maifă englez, ;care nu poate 
fi realizat. Ceea ce se ·cere, prin unar,e, nu ·este capital .ca atare, 
d ·Capital ca bani, sub 1fona .n •care banii 1sînt o marfă generală 
cu ircuJ.ţie pe piaţa mondială ; a'ceasta este forma lor iniţială ca 
metal nobil.  Reluxul de ·aur nu este !deci, .cum spun Fullarton, 
îooke 'tc., a mere question of c apital *, ci  a qustion of money **, 
chiar da'că într-o .funaţie :specifacă. Fa•ptul că aceasta nu este o pro
blemă a c irculaţiei interne, CU susţin adepţii 1ui Curre::y Theorie, 
nu dovedeşte nicidecum, aŞa cum :cred Fullarton şi alţii, că e o 
simplă question of 1capital. Este o question of money sub forma în 
care b anii 1servesc ca mijloc de plată intenaţional. 

„Whether that capital" (preţul milioanelor de cuarteri de griu cumpărat 
ln străinătate din cauza recoltei proaste din ţară) 1 1 is transnitted in marchandize 
or in specie, is a point which in no way affects the na ture of the transaction • * * * · 
(Fullarton, I. c . ,  p. '131 .) 

* - o simplă problemă de capital. - Nota trad. 
* * - o problemă de bani. - Nota trad. 

* * * - „Indiferent dacă acest capital este transmis sub formă de mărfuri 
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Dar de acet •lucru depinde foarte mult faptul dacă are loc sau 
nu o scurgere a aurului. Ca.pitalul este transmis sub formă de metal 
nobil, pentru că S1b formă de măfuri el sau nu poate fi de loc 
transmis sau poate i transmis numai cu )ieleri oa.r.te mari. 
Teama pe care o inspiră 1sistemului >b ancar modem scurgerea auru
lui întrece v�.urile cele mai frumoaSe fă•urite de sStemul monetar 
în legătură cu metalul nobil pe ·care-l priveşte ca un:că avutie 
reală. Să luăm, de pildă, următoarea depoziţi·e a guventorului 
Băncii Angliei, Morris, in faţa comitetului parlamentar asupra cri
zei din 1 847-1848 : 

3 846. (lntrebare :) „Cind vorbesc despre deprecierea rezervelor (stocks) şi a 
capitalului fix, am în vedere că tot capitalul investit în diferite rezerve şi produse 
s-a depreciat în acelaşi mod ; că bumbacul brut, mătasea şi lina brută au fost 
trimise pe continent la ac1leaşi preţuri derizorii şi că zahărul, cafeaua şi ceaiul 
au fost vîndute cu mari pierderi, ca Ia licitaţie ? - Era inevitabil ca ţara să fie 
nevoită să facă mari !acriiicii pentru a preîntîmpina scurgerea aurului care a!
sese Ioc în urma importului masiv de produse alimentare". - 3 48. „Nu sînteţi 
de părere că ar fi fost mai bme să se Tecurgă la cele 8 OO OO .J. st. care se 
aflau in tezaurul băncii, decit să se încerce să se recapete aurul cu preţul unor 
asemenea sacrificii ? - Nu, nu sint de această părere•. 

Aurul este considerat aici ca sdngura avuţie reală. 
Descoperirea lui Tooke, citată de către Fullarton, că 

„with only one or two exceptions, and those admitting of satisfactory expla
nation, every remarkable fall of the exchange, followed by a drain of gold, that 
has occurred during the la;t half century, has been coincident throughout with 
a comparatively Iow state of the circulating medium, and vice versa" .. (Fullarton, 
p. 121) ,  -

dovedeşte că această 1scurgere a aurului intervine mai ales 
după o perioadă de agitaţie şi speculă ca 

„a signal of a collapse already commenced ... , an indication of overstocked 
markets, of a cessation of the foreign demand for aur productions, of delayed re
turns, and, ·as the necessary sequel of all these, of commercial discredit, manufac
tories shut up, artisans starving, and a general stagnation of industry and enter
prise• .... (p. 19).  

sau sub formă de bani în numerar, aceasta nu schimbă cu nimic natura afacerilor". 
- Nota trad . 

.. - „cu una sau două excepţii care permit o explicaţie satisfăcătoare, fie
care scădere însemnată a cursului schimbului, urmată de o scurgere a aurului care 
a avut Ioc în cursul ultimei jumătăţi de veac, a coincis întotdeauna cu un nivel TP
lativ redus al mijloacelor de circulaţie, şi invers". - Nota trad. 

* * - „un semn că crahul a şi început..., un semn că pieţele sînt suprasatu
rate, că în străinătate produsele noastre au încetat de a mai fi cerute, că reîntoar
cerile de bani întirzie, iar urmările necesare ale acestei stări de lucruri sînt lipsa 
de încredere comercială, închiderea fabricilor, mizeria muncitorilor şi stagnarea 
generală în industrie şi în afaceri" .  - Nota trad. 



Capitolul XVIII. Mijloace de circulaţie şi capital 461 

Totodată aceasta este, fireşte, cea mai bună obicţie ridicată 
împotriva adepţilor lui Curre!cy Theorie, c ă  

„a full circulation drives out bullion and a low circulation attracts itn * .  

Dilpotrivă, cu toate că Banca Angliei dispune d e  o considera
bilă ·rezervă de aur în 1speoial [n perioda de prosperitate, rezerva 
aceasta se collStituie în.toldeauna în periOada de deprimare şi de 
stagnare care urmeză furtunii.  

işadar :Înt reaga înţelepciune rferitoare la scurgerea aurului 
se reJuce 1a a SPune că ·cererea de mijoace internaţionale de dr
cuJ:ţie şi de plată dtferă de ·Cererea .de ijloace interne de circula
ţie şi de pliată (de unde rezultă de la sine că „the existence of a 
drain does not necssarily imply any dilinution of the inter.al 
demand for oirculationu **, cum spune Fullarton la p.  1 1 2) ; şi 
că exportul de metale nobile, aruCarea lor în circulaţia interna
ţională, nu este identc cu aruncarea de b ancnote sau monzi în cir
culaţia intenă. De altfel am arătat mai înainte *** că mişcar-ea 
tezaurului , care este concentrat ca fond de rezevă pentru plăţile 
internaţionale, nu are .în sine nimi� comun cu micarea banilor ca 
mijloc de ciPculaţie 122• Fireşte, lucrurHe Se complică datorită faptu
lui că diferitele funcţii ale tezaurului pe eare le-am dedus dlin na-tura 
banilor : funcţia sa ca fond de rezervă pentru mijloacele de plată 
necesare plăţlor scadente în 'interiorul 1ţării, ca fond de •rezervă al 
mijloacelor de ci1ou1aţie, 1n sînşit ca fond de rezervă al banilor 
universali, - sint atribuite unuia şi aceluiaşi fond de rezervă, de unde 
rezultă că, în anumite împ rejurări, scurgerea aurului băncii în 
\nteriorul ţăriii se poate combina cu ·scurgerea lui în străinătate. Mai 
survine însă o complic aţie datorită unei al1te funcţii atrilbuite în 
mod cu totul arbitrar a•cestui tezaur, a.ceea de a !Servi ca fond de 
garanţie pentru :convertibHitatea bancnotelor în ţările în care sis
temul de credit şi banii de credit sînt dezvoltate. La toate acestea se 
mai adaugă în cele din urmă : 1 )  concentrarea fondului naţional de 
rezervă la o singură bancă principală, 2) reducerea lui la minimum 
posibil. De aici şi lamentările lui Fullarton (p. 1 43) : 

„One cannot contemplate the perfect silence and facility with which varla
tions of the exchange usually pass off in continental countries, compared with 
the state of feverish disquiet and c larm always produced in England whenever 
the treasure in the bank seems to be at all approaching to exhaustion, without 

' - „o circulaJie intensă îndepărtează aurul şi o circulaţie slabă îl arage•. 
-- Nota !rad. 

' '  - „existenţa unei scurgeri a aurului nu implică neapărat o micşorare 
a cererii intense de mijloace de circulaţie". - Nota lrad. 

"' "' ' Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 3, Bucureşti, Editura politică, 
166, p. 1'571 58. - Nota trad. 
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being struck with the great advantage în this respect which a metallic currency 
possesses" * . 

ibstracţie fin. însă ide s.curgerea aurlui, cum oate oare 
o b ancă care emite bancnote, cum este, de pi1dă, Banca Angliei,  
să măreas'că Uma iiprumuturilor Jco'date de ea lin bani fără a 
mări şi misiunea bancnotelor ? 

Toate bancnotele aflate în afara băncii, iiiferent dacă cir
culă sau dacă zac în teza:re piarti.culare, balCa le consideră ca 
fiind in ci;culaţie ,  adică le consideră ca nefiind în poses,ia ei. Dacă, 
prin urmare, b anca lşi •extinde operaţii:le de scont şi de .amanet, 
imprumuturile pe securHiS, bancnotele emise în acest sc> tre
buie să se reîntoarcă din nou }a bancă, deoarece altfel măresc 
suma a.a:tă în circulaţie, ceea ce nu trebuie 1să se înt.împle. Această 
reîntoarcere p oate avea oc fn două feluri : 

ln primul rînd : Banca plăteşte lui A 1în bancnote !Pentru hîrtii 
de valoare ; cu ibanjcnotele, A achită lui B poliia scaldentă, iar B 
d;pune bancnotele 1din nou la bancă. Circulaţia acestor bancnote 
este astfel îJchei,ată, dar împrumutul rmÎne.  

(„The Ioan remains, and the currency, i f  not wanted, finds its way bdk 
to the issuer" * *. Fullarton, p. 97.) 

Bancnotele p e  1care banca le-a împrumutat lui A s-au reîntors 
la ea ; în 1s chJb, ba•nc a  e:ste creiditorul lui A sau al persoanei 
asupra căreia a fost tras ă poliţa scontată de ., şi debitomi Lui B 
pentru suma ide valoare epimată în aceste ban'Cnote, iar B dis
p une astfel de partea cor�spunzătoare din capitalul băncii. 

1n al doilea rînd : A ,plăteşte lui B, iar B 1însuşi sau C, Căruia B 
la rî11dul s ău 1îi p lăteşte .în b ancnote, achită cu aceste bancnote 
băncii, direat s au indirect, p oliţeJe ajunse la scadenţă. In acest 
caz, băncii i se plăteşte cu .pro,priile e·i b ancnote. Prin aceasta tran
zacţia e încheiiată (pînă înd A restituie banii băncii) . 

In ce măsură împrumutul acondat de bancă lui A trebuie con
s.de:t c a  împrmut de cprtal .de mijloace ide plată ? 91) 

91) In original pasajul de mai jos fiind ininteJ;qibil a trebuit refăcut în în
tregime de către redactor şi din această cauză a fost pus în acolade. Problema 
aceasta a fost tratată, dintr-un alt punct de vedere, în cap. XXVI * * *.  - F. E. 

* - „Văzînd deplina .!inişte şi uşurinţă cu care se produc de obicei varia
ţiile cursului de schimb în ţările de pe continent, în comparaţie cu neliniştea şi 
agitaţia care domnesc în Anglia ori de cite ori tezaurul băncii pare a fi total 
epuizat, m poţi să nu fii frapat de marele avantaj pe care-I prezintă în această 
privinţă o circulaţie a bani1or de metal". - Nota trad. 

** - „Împrumutu! r.mîne, iar mijlocul de circulaţie, dacă nu este nevoie 
de el. se reîntoarce Ia cel care I-a emis. - Nota trad. 

' * *  Vezi volumul de faţă, p. 43-437. - Nota red . 
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{ Aceasta depinde de natura llPmmutului. Aici trebuie să ana
lizm .rei cazuri. 

Primul caz. - A primeşte de 1a bancă o anumită sumă de bani 
cu împrumut în contul creditului lui personal, fără ,a da în schimb 
niei un fel de garanţii. ln aceSt cz el a primit ca împrumut nu 
numai mijloace de plată, ci, fără îndoială, şi un nou capital, p e  
care, pînă la a-l "estitui băncii, H poate folosi ş i  valori.fiC'a în cali
tate de c apital adiţional n întmprinderea sa. 

Al doilea caz. - A a 'dat fa gaj ibăncii hîrtii ide valoare, obli
g,aţii ale împrumutlui de sbat sau acţiuni şi a primit pentru ele un 
împrumut în 1lerar c are rprezintă, să zi:cem, pînă la două treimi 
din valoarea lor la cursul iilei. n acest caz, el a primit mijloacele 
de plată .de care avea nevoie, .în1s ă nid un ul de capital suplimen
tar, căci a d:t băn,cii o valoare�cpital mai mare decît cea pe care 
a primit-o de la ea. Dar ac ea:sră valoare-capital mai mare, Pe de 
o p arte, nu putea fi folosită de el pentu nevoile imeiate - ne
voia de mijloace de :plată -, deo arece sub o anumită formă era 
plasată ,cu ,scopul de a aduce dobîn!dă ; pe e altă parte, A avea 
motivele lui să nu transforme această valoare p rin ;înzare direct 
în mij loace de plită. Hîrtiile lui de valoare aveau între altele me
nirea de a Lncţiona drept .capital de rezervă şi le-a şi pus în 
funcţiune ca atare. Prin urmare, între A şi b ancă a avut loc un 
transfer .temp orar .şi reciproc de cpital, astfel că A n-a Piimit 
nici un fel de c a_ital suplimentar (dimpotriv.ă ! ) ,  dar în schimb a 
p rimit mij loaicele de p liată necesar·e. Pentru bancă, din contră, 
tranzacţia încheiată a însemnat o mobilizare temporară de .capital 
b ănesc sub forma unui împrumut, o trans,ormare a c apitallui 
b ănesc diintr-o formă :în alta, şi tocmai această transformare consti
tuie funcţia esenţială a operaţiilor banc are. 

Al treilea caz. - A a scontat ra bancă o poliţă şi , în schimb, 
după scăderea taxei de sc ont, a primit contravalo1area ei în nume
rar. n acest caz el a vînidut băn.i e.pital b ăne·sc sub fomă neli
chidă în schirul sumei de valoare a acestei poliţe sub formă 
lichidă ; o poliţă încă nescdentă a fost schimbată pe bani În nu
me1ar. Poliţa este aoum proprietatea băncii. Faptul că în caz de 
ne aichitare a p a.liţei ultimul andosant A ·ră•spunde faţă de b ancă 
pentru a1ceaistă sumă nu schimbă cu nimic situaţia ; acestă răis
puudere el o lîllarte cu ceilalţi andnţi şi cu emitentul poliţei, 
pe care îl p o a1te da în j udecată. Nu e vorba de'ci aici de un îm
prumut, ci pur şi simplu de cumpărare şi vînzare. A n-are deci 
nimic de restituit băncii, c ăci aceista îşi acPeră cheltuielile prin 
încaisarea poliţei la scadenţă. In cazul de faţă a avut laic de ase
menea un transfer re ci>roc de capital între A şi b ancă, şi anume 
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exact ca in cazul cumpărării şi 'înzărli oricărei alte mărfi ; tcmai 
de aceea A n-a prmit nki un capital su,plimertar. Ceea ce i-au 
trebuit şi a obţinwt au fost mijloacele de plată, iar e acestea le-a 
obţinut prin faptul că b anca i-a preschimbat o formă a capitalului 
lu!i bănesc - Pohlţa - pe o .Mă formă - banLi. 

Deci de un adevărat împrumut de capital poate fi vorb a  numai 
în primul c az. In al doilea şi lin al treilea caz poate fi vorba de 
îprumut de c apital numai în sensul în c are la orice plsmnt de 
capital se voibşte de „imprumJt de C JPital " .  In acest sens, banca 
împrumută capital bănoc lui A ; dar pentru A acesta reprezintă 
capital bănesc cel mu. n ,sensul că ,reprezintă 1în genere o parte din 
capitalul lui. El nu-'l cere şi nu-l oloseşte în special în calitate de 
c apital, ci în �cial în calitate de mijloc de iplată. In caz contrar, 
.orice vînzare obişnuită de marfă .prin 1care cineva 1şi Procură mij
loace de plată ar trebui coiSLderată ca un /împrumut de ·cipital Prmit 
de c ătre vînzător. - F. E.} 

Pentru bncile parti1culare care emit b ancnote, deosebirea constă 
în aceea că atunci .dind bancno,tele lor nu rmîn in circu\laţia locală 
şi nici nu se reîrttorc sub forma de depuneri sau de plăţi ale pohţe
lor scadente, ele ajung 'în mina unor oameni cărora aceste b ănci 
trebuie să le dea în schimb aur sau b ancnote ale B ăn1di Angliei. 
ln acest caz 1împrumutul :cordat în bancnote ale acestor b ănci 
reprezintă de fapt un împrumut în bancnote ale Băncii Angliei sau, 
ceea ce Pentru bancă înseamnă acelaşi lucru, un împrumut în aur, 
deci o parte din capitalul ei bancar. Acesit licru e val!bil şi în cazul 
cind Banca Angliei Î!săşi sau oricare altă bancă care S1int supuse 
legii prin 1care se fixează limita maximă a emis1unii .e bancnote 
trebuie să vîndă hîr1i de valoare pentru a retrage din circulaţie 
propriile ei bancnote şi a le da apoi din nou ca Î1)rmut ; în acest 
caz propriile ei bancnote reprezintă o parte din capitalul ei bancar 
mobilizat. 

Chiar dcă circulaţia ar fi pur metalică, atunci simultan : 1) o 
scurgere a aurului { aici se are în vedere, evident, o scugere a 
aurului care, cel puţin parţial, ia dmunul străinătăţii. - F. E. } ar 
putea goli tezaiurul băncii şi 2) , dat fiind că banca ar avea nevoie 
de aur mai ales pentru ach:tarea so1duiilor la oontur.ile de pl ăţi 
(lichidarea tranzacţiilor din trecut) , împrumuturile acordate de ea 
pe hîrtii de valoare ar putea creşte foarte mul1t, dar s-ar relntodrce 
la b ancă sub formă de depuneri 1sau de plăţi pentru poUţele sca
dente ; aşa îndît, e de o parte, suma totală a rezervei ei de iur 
s-ar mta?ora o dală cu creşterea c antităţi1i hîrtiilor de valoare din 
portofoliul ei, [ar e de altă parte, aceeaşi sumă pe oare o de.ţinea 
mai înainte în calitate de proprietar ar păstrao acum c a  debitor 
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al dmnătorilor ei şi, în sfînşit, misa totală a mijloacelor de circu
laţie ar scădea. 

Pînă acm am prsms că împ rumuturile se acodă în banc
note şi că, p rin urmare, determină o sporire, cel puţin tI)orară, 
chiar dacă de foarte urtă durată, a emisiunii de b ancnote. :cest 
lucu nu este însă neapărat necesar. In loc să.i dea b ancote, banca 
poate să-i deschidă lui A un cont de credit, astfel că, din debitor 
al ei, el pare jn regLstre ca un depunător imaginar. Pe creditorii lui, 
el i Plătşte u cecuri trase asupra băncii, 1iar primitorul acestor 
cecuri, aa rmdul aui, p'lăte.şte cu aceste cecuri pe bancherul său,  
care le schimbă în Clearig House pe ceourile emise a&Pra lui. 
In cazul acesta nu intervin de loc bancnotele, şi 1întreaga tranzacţie 
se limi:ează 1a aceea că, printr-un cc tras chiar asupra băncii, 
i se plăteşte ei o creanţă pe care aceasta o are de realizat şi că 
adevărata ei reoopensă constă în creanţa ei asupra lui A. tn 
acest caz banca 1i-a î,pmmutat o parte din propriul ei capital 
b ancar, adică o parte din creanţele prprii ce se află în posesiu
nea ei. 

n măsura în care această cerere de împrumuturi în b ani este 
o cerere de capital, ea este o cerere numai de capital ·bănesc, adică 
de capital din punc:ul de vedere al b ancherului, şi ane de aur 
- atunci cî.d e vorba de scurgerea aurului în străinătate -, &au 
de bancno±e ale Băncii Naţionalie, pe care băncile pa'Uculare şi le 
p ot procura numai cumpă.indu-le in schimbul unui echivalent şi 
de aceea pentru ele reprezintă capital. Sau, în sfîrşit, este vorba 
de hîrtii purtătoare de dobîndă, de obligaţii de stat, acţiiuni etc., 
care trebuie să fie .indute pentru ca baca să poată obţine aur 
sau b ancnote. Dacă însă acestea sînt efecte de stat, ele sînt capital 
numai pentru cel care le-a CUliPărat, pentru care ele reprezintă 
deci preţul plătit la cumpărarea lor, cpitalul plasat în ele ; în 
sine ele nu Sînt capital, ci si1Ple creanţe. Dacă sînt ipoteci, ele 
constituie siple tttluri asupra viitoarei rente funciare, iar dacă 
sînt acţiuni, ele reprezintă ·siple <tluri de proprietate, care d au 
drpt la încasarea viitoarei pliusvalorii. Toate aceste hîrtii nu sînt 
c apital real, nu reprezintă părţi cmponente ale capitalului şi în 
sine nu sînt valori. Prin !semenea t1anzacţii, banii, care parţin 
băncii, pot să se transforme şi in depuneri, astfel că b anca, în loc 
de a răJîne Proprietară, deviine letor 11n :pont u cşi bani, 
deţini11dui sub un alt titlu. Ori:ît de important ar fi acest lucru 

pentru b ancă, el nu schimbă dtuşi de puţin masa rezervei de c apital 

şi nici chiar pe cea a c apitalului bănesc existent în ţară. Prin ur

mare, oapitaLul figurează aici numai în ca1itate de capital bănesc 
şi, dacă nu există sub forma reală de b ani, există ,ca siplu titlu 
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aspra capitalului. Acest lucru este foarte iPortant, deoarece 
insufi.ienţa 1şi :cererea i,perioa:să ide capital bancar este confundată 
.cu o micşorare a capitalu'lui real, ca·re, dimpotrivă, în asemenea 
c azuri există din abundenţă sub forma de mijloace de poducţie 
şi de produse şi exercită preshme asupra pieţei. 

Aşadar se poate e;plica foarte simplu modul în care creşte 
cantitatea hîrtiilor de valoare deţinute de bancă ca acoperire şi 
modul în oare banca poate satisface cererile spo>ite de credite 
în b ani, în timp ce cantitatea totală a mijloacelor de oirculaţie 
riîne aceeaşi .sau descreşte. Şi anume, în aJsemenea perioalde de 
criză de bani această masă totală p o ate fi menţinută in anumite 
limite în două feluri : 1) prin s.cm gerea aurului ; 2) prin cererea 
de b ani ca simp1u mijloc de plată, cîl bancnotele ieşite ,se re
întoc rimediat s au c'înd tran.aoţiile se desfăşoară fără ieşire de 
bncote, prin ,creiitare în cont,  înd, iadar, o siplă tranzacţie 
de credit mijlo'ceşte plăţile a căror li chi'dare era singurul scop 
al operaţiei. Partioularitatea b anilor este că, arunci cînd fun,cţio
nează numai în vederea soldării plăţilor (iar în timpl cr·izeior se 
fac împrumuturi numai Pentru ,a p lăti, lU pentru a cumpn, penbru 
a lichida tranzacţii anterioare, nu pentru a încheia tranzacţii); can
titatea for a:flată În dDculaţie ieste minimă, este minimă 1chiar dacă 
această soldare nu se ,face excl1Usiv iprin operaţii de credit, ci şi, 
într-o oa-ecare măsură, prin illltermediul bnilor ; prin urmare, 
at'l1nci cind este o mare aifluenţă de cereri Ide credite în bani, un 
număr norm de tranzacţii de acest fl pot  'fi încheiate fără ·Ca 
circulaţia să ifi.e sporită. Simplul fapt însă că dr.culaţia Băncii 
Angliei rămîne stabilă sau chiar descreşte, concomitent cu o im
portantă creştere a creditelor în b ani acordate de e1a, nu do
vedeşte prima facie ni'Cidecum, cm cred Fullarton, Tooke şi alţii 
(ca urmare a faptului •c ă ifac greşeala de a :consiidera •Creditul in bani 
identic ou luarea cu împrumut de c apital adiţional, capital on Ioan), 
că .circulaţia banilor .(a bancnotelor) rn fucţia lor ide mijloc de 
plată nu creşte şi nu se extinde. Deoarece circulaţia bncno:eior 
ca mijloc ide cumpărare se reduce 'în periode 1de Stagnare a ·afaceri
lor, cînd ,cererea ide asemenea credite creşte, circulaţia lor ca mijloc 
de plată poate să :crească, şi lotuşi 1suma totală a circulaţiei, adică 
sUlla bancnotelor c are funcţrionează c a  mijloc de cr,părare şi c a  
mijloc de p lată, să rămînă neschimbată sau chiar să scadă. Circu
laţia ca mijloc de plată a bancnotelor c are se reîntor: imediat la 
b anca <de care au fo st emise nu este ·eons-ideDată de către aceşti eco
nomişti c a  fiinld circulaţie. Dacă c.irculaţia banilor ca mij1oc de 
plată .ar Crşte mai mult decât ar lesCreş.te cir.culaţia lor ca mij loc 
de C>ărare, 1atunci ciDculaţia otailă ar creşte, deşi cantitatea de 
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b ani care funcţionează ca mij.loc de cumpărare ar scădea co&ide
rabil. Fenomenul acesta are loc realmente in anumite momente ale 
crizei, ,şi anume atunci dl prăbuşirea ·creditului este completă, 
cînd U numai măfurile şi îr,tiile Ide valoare nu se pot vinde, dar 
nici poli�ele nu Se mai pot sconta, şi dnd nu mai e valabilă decât 
plata ,în nlI!erar, 1sau, ,cum lice oomerciantul : casa. Deoarece Ful· 
larton şi al1ţii nu înţeleg că circulaţia biancnotelor ca m ijloc de plată 

reyr-e.in:ă carnote.Jslica aicestor perioJde ide criză de 1bani, ei  'Consi
deră ac!s.t 1fenomen ca fiind intîmplător. 

„With respect again to those examples of eager competition for the possession 
of banknotes, which characterise seasons of panic and which may sometimes, as 
at the clase of n5, lead to a sudden, though only temporary, enlargement of 
the issues, even while the efflux of bullion is stil going on, these, I apprehend, 
are nat to be regarded as among the natural or necessary concomitants of a low 
exchange ; the demand in such cases is nat for circulation • (ar trebui spus 
circulaţia banilor ca mijloace de cumpărare) „but for hoarding, a demand on the 
part of alarmed bankers and capitalists which arises generally in the last act of 
the crisis" (deci ca rezervă pentru mijloace de plată) „after a long continuation 
of the drain, and is the precursor of its termination • *. (Fullarton, p. 130.) 

Atunci :înJd am stdiat b anii 'Ca mijloc de plată („Capitalul " ,  
c artea rl, cap. 'III, 3,  b) . a m  arătat c m  l a  o întrerupere violentă a 
lanţului rde plăţi, b ahii, în raport cu mănfurile, dintr-o formă our 
deală, 1se .transformă într�o formă m aterială şi totodată absolută a 
valorii. n legătură ou aceasta au forst .a te chiar acolo cîte'a exemple 
în notele 100 şi 1 0 1 .  Această ,întrerupere este :în parte efctul, în 

parte cauza zdruncinării ,creditului ii a 1împrejurărilor ·care o înso
ţesc : suprasaturarea >ieiţelor, idepreoierea mărfurilor, �ntreruperea 
producţiei etc. 

Este însă limpede că Fullarton transformă deosebirea dintre 

bani ca mij loc ide c:părare .i bani ca mijloc ,de plată într-o faisă 
deosebire între currency şi capital. La baza racestui fpt stă tot 
cocepţia îngStă a bancherilor asupra circulaţiei. 

" - „In ceea ce priveşte acele exemple de concurenţă puternică pentru 
obţinerea de bancnote care caracterizează vremurile de panică şi care uneori 
pot duce, cum s-a întîmplat spre sfîrşitul anului ·1825, Ia o sporire bruscă, deşi 
numai temporara, a emisiunii de bancnote, chiar în timp ce scurgerea aurului 
continua, cred că toate acestea nu trebuie privite ca un fenomen care însoţeşte 
în mod firesc şi necesar o scădere a cursului schimbului ; cererea, în asemenea 
cazuri, nu este o cerere de mijloace de circulaţie" (ar trebui spus : nu de mijloace de 
circulaţie în calitate de mijloace de cumpărare), „ci de tezaur, o cerere din 
partea bancherilor şi a capitaliştilor cuprinşi de nelinişte, cerere care ia naştere 
în general în ultimul act al crizei" {deci o cerere de mijloace de plată în rzervă) , 
„după o lungă perioadă de scurgere a aurului, şi care vesteşte sfîrşitul acesteia• . 
- Nota !rad. 
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S-ar mai putea pUne întreb a-ea : ce lipsşte oare în asemenea 
vremuri grele, capitall!l sau banii .în ;deteminarea lor de mijloc de 
plată ? Dpă cum 1se ştie, acesta este obiectul controversei. 

In p-imul înd, in măsura �n care jena financiară se manifestă 
prin scurgerea aurului, este .pede că ceea ce se cere este mijlocul 
dP plată intenaţional. Dar banii, în determinarea lor de mijloc de 
plată internaţional, ·sînt aur în realHatea lui metalică, adică sub
stanţă c are ea Însăşi are valoare, o masă de valoare. In acelaşi 
timp ei Înt capital, dar capital nu în 'caLitate de capital-marfă, ci 
de c apital bănesc, c pital nu ·sub formă de mănfuri, ci oob formă 
de bani (şi anume de bani :în sensul cel mai propriu al cuvîntului, 
în care e�istă ca afă .generală a pieţei mondia1e) . Aici nu exiistă 
nici o opoziţie între cererea de bani ca mijloc de plată şi ce'erea 
de capital. Opozi·ţia există între capital în forma sa de bani şi capital 
în forma sa de m.dă. Iar singura fomă sub c are el este cerut şi 
poate funcţiona aici este forma bani. 

Abstracţie făcînd de acestă cerere de aur (sau de argint) , nu 
se poate June că lin asemenea perioade de criză se simte vreo 
11psă oarecare de oa.itl. Acest lucru poate avea loc în împreju
rări excepţionale, cum r fi scumpirea cerealelor, criza de bum
bac etc. ; dar împrejurări de .aceStea nu insoţesc neapărat şi de 
regulă perioadele de criză, şi existenţa unei asemenea lipse de 
c ,pital nu poate fi ded dedusă cu anticipaţie din .faptul .că există 
o afluenţă le cereri ,de credite în bani. Diotrivă. Pieţele sînt 
suprasaturate, inundate de c apitalIllarfă. Prin urmare, în nici un 
caz jena financiară nu este provocată de lipsa de ,capital-mariă. 
Asupra acestei probleme vom reveni ulterior. 
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Citate în limbi străine 

P. 186 „It is not meant to be asserted by him" (Ricardo) „that two particular 
Nota 30 Jots of two different articles, as a hat and a pair of shoes, exchange 

with one another when those two particular lots were produced by 
equal quantities of labour. By 'commodity' we must bere understand 
the 'description of commodity', not a particular individual hat, pair 
of shoes etc. The whole labour which produces all the hats in England 
is to be considered, for this purpose, as divided among all the hats. 
This seems to me not to have been expressed at first, and in the ge
neral statements of this doctrine." („Observatins on some verbal dis
putes in Pol. Econ. etc . " ,  London 1 821 , p. 53, 54.) 

P. 1 94 „Where the quantity of wages, capital, and land, required to produce 
Nnta 3 1  an article, have become different from what they where, that which 

Adam Smith calls the natural price of it, is also dilferent, and that 
price which was previously its natural price, becomes, with reference 
to this alteration, its market-price ; because, though neither the supply, 
lor the quantity wanted may have changed" („ .) „that supply is not now 
exactly enough for those persons who are able and willing to pay 
what is now the cost of production, but is either greater or less than 
that ; so that the proportion between the supply, and what is, with re
ference to the new cos t of production, the effectual demand, is diffe
rent from what it was. An alteration in the rate of supply will then 
take place if there is no obstacle in the way of it, and at last bring 
the commodity to its new natural price. It may then seem good to 
some persons to say that, as the commodity gets to its natural price 
by an alteration in its supply, the natural price is as much owing to 
one proportion between the demand and the supply, as the market
price is to another ; and consequently, that the natural price, just as 
much as the market-price, depends on the proportion that demand and 
supply bear to each other. („The great principie of demand and supply 
is called into action to determine what A. Smith calls natural prices 
as well as market-prices.' - Malthus. („Observatins on certain verbal 

disputes etc.", London 1 821 , p. 60, 61 .) 

P. 1 97 „If each man of a class could never have more than a given share, 
Nota 32 or aliquot part of the gains and possessions of the whole, he would 

readily combine to raise the gains" („.) : „ this is monopoly. But where 
each man thinks that he may any way increase the absolute amount 
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of bis own share, though by a process which lessens the whole amount, 
he will of ten do it : this is competition. " („An Inuiry :nto those prin
cip Ies respecting the nature of demand etc ." ,  London 1821 , p. 105). 

P. .7 „We should alsa expect that, however the rate of the profits of stock 
Nota 35 might diminish în consequence of the accumulation of capital on the 

land, and the rise of wages, yet the aggregate amount of profits 
would increase. Thus, supposing that, with repeated accumulations of 
10,000 f the rate of profits should fall from 20 to 19, to 18, to 17 per 
cent., a constantly diminishing rate ; we should expect that the whole 
amount of profits received by those successive owners of capital would 
be always progressive ; that it would be greater when the capital 
was 200,000 f, than when 1 00,000 f ; still greater when 300,000 f 
and so on, increasing, though at a diminishing rate, with every in
crease of capital. This progression, however, îs only true for a cer
tain time ; thus, •19 per cent. on 200,000 f îs more than 20 on •100,000 f ; 
again 18 per cent. on 300,000 f is more than 19 per cent. on 
200,000 f ; but after capital bas accumulated to a large amount, and 
profits have fallen, the further accumulation diminishes the aggregate 
of profits. Thus, suppose the accumulation should be 1 ,000,000 f , and 
the profits 7 per cnt., the whole amount of profits will be 70,000 f ;  
now if an addition of 100,000 f capital be made to the million, and 
profits should fall to 6 per cent., 65,00 f or a diminution of 4000 f 
will be received by the owners of stock, although the whole amount 
of stock will be increased from 1 ,000,000 f to 1 , 10,000 f • Ricardo, 
„Pol. Econ. •, chapt. VII („Works" ,  ed. MacCulloch, 1852, p. 68, 69). 

P. 241 „They contend the euality of profits will be brought about by the 
Nota 36 general rise of profits ; and I am of opinin that the profits of the 

favoured trade will speedily submit to the general levei." ([Ricardo, 
„Pol. Econ. " ,) „Works " ,  ed. MacCulloch, p. 73) 

P. 282 ... „the transport of commodities from one place to another. • ([Ramsay), 
Nota 38 „An Essay on the Distribution of Wealth" ,  p. •19) 

„In the existing economica! arrangements of society, the very act, 
which is  performed by the merchant, of stnding between the producer 
and the consumer, advancing to the former capital and receiving pro
ducts în return, and handing over these products to the latter, recei
ving back capital în return, îs a transaction, which both facilitates the 
economica! process of the community, and adds value to the products 
in relation to which it îs performed. • ([S.P. Newman, „Elements of Pol. 
Ec. • (Andover and New York ·1835).] p. '174.) 

. . .  „since it adds value to products, for the same products, în the 
hands of consumers, are worth more than în the hands of producers" 
( ... ) „strictly ( ... ) an act of production. " (p. 175.) 

P. 310-31 1 „Profit, on the general principie, îs always the same, whatever be 
Nota 40 price ; keeping its place like an incumbent body on the swelling or 

sinking trade. As, therefore, prîces rise, a tradesman raises prîces ; as 
prices fall, a tradesman lowers price." (Corbet, „An Inquîry into the 
Causes etc. of the Wealth of Individuals " .  London 1841, p. 20.) 

„The profit of trade is  a value added to capital which îs inde
pendent of price, the second" (speculation) „îs founded on the variation 
în the value of capital or în price itself. • (1.c.p. 128) 
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P. 321-22„De W1sselbank heeft haren naam niet. . .  van den wissel, wisselbrief, 
Nota 43 maar van wisselen van geldspecien. Lang v66r het oprigten der 

Amsterdamsche wisselbank in 19 had men in de Nederlandsche koop
steden reeds wisselaars en wisselhuizen, zelfs wisselbanken„.  Het be
dijf dezer wisselaars bestond daarin, dat zie de talrijke verscheidene 
muntspecien, die doar vreemde handelaren in het land gebragt wor
den, tegen wettelijk gangbare munt inwisselden. Langzamerhand breidde 
hun werkkring zich uit„. zij werden de kassiers en bankiers van hunne 
tijd. Maar in die vereeniging van de kassierderij met het wissellambt 
zach de regering van Amsterdam gevaar, en om dit gevaar te keeren, 
werd besloten to het stichten eener groote inrigting, die zoo wel het 
wisselen als de kassierderij op openbaar gezag zou verrigten. Die in
rigting was de beroemde Amsterdamsche Wisselbank van 1609. Evenzoo 
hebben de wisselbanken van Venetie, Genua, Stockholm, Hamburg haar 
ontstaan aan de gedurige noodzakelijkheid der ve1wisseling van 
geldspecien te danken gehad. Van deze allen is de Hamburgsche 
de eenige die nog heden bestaat, om dat de behoefte aan zulk eene in
rigting zich in deze koopstad, die geen eigen muntstelsel heeft, nog 
altijd doet gevoelen etc.•  (S. Vissering, „Handboek van Praktische 
Staathuishoudkunde".  Amsterdam 1860. I ,  p. 247, 248.) 

P. 343 
Nota 4 

P. 357 
Nota 57 

P. 357 
Nota 58 

P. 359 
Nota 60 

„You• (the Bank of England) „are very large dealers in the commodity 
ol capital ?"  („Report on Bank Acts", H. of C. 1857, [p. 1 04] .) 

„The equitableness of taking interest depends nat upon a man's ma
king or nat making profit, but upn its" („.) „being capable of pro
ducing profit, if rightly employed. • (An Essay on the Governing Causes 
of the Natural Rate of Interest, wherein the sentiments of Sir W. Petty 
and r. Locke, on that head, are considered " ,  London 1750, p. 9. Autor 
al lucrării apărute annim : J. Massie.) 

„Rich people, instead of employing their money themselves„. let it  aut 
to other 'people for them to make profit of, reserving for the owners a 
proportion of the profits so made. • (l.c.p. 3, 24.) 

„The ambiguity of the term value of money or of the currency, when 
mployed indiscriminately as it is, to signify both value in exchange 
for commodities and value in use of capital, is a constant source of 
confusion. • (Tooke : „Inquiry into the Currency Principie" ,  p. 7.) 

P. 364 „The natural rate of interest is governed by the profits of trade to 
Nota 61 particulars." (Massie, l.c.p. 51)  

P. 366 „„ ,by the accumulation of surplus capital "necessarily accompanying 
Nota 4 the scarcity of profitable employment for it in previous years, by the 

release of hoards, and by the revival of coniidnce in commercial pros
pects. • („History of Prices from 1 839 to 1 847". London 1848, p. 4.) 

P. 366 „An old customer of a banker was refused a loan upon a 200,000 , 
Nota 65 bond ; when about to leave to make known his suspension of payment, 

he was told there was no necessity for the step, under the circum
stances the ba.nker would buy the bond at 15000 . • ( [H. Roy,] „The 

Theory of the Exchanges. The Bank Charter Act of 1844 etc.• London 
1 864, p: 80.} 
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P. 369 „By which, gambling in discounts, by anticipation of the alterations in 
Nota 3 the bank rate, has now become half the trade of the great heads of 

the money centre . "  ( [H. Roy,] „The Theory of the Exchanges etc. " ,  
p . •  1 13.) 

P. 370 „This rule of dividing profits is not, however, to be applied particu
Nota 70 larly to every lender and borrower, but to lenders and borrowers in 

general . . .  remarkably great and small gains are the reward of skill and 
the want of understanding, which lenders have nothing at all to do 
with ; for as they will not suffer by the one, they ought not to benefit 
by the other. What has been said of particular men in the same busi
ness is applicable to particular sorts of business ; if the mercharits and 
tradesmen employed in any one branch of trade get more by what 
they borrow than tbe common profits made by otber merchants and 
tradesmen of the same country, the extraordinary gain is theirs, thougb 
it required only common skill and understanding to get it ; and not 
the lenders', who supplied them with money„ .  for the lenders would 
not have lent their money to carry on any business or trade upon 
lower terms than would admit of paying so much as the common rate of 
interest ; and, therefore, they ought not to receive more than that, 
whatever advantage may be made by their money.' (Massie, ·1 .c .p.  50, 5 1 .) 

P. 370-311 Bank rate . 
Nota 71  Market rate of disct., 0 days" drafts 

Do. do. 3 months 
Do. do. 6 months 
Loans to bill-brokers, day to day 
Do. do. for one week 
Last rate for fortnight. loans to stockbrokers 
Deposit allowance (banks) 
Do. do. (discount houses) 
(„Daily News", din 10 dec. 1889.) 

5 
35/s 
31;, 

p .c .  
p.c.  
p.c.  

35/u p.c .  
, 1  to 2 p.c.  
3 p.c.  
4•/4 to 5 p.c.  
'31/z p.c. 
3 to31/t p.c.  

P. 385 „The profits of enterprise depend upon the llet profits of capital, not 
Nota 72 the latter upon the former." (Ramsay, 1. c.p. 214. Net profits la Ramsay 

întotdeauna= dobindă.) 

P. 389 „Superintendence is here" („ .) " completely dispensed with." (J. E. Cair-
Nota 73 nes, „The Slave ·Power". London 1862, p.  48, 49.) 

P. 390 „lf the nature of the work requires that the workmen" („ .) „should be 
Nota 74 dispersed over an extended areaa, the number of overseers and, therc

fore, the cost of the labour which requires this supervision, will be 
proportitllately increased. • (Cairnes, l .c. p. 4) . 

P. 95 „Masters are labourers as well as their journeymen. In this character 
Nota 78 their interest is  precisely the same as tbat of their men. But they are 

also either capitalists, or the agents of capitalists, nd in this respect 
their interes! is decidedly opposed to the interest of the workmen." 
(p. 27.) 

„The wide spread of education among the journeymen mechanics 
of this country diminishes daily the value of the labour and skill of 
almost al! masters and employers by increasing the number of per
sons who possess their peculiar knowledge. • (p. 30. Hodgskin, „Labour 
defended against the Claims of Capital etc. • ,  London 1825.) 
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P. 395 „The general relaxation of conventional barriers, the increased facili· 
Nota 79 ties of education tend to bring down the wages of skilled labour in

stead of raising those of the unskilled." (J. St. Mill, „Princ. of Pol. 
Econ. " .  2nd ed. ,  London 1849, I. p. '479.) 

P. 404 „It is clear, that no labour, no productive power, no ingenuity, and 
Nota 82 no art, can answer the overwhelming demands of compound interes!. 

But all saving is made from the revenue of the capitalist, so that ac
tually these demands are constantly made and as constantly the produc
tive power of labour refuses to satisfy them. A sort of balance is, there· 
fare, constantly struck." („Labour defended against the Claims of Capital", 
p.  23. - <le Hodgskin.) 

P. 455-457 „It is a great error, indeed, to imagine that the demand for pecuniary 
Nota 90 accommodation (i.e. for the Ioan of capital) is identica! with a demand for 

additional means of circulation, or even that the two are frequntly as
sociated' Each demand originates in circumstances peculiarly affecting 
itself, and very distinct from each other. It is when everything looks 
prosperous, when wages are high, prices on the rise, and factories busy, 
that an additional supply of currency is usually required to perform 
the additional functions inseparable from the necessity of making lar
ger and more numerous payments ; whereas it is chiefly in a more 
advanced stage of the commercial cycle, when difficulties begin to pre
sent themselves, when markets are overstocked, and returns delayed, 
that interest rises, and a pressure comes upon the B ank for advances 
of capital. It is true that there is no medium through which the Bank is 
accustomed to advance capital except that of its promissory notes ; and 
that, to refuse the notes, therefore, is to refuse the accommodation. But, 
the accommodation once granted, everything adjusts itself in conformity 
with the necessities of the market ; the Ioan remains, and the currency, 
if not wanted, finds its way back to the issuer. Accordingly, a very 
slight examination of the Parliamentary Returns may convince any one, 
that the securities in the hand of the Bank of England fluctuate more 
frequently in an opposite direction to its circulation than in concert with 
it, and that the example, therefore, of that great establishment furnishes 
no exception to the doctrine so strongly pressed by the country bankers, 
to the effect that no bank can enlarge its circulation, f that circulation be 
already adequate to the purposes to which a banknote currency is com
monly applied ; but that every addition to its advances, after that !imit is 
passed, must be made from its capital, and supplied by the sale of some of 
its securities in reserve, or by abstinence from further investment in such 
securities. The table complied from the Parliamentary Returns for the in
terval between 1 833 and 1 840, to which I have referred in a preceding 
page, furnishes continued examples of this truth ; but two of these are 
so remarkable that it will be quite unnecessary for me to go beyond them. 
On the 3rd January, 1 837, when the resources of the Bank were strai· 
ned to the uttermost to sustain credit and meet the difficulties of the 
money market, we find its advances on Ioan and discount carried to 
the enormous sum of 1 7022000, an amount scarcely known since the war, 
and almost equal to the entire aggregate issues, which, in the meanwhile, 
remain unmoved at so low a point as 11 707600 I On the other hand, we 
have, on the 4th o June 1833 a circulation of 18892000 with a 
return of private securities in hand, nearly, if not the very lo:est 
on record for the last half-century, amounting to no more than 
972000 !" (Fullarton, l .c.  p. 97, 93.) 
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Adnotări 

Extrasele făcute de .Marx dn sursele ruseşti referitoare la această perioadă 
au fost publicate parţial de Institutul de marxism-leninism de pe lingă C.C. 
al  P.C.U.S. Vezi Arhiva Marx-Engels, voi. XI (M., 1 948) , voi. XII (M., 152) , 
voi. XIII (M., 1955). - 14. 

2 Este vorba de următoarele rapoarte : 1 )  „First Report from the Secret Com
mittee on Commercial Distress ; with the Minutes of Evidence. Ordered, by 
The House of Commons, to be Printed, 8 June 1848" ; 2) „Report from the 
Secret Committee of The House of Lords appointed to Inquire into the Causes 
of the Distress which has for some Time prevailed among the Commercial 
Classes, and how far it has been affected by the Laws for regulating the Issue 

of Bank Notes payable on Demand. Together with the Minutes of Eviden;e, and 
an Appendix. Ordered, by The House of Commons, to be Printed, 28 July 1848 
[Reprinted 1857] " .  - 15. 

3 Este vorba de următoarele rapoarte : „Report from the Select Committee on 
Bank Acts ; together with the Proceedings of the Committee, Minutes of 
Evidnce, Appendix and Index. Ordered, by The House of Commons, to be 
Printed, 0 july 11857" . „Report from the Select Committee, on the Bank Acts ; 
together with the Proceedings of the Commrttee, Minutes of Evidence, Appen
dix and Index. Ordered, by The House of Commons, to be Printed, 1 July 
1 88". � 15. 

4 Engels nu a reuşit să-şi realizeze intenţia de a edita „Teorii asupra plusvalorii" 

ca cel de-al patrulea volum al „Capitalului" .  In 1 90-1910 volumul „Teorii 
asupra plusvalorii• a fost editat

· 
de K. Kautsky, dar cu multe abateri arbi

trare de la manuscrisul autorului, multe modificări şi omisiuni. - 15. 

5 „Jahrbicher fir NalionalOkonomie und Slalislik" - revistă •bilunară fondată 
în •13 la Jena ; în 187-.190 a apărut sub îngrijirea economistului burghez 
Conrad ; în 191-1897 sub îngrijirea economistului burghez Lexis. - 15. 

6 Teoria „utilităţii maxime• - teorie economică vulgară, burghezo-apologetică, 
apărută în deceniul al 8-lea al  secolului al  XIX-Iea n opoziţie cu teoria va
lorii bazate pe muncă a lui Marx. Potrivit acestei teorii, la  baza valorii nu stă 
munca socialmente necesară, ci aşamumita utilitate maximă a mărfii, care 
reflectă aprecierea subiectivă a mărfii care satisface nevoia cea mai strin
gentă a cumpărătorilor. După părerea adepţilor teoriei „utilităţii maxime•,  
teoria valorii bazate pe muncă ar fi  greşită, întrucît în realitate,. spuneau ei, 
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preţurile nu coincid cu valoarea, care, de obicei, este determÎlllată de factori 
accidentali şi nelegaţi de producţie, cum ar fi raritatea mărfii şi altele. Fiind 
unul din mijloacele de camuflare a exploatării forţei de muncă salariate în 
capitalism, teoria „utilităţii maxime" este larg răspîndită în economia politică 
burgheză contemporană. - 16. 

7 Vezi W. Lexis. „Kritische Erorterungen liber die Wăhrungsfrage". In : „Jahr
buch fir Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschaft im Deutschen Reich" .  
Jahrgang V ,  Heft I, 1881 , S .  87�132. 

„Jahrbuch ilr Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschait im Deu
tschen Reich" - revistă bilunară fondată în 1871 ; a fost editată de către eco
nomistul burghez H. Schmoller Ja Leipzig, unde a apărut sub acest titlu din 
1871 pînă l 1912. 

Bimetalism - sistem monetar în cadrul căruia funcţiile banilor sînt înde
plinite concomitent de două metale nobile - aurul şi argintul. - 11.  

8 Este vorba de articolul lui Achilie Loria „Karl MaTx" ,  publicat în „Nuova 
Antologia di scienze, lettere ed arti". Roma, 1883, Aprile, p. 59�2. 

„Nuova Antologia di scienze, lettere ed arii" - revistă ştiinţifică şi lite
rar-artistică italiană, de orintare liberală ; în 1 -<1878 a apărut lunar la 
Florenţa ; în 187--1943 - bilunar la Roma. - 22. 

9 Loria a folosit ediţia franceză a volumului I al „Capitalului" ,  în care capitolu. 
XI corespunde cu capitolul IX al ediţiei germane „Rata şi masa plus
valorii" .  - 23. 

10 Este vorba de prefaţa lui Engels la volumul al II-iea al „Capitalului" lui 
K . .  Marx (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 24, Bucureşti, Editura politică, 
167, p. 7-26). -- 23. 

11 D ulcamara - personaj din opera lui Donizetti „Elixirul dragostei" 1 tipul 
şmecherului şi al şarlatanului. 

Sganarell - personaj din comedia lui Moliere „Don Juan• , servitorul 
lui Dn Juan ; tipul şarlatanului abil şi laş. - 25. 

12 Este vorba de articolul „Observaţii la articolul d-lui Stiebeling : «Despre 
influenţa concentrării capitalului asupra salariului şi exploatării muncii»" ,  pu
blicat în revista „Neue Zeit" nr. 3, 1187, p. 11127. 

„Die Neue Zeit" - revistă politică-teoretică a social-democraţiei germane; 
a apărut la Stuttgart din 13 pînă în octombrie 1890 lunar, iar din octombrie 
190 iJÎnă în toamna anului 13 săptămînal. Redactor al revistei a fost din 
1883 pînă în octombrie 1917 Kautsky, iar din octombrie 1917 pînă în toamna 
anului 1923 H. Cunow. In perioada 1885-1894 Engels a publicat în această 
revistă o serie de articole şi a ajutat în permanenţă redacţia revistei cu sfa
turile sale, criticÎnd-o atunci cind materialele publicate de ea conţineau 
abateri dl la marxism. Incepînd din a doua jumătate a ultimului deceniu al 
secolului trecut, după moartea lui Engels, revista a început să publice siste
matic articole ale revizioniştilor. In anii primului război mondial, revista s-a 
situat pe poziţii centriste, sprijinindu-i în fapt pe social-şovinişti. - 25. 

13 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 3, Bucureşti, Editura politică, 166, 
p. 22-226. - 35. 
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14 Vezi G.  Ramsay. „An Essay on the Distribution of Wealth". Edinburgh, 1836, 
p. 1 84. - 46. 

15 Potrivit concepţiilor dominante în chimia secolului al XVIII-iea, se considera 
că procesul arderii este determinat de prezenţa în corpurile care ard a unei 
substanţe speciale - flogisticul - pe cam o degajă aceste corpuri în timpul 
arderii. Intrucit însă se ştia că la calcinarea metalelor în aer greutatea lor 
creşte, adepţii teoriei flogisticului au încercat să atribuie flogisticului o greu
tate legativă, absurdă din punctul de vedere al fizicii. Inconsistenţa acestei 
teorii a fost demonstrată de cunoscutul chimist francez A. L. Lavoisier, care 
a dat explicaţia corectă a procesului de ardere, arătind că este o combinare 
a corpului care arde cu oxigenul. Despre teoria flogisticului vezi şi prefaţa 
lui Engels la volumul al JI-lea al „Capitalului" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 24, Bucureşti, Editura politică, 1967, p. 21-22) . - 46. 

16 In ianuarie 1 849, Proudhon a încercat să fondeze o „Bancă populară" .  Această 
bancă, cu ajutorul căreia Proudhon intenţio11a să-şi realizeze pe cale paşnică 
„socialismul" său, care se reducea la desfiinţarea dobînzii şi la  introducerea 
schimbului direct, fără intermediul banilor, în cadrul căruia producătorul 
capătă echivalentul integral al venitului său provenit din muncă, a dat fali
ment la numai două luni de la înfiinţarea ei. O analiză critică amănunţită a 
concepţiilor lui Proudhon găsim în lucrarea lui Marx „Mizeria filozofiei. 
Răspuns la «Filozofia mizeriei» a d-lui Proudhon" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 4, Editura politică, 1 963, ed. a II-a, p. 6-179) . - 47. 

tt7 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 32. - 47. 

18 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 3, Bucureşti, Editura politică, 16, 
p. 181,  72-722. - 48. 

19 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 23, Bucureşti, Editura politică, 196, 
p. 541-548. - 51 . 

20 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 23, Bucureşti, Editura politică, 1 96, 
p. 34--344. - 52. 

21 Marx se referă la acea secţiune din lucrarea sa „Teorii asupra plusvalorii" 
în care el face o analiză critică a concepţiilor lui Malthus asupra ratei plus
valorii (vezi K. Marx. „Theorien uber den Mehrwert" ,  3. Teii, Dietz Verlag, 
Berlin, 1 962, S„ 2-31). - 54. 

2 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 27-330. - 57 . 

3 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 23, Bucureşti, Editura politică, � 966, 
p. 524-535. � 58. 

24 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 24, Bucureşti, Editura politică, 1967, 
p. 308-313. - 78. 

5 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, Bucureşti, Editura politică, 1967, 
p. 26--267. - 79. 

26 Vezi K. Marx şi F. Engels . Opere, vol. 24, Bucureşti, Editura politică, 1967, 
p. 38-322. - 81. 
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1 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1955, 
p. 30-3a . - 83. 

28 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 24, Bucureşti, Editura politică, 1967, 
p. 309-31 0. - 83. 

29 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1 965, 
p. 335336. - 87. 

30 Marx se referă la următoarea lucrare : A. Ure. „The Philosophy of Manu
factures : or, An Exposition of the Scientific, Moral, and Commercial Eco
nomy of the Factory System of Great Britain" .  Second edition, London, 
15. - 89. 

31 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 6 14. - 91. 

32 Istoricu! francez Linguet emite această ipoteză în lucrarea „Theorie des loix 
civiles, ou Principes fondamentaux de la societe". Tome II, Londres, 1767, 
livre V, chapitre XX. - 93. 

3 Vezi K Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1 966, 
p. 3-337. - 93. 

34 Este vorba de iniţiativa muncitorilor din oraşul Rochdale (districtul industrial 
Manchester), care, pornilld de la ideile socialiştilor utopici, au organizat în 
11844 o cooperativă de consum. Această cooperativă, care şi-a luat denumirea 
de Society of Equitable Pioneers, a format nucleul mişcării cooperatiste a 
muncitorilor din Anglia şi din alte ţări. - 93. 

5 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 3, Bucureşti, Editura politică, 1 66, 
capitolul 8, p. 242-313. - 94. 

6 „Killing no murder• („a ucide nu înseamnă a fi ucigaş") - expresie larg răs
pîndită în mglia, care are la bază titlul pamfletului „Killing no murder" ,  
apărut la mijlocul secolului a l  XVII-iea, în perioada revoluţiei burgheze en
gleze. Autorul pamfletului, leveller-ul Sexby, cerea asasinarea lui Oliver 
Crommwell, lordul-protector al Angliei, Scoţiei şi Irlandei, şi justifica această 
asasinare. - 7. 

37 Tribunalul regal - una dintre instanţele judecătoreşti superioare din Anglia. 
Tribunalul regal judeca procesele penale şi civile şi avea dreptul să rnvi
zuiască hotărîrile a o serie de lnstanţe judecătceşti inferioare. - 98. 

38 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 304. - 100. 

39 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 265-266. - 102. 

40 Este vorba de lucrările : A. Ure. „The Philosophy of Manufactures : or, An 
Exposition of the Scientific, Moral, and Commercial Economy of the Factory Sys
tem of Great Britain". Second edition, London, 1 835 ; Ch. Babbage. „On the 
Economy of Machinery and Manufactures" .  London, 1832, p. 28�1. - 109. 

41 Vezi R. Torrens. „An Essay on the Production of Wealth". London, 1821 , 
p. 28 and sqq. (comp. K. Marx. „Theorien iiber den Mehrwert". 3 Tei!, Dietz 
Verlag, Berlin, S. 9-72). - 113. 
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42 Vezi D. Ricardo. „On the Principles of Politica! Economy, and Taxation". 
Third editin, London, 1821 , p. 131-138. - 113. 

3 Taxele vamale la cereale erau percepute în Anglia pe baza aşa-numitelor legi 
ale cerealelor �1815, 1 822 şi 1828), prin care se urmărea limitarea sau inter
zicerea importului de cereale în interesul marilor proprietari tunciari. Lupta din
tre burghezia industrială şi aristocraţia funciară s-a încheiat în :16 prin 
abrogarea acestor legi. Abrogarea legilor cerealelor a constituit o putenică lovi
tură dată aristocraţiei funciare şi a contribuit la accelerarea dezvoltării capitalis
mului în Anglia. - 1 13. 

44 Legea cu privire la ziua de muncă de zece ore, care se aplica numai Ja munca 
adolescenţilor şi a femeilor, a fost adoptată de parlamentul englez la 8 iunie 1 847 
şi a intrat in vigoare la ·1 mai 1848. In practică însă, mulţi fabricanţi au ig
norat această lege. Amănunte în legătură cu aceasta vezi în K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 3, Bucureşti, Editura politică, 166, p. 29-295. - 114. 

45 Ch. Babbage. „On the Economy of Machinery and Manufactures".  London, 
1832, p. 28-281 .  - 119. 

46 D. Ricardo. „On the Principles of Politica! Economy, and Taxation•. Third edi
tion, London, 1821 , chapter II. - 120. 

47 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 24, Bucureşti, Editura politică, 1967, sec
ţiunea a treia „Reproducţia şi circulaţia capitalului social total" . - 123. 

48 Foamea de bumbac sau criza de bumbac din 1861-1865 - astfel s-a numit lipsa 
acută de bumbac în industria bumbacului din nglia şi în alte cîteva ţări şi care 
a fost provocată de sistarea livrărilor de bumbac din America ca urmare a blo
cadei instituite împotriva statelor sclavagiste din Sud de către flota statelor din 
Nord în timpul războiului civil ; foamea de bumbac a apărut în ajunul unei crize 
de supraproducţie şi s-a împletit cu ea. O mare parte din industria bumbacului 
dn Europa a fost paralizată, ceea ce a avut repercusiuni qrave asupra situa
ţiei muncitorilor. In 1 862, în Anglia au încetat să lucreze •/• din numărul 
total al fusurilor şi al războaielor de ţesut, iar mai mult de 75°/o din muncitorii 
din industria bumbacului au fost timp de doi-trei ani şomeri totali sau 
parţiali. Situaţia grea a muncitorilor s-a agravat şi mai mult din cauza recol
telor proaste din Europa la începutul deceniului al 7-lea. - 126. 

49 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 3, Bucureşti, Editura politică, 1 96, 
p. 3 şi urm. - 131. 

50 A telierele nafionale din 1848 - formă de organizare a lucrărilor publice, în 
special de terasament, pentru şomerii din Franţa. Ele au fost înfiinţate ime
diat după revoluţia din februarie 1 48, printr-un decret al guvernului provi
zoriu francez. Prin aceasta se urmărea, pe de o parte, discreditarea în rîn
durile mmcitorimii a ideilor socialistului mic-burghez Louis Blanc cu privire 
Ja organizarea muncii, iar pe de altă parte folosirea muncitorilor din atelie
rele naţionale, organizate în spirit militar, în lupta împotriva proletariatului 
revoluţionar. Dar prin faptul că planul provocator de scindare a clasei mun
citoare a eşuat şi printre muncitorii ocupaţi în atelierele naţionale îşi făcea 
loc tot mai mult o stare de spirit revoluţionară, guvernul burghez a luat o 
serie de măsuri în vederea desfiinţării atelierelor naţionale. Aceste măsuri 
au stîrnit indignarea proletariatului parizian, constituind unul dltre mo
tivele izbucnirii insurecţiei de la  Paris. După înăbuşirea insurecţiei, gu
vernul Cavaignac a decretat la 3 iulie i8 desfiinţarea atelierelor na
ţionale. - 139. 
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51 Vezi Rodbertus. „Sociale Briefe an von Kirchmann. Dritter Brief : Wid�to 
legung der Ricardo'schen Lehre von der Grundrente und Begriindung· einer 
neuen Rententheorie". Berlin, 1851 ,  S. 125. Marx face o analiză critică amă
numţită a teoriei lui Rodbertus cu privire la rata profitului în „Teorii asupra 
plusvalorii". Partea a II-a · (vezi K. Marx. „Teorii asupra plusvalorii ";. partea 
a II-a, Bucureşti, Editura politică, a60, p. 5-89) . - 142. 

2 Este vorba de capitolul zece al lucrării : A. Smith, „An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations " .  Voi. I, London, 1776. ·- 145'. 

53 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 9.· - 145. 

54 Concepţiile lui Cherbuliez cu pnv1re l a .  formarea ratei generale a p�ofitului 
au fost analizate de Marx în mod special în „Teorii asupra plusvalorii• 
(vezi K. Marx. „Theorien liber den Mehrwert" ,  Teii 3, Dietz Verlag, Berlin, 1 962, 
s. 357) . - 1 62. 

55 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi.  23, Bucureşti, Editura politică„ 1966, 
p. 232 şi urm. - 164. 

56 Este vorba de lucrarea lui K. Marx „Teorii asupra pl\lsvalorii (voi. IV al 
„Capitalului") " .  Vezi adnotarea 4. - 172. 

57 Legile cu privire la domiciliere (settlement laws) - legi existente . în Anglia 
începînd din '162, în baza cărora muncitorii agricoli erau practic lipsiţi de 
dreptul de a se deplasa dintr-un loc în altul. Potrivit acestor legi, care, la 
rîndul lor, constituiau o parte integrantă a legilor cu pnvire la săraci, 
printr·o hotărîre a tribunalului, muncitorii agricoli puteau fi - trimişi la urmă. 
lngrădind libertatea de deplasare a muncitorilor. această legislaţie nea tot
odată condiţiile care permiteau patronilor să reducă la · limita mini�ă- salariul 
muncitorilor. - 178. 

58 Este vorba de lucrările lui G. L. Maurer : „Einleitung zur· -Geschichte der 
Mark-, Hof-, Dorf- und Stadt-Verfassung und der offentlichen Gewalt" .  
Miinchen, 1854 ; „Geschichte der Markenverfassung in  Deutschland" .  Erlangen, 
1856 ; „Geschichte der Fronhăfe, der Bauernhofe und der Hofverfassung in 
Deutschlaind" .  Bd. I-IV, Erlangen, 1862-1863 ; „Geschichte der Dorfverfassung 
in Deutschland" ,  Bd. I-II, Erlangen, 1..1805 ; „Geschichte der Stădtever
fassung in Deutschland" .  Bd. I-IV, Erlangen, 186--1 8? 1 .  

L .  H .  Morgan. „Ancient Society o r  Researches i n  the Lines o f  Human Pro
gress from Savagery, through Barbarism to Civilization" .  London. 1877. - 180. 

59 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 3, Bucureşti, Editura politică, · 1966, 
p. 102. - 180. 

0 D. Ricardo. „On the Principles of Politica! Economy, and Taxation". Third 
edition, London, 11821, p. 60-6.1 . - 182. 

61 Cncepţiile menţionate au fost expuse în lucrările : D. Ricardo. „On the 
Principles of Politica! Ecmomy, and Taxation". Third edition, London, 1821 , 
p. 6061 ; H. Storch. „Cours d 'economie politique, ou Exposition des princ1pes 
que determinent la prosperite des nations" .  Tome II, St.-Petersbourg, 18'15, 
p.  78-79 .(vezi şi K. Marx. „Teorii asupra plusvalorii" ,  partea a II-a, Bucureşti, 
Editura politică, 1960, p. 90) . - 186. 
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62 h. Corbet. „An lnquiry into the Causes and Modes of the Wealth of Indi
viduals ; or the Princip Ies of Trade and Speculation Explained". London, a S41 ,  
p .  42-44. - 186. 

63 Autorul lucrării anonime „Observations on certain Verbal Disputes in Politica! 
Economy" citează aici ediţia întîi a cărţii lui Malthus „Principles of Politica! 
EconomyH. London, 1820, p. 75. - 194. 

64 D. Ricardo. „On the Principles of Politica! Economy, and Taxation" .  Third 
edition, London, 182 1 ,  p. 6-41 . - 206. 

65 Servum pecus imilatorum (turma de sclavi a imitatorilor) - parafrazarea cu
vintelor „O imitatores, servum pecus I" („Imitatorilor, turmă de sclavi I " )  din 
epistolele lui Horaţiu, cartea I, epistola ,19 . - 206. 

66 Aici este vorba de secţiunea din „Teorii asupra plusvalorii" în care Marx 
analizează critic concepţiile lui Ricardo cu privire la influenţa oscilaţiilor sala
riului asupra preţului de producţie (vezi K. Marx. „Teorii asupra lusvalorii•, 
partea a II-a, Bucureşti, Editura politică, 1960, p.  1 -,16) .  207. 

67 Vezi Th. Corbet. „An Inquiry into the Causes and Modes of the wealth of 
Individuals ; or the Principles of Trade and Speculation Explained •. London, 
1841 ,  p. 100-102. - 213. 

68 Marx se referă la lucrarea „Teorii asupra plusvalorii" (vezi K. 'Marx. „Teorii 
supra plusvalorii" ,  partea a II-a, Bucureşti, Editura politică, 1160, p. 372-401 ,  
-3) .  - 216. 

69 Este vorba de legea generală absolută a acumulării capitaliste, formulată de 
Mane in volumul I al „Capitalului" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, 
Bucureşti, Editura politică, 166, cap. XXIII, p.  653). - 225. 

10 „Hinc illae lacrimae 1· („lată cum se explică aceste lacrimi I " )  - cuvinte din 
comedia dramaturgului roman Publius Terentius „Tînăra din Andros",  actul L 
scena întîi. - 227. 

71 Vezi adnotarea 68. - 227 

72 Vezi W. Roscher. „System der Volkswirthschaft" .  Band I : „Die Gr.dlagen 
der Nationalokonomie". Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage, Stuttgart 
und Augsburg, 1858, § 1 08, S. 192. - 228. 

13 Marx analizează critic teoria lui A. Smith cu pnv1re la profit în „Teorii asupra 
plusvalorii" partea a II-a (vezi K. Marx. „Teorii asupra plusvalorii" ,  partea 
a U-a, Bucureşti, Editura politică, 160, p. 6). - 228. 

74 „Profil upon alienation• („profitul de pe urma înstrăinării") - formula lui James 
Steuart („An Inquiry into the Princip!es of Politica! Oeconomy". Voi. I , London, 
1 85, p. 244) . potrivit căreia profitul capitalistului provine din vînzarea mărfii 
peste valoarea ei. Marx analizează această formulă în „Teorii asupra plus
valorii" (vezi K. Marx. „Teorii asupra plusvalorii" ,  partea I, Bucureşti, 
Editura politică, 162, p. 8-9). - 233. 

75 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 27-8. - 233. 
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76 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1006, 
p. 327-328. - 234. 

77 D. Ricardo. „on the Principles of Politica! Economy, and Taxation".  Third 
edition, London, 1821 , chapter VII. - 240. 

78 [E. West.] „Essay on the Application of Capital to Land, with Observations 
shewing the Impolicy of any Great Restriction of the Importation of Conn '' . By a 
Fellow of University College of Oxford. London, 1815. - 245. 

79 Th. Chalmers. „on Politica! Economy in connexion with the Moral State and 
Moral Prospects of Society•. Second edition, Glasgow, 1832, p. 88--89 and 
sqq. - 249. 

80 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p, 401 .  - 265. 

81 Vezi K. Marx şi F . .  Engels. Opere, voi. 24 , Bucureşti, Editura politică, 1967, 
p. 93-106. - 270. 

62 Compania olandeză a Jndii/or orientale a fiinţat din 1602 pma m 1798. Activi
tatea desfăşurată de companie ln Indonezia s-a caracterizat prin consolidarea 
şi conservarea forţată a relaţiilor de producţie precapitaliste (sclavagiste şi 
feudale) şi jefuirea populaţiei. subjugată cu ajutorul aparatului feudal-biro
cratic al autorităţilor băştinaşe, trecut în slujba olandezilor. Compania a ob
ţinut cîştiguri fabuloase de pe urma vînzării produselor agricole importate din 
Indonezia. Mai tîrziu în gospodăriile ţărăneşti au fost introduse forţat culturi 
noi (în special cafea) . a căror recoltă era predată în întregime companiei. Şirul 
neîntrerupt de mari răscoale, înăbuşite cu cruzime, depopularea ţării, uria
şele cheltuieli pentru întreţinerea garnizoanelor militare, decăderea generală 
a puterii Olandei au dus la falimentul companiei şi la lichidarea ei. - 310. 

83 Vezi adnotarea 72. - 3 1 1 .  

8 4  Vezi K .  Marx ş i  F .  Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 524-535. - 3 1 1 .  

8 5  Vezi W .  Roscher. „System der Volkswirthschaft". Band I : „Die Grundlagen 
der Nationa!Okonomie". Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage, Stuttga1 t 
und Augsburg, 1858 , § 60, S. 103. - 328. 

86 Vezi adnotarea 43. - 331 .  

8 7  Vezi adnotarea 82. - 333. 

88 Vezi adnotarea 74. - 333. 

89 Potrivit filozofului grec antic Epicur, care avea o concepţie materialistă şi 
ateistă, există o multitudine de lumi. Aceste lumi apar şi se dezvoltă după 
legi naturale proprii. Zeii, deşi există, se află în afara lumilor, în spaţiile 
dintre ele, şi nu exercită influenţă nici asupra dezvoltării universului şi nici 
asupra vieţii omului. - 334. 

90 Marx citează lucrarea lui Luther după cartea „Der sechste Teii der Bucher 
des ehnwirdigen Herrn Doctoris Martini Lutheri • .  Wittemberg, 1589, S. 2J6, 
297. - 335. 
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91 Marx se referă Ia decăderea rapidă, începînd de Ia sfîrşitul secolului 
l XV-iea, a rolului Genuei, Vene\iei şi al altor oraşe din nordul . Italiei în 
comerţul de tranzit l urma marilor descoperiPi geografice din acea vreme : 
descoperirea Cubei, a insulelor Haiti şi Bahamas, a Americii de Nord, a dru
mului maritim spre India pe la sudul Africii şi, în sfîşit, descoperirea 
Americii de Sud. - 336. 

92 (J. Massie.J „An Essay on the Governing Causes of the Natural Rate of In
terest ; wherein the Sentiments of Sir William Petty and Mr. Locke, on lhat 
Head, are considered". London, ·1750, p. 0. - 337. 

93 I.H.M. Poppe. „Geschichte der Technologie seit der Wiederherstellung der 
Wissenschaften bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts. • Band 'I, Gottin
gen, 1 B07, S. 70. - 340. 

94 Cuvintele citate în text apar\in unuia din redactorii ziarului „La Voix du 
Peuple" -, Cheve -, autorul „primei scrisori" din cartea „Gratuite du Credit". 
Discussion entre M. Fr. Bastiat et  M. Proudhon. Paris, 1850. 

„La Voix du Peuple" - cotidian editat de Proudhon ; a apărut Ia Paris 
de la l octombrie ·1B49 pînă la 14 mai 1B50. - 349. 

95 „The Economist" - săptămînal englez pentru probleme economice şi politice, 
fondat la Londra l 1843 ; organ de presă al marii burghezii industriale. - 363. 

96 Marx îl denumeşte în ironie pe K. Arnd „filozoful impozitului canin• ,  pentru 
că acest autor a consacrat un paragraf special (§ 8, S. 42021) din cartea sa 
argumentării caracterului just şi  util al  impozitului pe cîini. - 368. 

97 ·
„The Daily News• - cotidian liberal englez ; organ de presă al burgheziei 
industriale ; a apărut sub acest titlu la Londt d dm 1846 pînă în 1 930. - 371 . 

98 Vezi [J. Massie.) „An Essay on the Governing Causes of the Natural Rate of 
Interest ; wherein the Sentiments of Sir William Petty and Mr. Locke, · on that 
Head, are considered " .  London, 1750 ; D. Hume. „Of interest" (1752). In : 
Hume, David. „Essays and Treatises on severa! Subjects". A new edition. In 
two volumes. Voi. I, containing Essays, moral, politica! and literary, London, 
·1764 (vezi şi K. Marx. „Teorii asupra plusvalorii", partea I,  Bucureşti, Editura 
politică, 1 962, p. 284-287) . - 382. 

99 „New-York Daily Tribune" - ziar american care a apărut din 1841 pma în 
1 924 , In deceniile al 5-Iea şi al 6-Iea, ziarul s-a situat pe pozi\ii progresiste 
şi a luptat împotriva sclaviei. Colaborarea lui Marx la acest ziar a început 
în august 1 851 şi a continuat timp de peste 10 .i, pînă în martie 1862 ; un 
mare număr de articole pentru „New-York Daily Tribune" au fost scrise de 
Engels Ia rugămintea lui Marx. In perioada ofensivei reacţiunii în Europa 
după revoluţia din 1848-1849, Marx şi Engels au folosit acest ziar progresist 
de mare popularitate pentru a demasca, pe bază de fapte concrete, racilele 
societăţii capitaliste. Colaborarea lui Marx a încetat la  începutul războiului 
civil din S. U.A., cild în cadrul redac\iei a crescut influenţa adepţilor unui 
compromis cu stalele sclavagiste, iar ziarul s-a abătut ·de la poziţiile progre
siste. Ulterior ziarul a adoptat o orientare din ce în ce mai reacţionară. - 391 .  

10 Goethe. „Faust " ,  partea I,  scena a V-a (Pivniţa lui Auerbach, Ia Leipzig) . -
399. 
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101 Amănunte în legătură cu fondul de amortizare al lui Pitt vezJ în K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 12, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 51. - 401. 

1 02 Vezi [Th. R. Malthus.] „An Essay on the Principie Gf Population".  London, 
178, p. 2-26. - 402. 

103 Este vorba de următorul document : „An Act for vesting certain Sums in 
Commissioners, at the End of every Quarter of a Year, to be by them applied 
to the Reduction of he National Debt (Anna 6, Georgii III, Regis, cap. 31) " .  
- 402. 

104 Moloh - zeul soarelui în Fenicia şi Cartagina, căruia i se aduceau jertfe 
omeneşti ; numele lui Moloh a devenit simbolul forţei oarbe şi nesăţioase care 
cere jertfe omeneşti. - 403. 

105 Marx se referă la următoarele lucrări : J. St. Mii!. „Principles of Politica) 
Ec1omy with some of their Applications to Social Philosophy" .  Second edi
tion, voi. I, London, 1149, p. 912 ; H. Ch. Carey. „Principles of Social 
Science". Voi. III, Philadelphia, 159, p. 71-73 ; W. Roscher. „System der 
Volkswirthschaft" .  Band I : „Die Grundlagen der Nationa!Okonomie". Drit te, 
vermehrte und verbesserte Auflage, Stuttgart und Augsburg, 18, § 5. - 404. 

106 „Revue des deux Mondes• - revistă bilunară burgheză literar-artistică şi 
politică ; apare la Paris din 1829. - 408. 

107 Vezi adnotarea 2 (1).  - 410. 

lOB După !esfiinţarea monopolului Companiei Lndiilor orientale în comerţul cu 
China ( 133) , comercianţii particulari englezi au pătruns masiv pe piaţa 
chineză. O amploare deosebit de mare a luat comerţul de contrabandă cu 
opium, sprijinit pe toate căile de guvernul Angliei, care a nesocotit în mod 
conştient legile şi interesele de stat ale Chinei şi a contribuit la intoxicarea 
în masă şi la subminarea sănătăţii chinezilor. Ca răspuns la măsurile hotărîte 
luate de autorităţile chineze împotriva importului de contrabandă a acestui 
stupefiant în ţara lor, englezii au dezlănţuit primul război „al opiului" 
( 1839-1842) , care s-a încheiat printr-un tratat inegal şi tîlhăresc pentru 
China. - 413. 

109 Consignaţie (consignatio, textual - semnătură, confirmare scrisă) - varietate 
de vînzare prin comision a mărfurilor în străinătate, în care exportatorul 
(consignant) trimite marfa la depozitul firmei străine (consignatare) pentru a 
o vinde în anumite condiţii. - 414. 

110 ln ceea ce priveşte conţinutul şi însemnătatea B ank-Act-ului din 1 44, vezi 
volumul de faţă, capitolul XXXIV „«Principiul circulaţiei banilor» şi legis
laţia bancară engleză din 1844" .  - 415. 

1 1 1  „ The Manchester Guardian" - ziar burghez englez, fondat la Manchester în 
1821 , organ al adepţilor liberului schimb, ulterior organ de presă al partidului 
liberal. - 415. 

1 12 Lombard-street - stradă in City (centrul financiar al Londrei) unde îşi au 
sediul o �erie de mari bănci ; sinonim cu piaţa financiară londoneză. - 416. 

1 13 Mincing Lane - stradă din Londra, centrul comerţului cu ridicata de mărfuri 
coloniale. - 416. 

114 Vezi adnotarea 2. - 419. 
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1 1 5  „Currency principie" („Principiul circulaţiei banilor") - una din varietăţile 
şcolii care a formulat teoria cantitativă a banilor. Reprezentanţii ei afirmau 
că valoarea şi preţul mărfurilor sînt determinate de cantitatea de bani aflată 
în circulaţie. Ei îşi propuneau menţinerea unei circulaţii băneşti ferme şi 
considerau că unicul mijloc pentru realizarea acestui scop este ca bncnotele 
să aibă în mod obligatoriu acoperire în aur şi ca emisiunea lor să fie regle
mentată în conformitate cu importul şi exportul de metale nobile. Pornind de 
la aceste .premise teoretice false, adepţii lui „currency principie" consi
derau că crizele economice de supraproducţie se datorează exclusiv nerespec
tării legilor circulaţiei banilor proclamate de ei. „Currency principie" s-a 
bucurat de o mare popularitate în Anglia în prima jumătate a secolului 
al XIX-iea. Dar încercările guvenului englez de a se sprijini pe această 
teorie (Bank-Act din 1 844) nu au dat rezultate, conlirmînd doar totala ei 
inconsistenţă ştiinţifică şi inutilitate practică (vezi volumul de faţă, ca
pitolul XXXIV „«Principiul circulaţiei banilor» şi legislaţia bancară din 
· 1 844"). - 424. 

1 16 Este vorba de firma Ermen şi Engels. - 436. 

1 1 7  Vezi adnotarea 1 1 0. - 440. 
1 1 8  „The Times• - cel mai mare cotidian englez de orientare conservatoare, 

fondat la Londra în 1785. - 446. 

1 1 9  Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 24, Bucureşti, Edi�ura politică, 1967, 
p. 32-40. - 451 . 

120 Vezi adnotarea 1 15. - 453. 

121 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13 ,  Bucureşti, Editura politică. 1 962, 
p. 93. - 455 . 

122 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, 
p. 1 --11 40 ; vezi şi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura 
politică, 1966, p. 1--159. - 461. 
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filolog german, autorul mai multor nomist, fizician şi matematician scoţian. 
dicţionare. - 316. _ 4)1 . 

Fireman, Peter (n. ·1a63) - chimist ame
rican, originar din Rusia, a trăit în 
Germania ; autorul unor articole des
pre rata mijlocie a profitului. - 19,  
20,  21 , 27. 

Fullarton, John (1780-1849) - econo
mist burghez englez, autorul unor lu
crări despre circulaţia banilor şi des· 
pre credit, adversar al teoriei can· 
titative a banilor. - 4 1 1 ,  449, 455-
462, 66, 467. 

G 

Gardner, Robert proprietarul unei 
fabrici de bumbac din Manchester Ia 
mijlocul secolului al XIX-iea. - 418. 

- re
condu

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich ( 1770.-
1831)  - filozof german, reprezentan
tul cel mai de seamă al filozofiei cla • 
sice germane. - 1 8, 54. 

Henderson - preşedintele comitetului 
epitropiei săracilor din Blackbun în 
a doua jumătate a secolului al XIX-iea. 
- 1 38 . 

Hodgskin, Thomas (1 787.,1 869) - eco
nomist şi publicist englez ; a apărat 
interesele proletariatului şi  a criticat 
capitalismul de pe poziţiile socialismu
lui utopic ; pe baza teoriei lui Ri· 
cardo, a ajuns Ia concluzii socialiste. 
- 35, 404. 

Hodgson, Adam - bancher englez, di· 
rectorul băncii pe acţiuni din Liver· 
pool în deceniul al 5·lea al secolu
lui al XIX-iea. - .18 .  

Garibaldi, Giuseppe (1 807-1882) 
voluţionar italian, democrat, 
că torul mişcării de eliberare 
nală din Italia. - 25. 

naţlo- Horaţiu (Quintus Horatius Flaccus) (65-

George al III-lea (1738-1820) rege 
al Angliei (176.1820). - 402. 

Gilbart, James William (1 794-1 863) 

bancher şi economist englez, auto

8 î.e.n.) - mare poet latin. - 206. 

Homer, Leonard (1 785-1864) - geolog 
englez, militant pe tărîm social, in· 
spector de fabrici (1 833-1856) . s-a 
ridicat în apărarea intereselor mun
citorilor. - 97, 98, 103, 129, 12. 

rul unor lucrări de probleme 
care. - 343, 366, 4 1 1-413. 

ban- Hubbard, John Gellibrand ( 1 805-1889) 
- om politic englez, conservator, 
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membru al parlamentului (165--18 
şi '1874-187) ; unul din directorii 
Băncii Angliei în ·1838. - 421. 

Hillman, Karl Dietrich (17--1846) 
istoric burghez german, autorul unor 
lucrări de istorie a evului mediu. -
321 ,  324. 

Hume, David (1711-1776) - filozof en
glez, idealist, subiectiv, agnostic, eco
nomist şi istoric burghez, adversar al 
mercantilismului, unul dintre primii 
reprezentanţi ai teoriei cantitative a 
banilor. - 82. 

J 

Jevons, William Stanley (1835-1882) -
filozof şi economist burghez englez, 
reprezentantul şcolii matematice în 
economia politică vulgară. 17. 

Jones, Richard (179-.1 855) econo-
mist englez ; lucrările lui reflectă de
căderea şi descompunerea şcolii cla
sice în economia politică ; totodată, 
într-o serie de probleme ale econo
miei politice, el I-a depăşit pe Ri
cardo. - 28. 

K 

Kiesselbach, Wilhelm - istoric şi so-

Leatham, William Henry (181-'1889) 
- bancher şi om politic englz, ra
dical, membru al parlamentului. -
6. 

Lexis, Wilhelm (1837-1914) - econo
mist şi statistician german, reprezen
tant al economiei politice vulgare. 
- 1 5-17. 

Linguet, Simon Nicolas-Henri (17� 
1794) - avocat, publicist, istoric şi 
economist francez ; i-a combătut pe 
fiziocraţi şi a criticat libertăţile bur
gheze de pe poziţii feudal-absolutiste, 
enunţind, totodată, o serie de profunde 
observaţii critice asupra libertăţilor şi 
proprietăţii burgheze. - 93. 

Lister, James (n. aprox. 1802) - ban
cher englez, preşedintele lui Union 
Bank of Liverpool. - 419, 45. 

Locke, John (132 ..... 1704) - cunoscut 
filozof dualist englez, senzualist ; eco
nomist burghez ; a oscilat intre teo
ria nominalistă şi teoria metalistă a 
banilor. - 6, 357, 364, 5, 8, 370, 
2. 

Loria, Achile (1857�1926) - economist 
şi sociolog pozitivist italian ; reac
ţionar ; falsificator al marx5mului. -
2-5. 

ciolog german din a doua jumătate Loyd, Sammuel Jones, lord (din 1860) , 
a secolului al XIX-iea. - 331 . baron (17---183) _ bancher şi eco-

Kincaid, sir John (1787 ..... 1862) - func
ţionar englez ; din 1850 inspector de 

nomist englez, adept al lui „currency 
principie". - 44, 43-441 .  

fabrici ş i  închisori în Scoţia. � 97. Ludovic a l  XJV-lea (1638-1715) - rege 

Kinnear, J. G. - autor al lucrării „Criza 
şi circulaţia banilor" care a apărut la 
Londra în 1847. - 450. 

L 

Law, John of Lauriston (1671...,1729) -
economist burghez englez, financiar, 
ministru de finanţe al Franţei (1719-
1720) ; cunoscut prin speculaiile sale, 
cu ocazia emisiunii de bancnote, care 
s-au încheiat în 1720 printr-un crah 
total. - 448. 

al Franţei (1643-1715). � 108. 

Luther, Martin (14--1546) - înte
meietorul protestantismului (luthera
nismului) german ; ideolog .I birgeri
mii germane. In timpul războiului ţă
rănesc din 1525 Luther s-a ridicat îm
potriva ţărănimii răsculate şi a sara
cimii oraşelor trecnd de partea prin
cipilor. - 335, 351 , 400 .. 

Luzac, Elie (1723-1796) - filozof, ju
rist şi economist olandez. - 33. 
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MacCulloch, John Ramsay (1789-1864) 
- economist burghez englez, vulgari
zator al teoriei econooice a lui Ri
cardo ; apologet al capitalismului. -
2, 182, .7, 241. 

Magon (aprox. 55-50 î.e.n.) - suffet 
cartaginez, nul dintre întemeietorii 
puterii cartaineze ; autorul unui tra
tat în 8 de volume despre agricul
ră, care a fost tradus în l imbile 
greacă şi latnă. - 390. 

Malthus, Thomas Robert (1766-1834) -
preot englez, economist, ideolog al 
aristocraţiei funciare îmburghezite, 
apologet al capitalismului, promotor 
l teoriei reacţionare a suprapopu
laţiei. - 44, 46, 51 , 4, 173, 194, 201 , 

402. 

Marx, Karl (1818-183) (date biografice) 
- 7-l, 1141 ,  1180, 34, 394, 436, 444. 

Massie, Joseph (m. 1784) - economist 
englez, reprezentant al economiei po
litice clasice burgheze. - 337, 357, 
4, 367, 370, 382. 

Maurer, Georg Ludwig, cavaler de 
(17-i1?2) istoric german de 
seamă, a studiat orinduirea socială a 
Germaniei vechi şi medievale ; a 
adus o mare contribuţie la studierea 
istoriei mărcii germane. - 180. 

Meynerl, Theodor (18-o1 82) - me
dic austriac, neuropatolog şi psihiatru. 
- 8. 

Menger, Karl (184-1921) - economist 
burghez austriac, nul din principalii 
reprezentanţi ai şcolii austriece în 
economia politică. - 17. 

Mii!, John Stuart (180---1873) - eco
nomist burghez şi filozof pozitivist 
englez ; epigon al economiei politice 
clasice burgheze. - 95, 404. 

Moliere, Jean-Baptiste (122-1673) 
mare dramaturg francez. - 5. 

Mommsen, Theodor (181 7-1903) - is
toric burghez german,. autorul unor 

lucrări despre istoria Romei antice. -
331, 390. 

Moore, Samuel (aprox. 183-1912) -
jurist englez, membru al Internaţio
nalei I ; împreună cu Ed. Aveling a 
tradus în limba engleză volumul I al 
„Capitalului" şi  „Manifestul Partidu
lui Comunist• ; prieten al lui Marx 
şi Engels. - 1 1 .  

Morgan, Lewis Henry (1818-1 881) -
etnograf şi arheolog american, a stu
diat istoria comunei primitive ; a des
coperit din nou, independent de Marx, 
concepţia materialistă a istoriei (En
gels). - 1180. 

Morris, James - guvenatorul Băncii 
Angliei în 1848. - 423, 40. 

Miller, Adam Heinrich, cavaler de Nit
terdorf (1779-19) - publicist şi 
economist german, reprezentant al 
aşa-numitei şcoli romantice în econo
mia politică germană, care exprima 
interesele aristocraţiei feudale ; ad
versar al doctrinei economice al lui 
Adam Smith. - 361, 403. 

N 

Nasmyth, James (1808-1890) inginer 
englez, inventatorul ciocanului cu 
abur. - 1 03. 

Newman, Samuel Philips (1797-1842) 
- filozof şi economist american. -
2. 

Norman, George Warde (1793-1882) -
economist englez, autorul unor lu
crări despre circulaţia banilor şi im
pozite, adept al lui „currency prin
cipie", unul din directorii Băncii An
gliei (1821-1872) . - 424-426, 434. 

o 

O'Conor, Charles (1804-1884) - jurist 
şi om politic american, democrat. 
391. 

Odermann, Karl Gustav (1'1-1904) -
pedagog german, autorul unor ma
nuale de comerţ. - 316. 
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Opdyke, George (18054880) - între
prinzător şi economist burghez ame
rican. - 368. 

Ord, William Miller (1834�1902) -
medic englez. - 102, '103. 

Overslone - vezi Loyd, Sammuel Jones. 
baron Overslone. 

p 

Pa/mers/an, Henry John Temple, vi
conte (1784-165) - om politic en
glez, la începutul activităţii sale tory, 
din 1830 unul dintre liderii aripii de 
dreapta a whigilor, ministru de ex
terne (1830-1834, 1836-<1841 şi 1-
1851) ,  ministru de interne (1852-
1855) şi prim-ministru (1 855..-4188 şi 
1859-1865). - 97. 

Parmentier, Antoine Augustin (1 137-
1813) - agronom francez, autorul unor 
lucrări de agricultură. - 108. 

Pease, Joseph - bancher de provincie. 
- 410, 3. 

Pereire, Isaac (1806-1880) - bancher 
francez, bonapartist, deputat în Corpul 
legislativ ; în 152, împreună cu fra
tele său Emile Pereire a fondat banca 
pe acţiuni Credit Mobilier. 448. 

Petty, sir William (1623,1687) eco-
nomist şi statistician englez, părintele 
economiei politice clasice burgheze 
engleze. � 6, 357, 364, 365, 368, 
369-370, 32. 

Pindar (aprox. 521-aprox. 441 sau 438 
i.e.n.) - poet liric din Grcia antică, 
a scris ode. - 2. 

Piti, Williams (junior) (1 759-486) -
om politic englez, unul din liderii 
torylor, prim-ministru {1783'1801 şi 
180-ll86). - 401-402. 

Pliniu (Caius Plinius Secundus) cei Bă
lrîn (2--79) - naturalist roman, au
torul unei lucrări în 37 de cărţi, in
titulată „Poemul naturii" .  - 1109. 

Poppe, Johann Heinrich Moritz (1776-
1854) - om de ştiinţă german, auto-

rul unor lucrări de istoria tehnicii. -
340. 

Price, Richard (1723�1791)  - publicist 
radical englez, economist şi filozof 
moralist. - 401402, 405. 

Proudhon, Pierre Joseph (1809-1865) -
publicist, sociolog şi economist fran
cez, ideolog al micii burghezii, unul 
dintre întemeietorii anarhismului. -
47, 349-51 ,  359. 

R 

Radcliffe, John 11826-1884) - medic 
epidemiolog englez, secretar de o
noare fl86-il867) şi preşedinte 
(187�1877) al Societăţii de epide
miologie ; unul din inspectorii de pe 
lingă Consiliul secret pentru cerceta
rea sănătăţii populaţiei. - 103. 

Ramsay, sir George {180-->18il) - eco
nomist englez, unul dintre ultimii re
przentanţi ai economiei politice cla
sice burgheze. - 46, 51 , 282, 367, 4, 
385. 

Redgrave, Alexander - inspector de 
fabrici din Anglia. - 16, 138, 1 39.  

Ricardo, David (1772-1823) - econo
mist englez, unul dintre cei mai de 
seamă reprezentanţi ai economiei po
litice clasice burgheze. - 15, 21 ,  45, 
52, 72, 1 13, 120, 182, 186, 201 , 2--
207, 227, 240, 241, 24--246, 251 , 62, 
8, 437. 

Rodbertus-Jagetzow, Johann Karl (1805-
·1875) - economist vulgar şi om po
litic german, ideolog al iuncherimii 
îmburghezite ; teoretician al „socia
lismului de stat" prusian. - 15, 142. 

Roscher, Wilhelm Georg Friedrich 
@1817-<1894) - economist vulgar ger
man, profesor la Universitatea din 
Leipzig, întemeietorul aşa-numitei 
şcoli istorice în economia politică 
germană. - 228, 3 1 1 ,  8, 404. 

Roy, Henry - medic şi economist en
glez. - 366, 9. 
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Russell, John lord (1 792-1878) - om 
politic englez, liderul whigilor, prim
ministru ( 1 84--1 852 şi 165-1866). -
42. 

s 

Say, Jean Baptiste (1 67-1832) - eco
nomist vulgar francez, a expus pen
tru prima oară sistematic teoria apo
logetică a „celor trei factori ai pro
dncţiei" .  - 282. 

Schmidt, Conrad (163<192) - econo
mist şi filozof german ; la începutul 
activi tă ţii sale adept al teoriei eco
nomice a lui Marx, ulterior a aderat 
la adversarii burghezi ai marxismu
lui ; autorul unor lucrări care au con
stituit una din sursele ideologice ale 
revizionismului. - 17'18, 2, 4, 27. 

Senior, Nassau William (1 790-<14) -
economist vulgar englez, apologet al 
capitalismului ; s-a pronunţat împo
triva reducerii zilei de muncă. - 11 , 
5 1 .  

Shaw, George Bernard (1856-1950) -
cUJioscut dramaturg şi publicist englez, 
din 184 membru al Societăţii tabie· 
nilor. - 1 6. 

Siemens, Friedrich ·(1826-1904) - ingi
ner german, a trăit în Anglia ; în co
laborare u fratele său Wilhelm Sie· 
mens a construit în 1856 cuptorul re
generator de topit, care a fost folo
sit ulterior în procesul Martin de pro
ducere a oţelului. - 79. 

Simon, sir John (1816-1904) - medic 
englez, inspector sanitar pe lingă 
Privy Council ; a redactat rapoartele 
„Public Health". - 99, 101 , 10�. 

Smith, Adam (17--1790) - economist 
englez, unul dintre reprezentanţii de 
seamă ai economiei politice clasice 
burgheze. - 1 45 ,  194, 195, 201, 116, 
18, 241 , 328, 333, 335, 389, 402. 

Smith, Edward (aprox. 181--1874) 
medic englez, consilier şi împuterni
cit al lui Privy Council pentru cer
cetarea alimentaţiei în districtele mun-

citoreşti ; membru al comitetului pen
tru asistnţa săracilor. - 10, 101 . 

Steuart, James (1 '12-1780) - economist 
burghez englez, unul dintre ultimii 
reprezentanţi ai mercantilismului, ad
versar al teoriei cantative a banilor. 
- 33, 333, 370. 

Stiebeling, Georg statistician şi 
publicist mic-burghez american, de 
origine german, membru al Comitetu
lui central al secţiilor Internaţionalei I 
din S.U.A. ; ulterior a fost exclus din 
Internaţională pentru activitate scizio
nistă ; membru al Partidului munci
toresc social-democrat din America de 
Nord ; autorul unor articole econo
mice. - 25, 26. 

Storch, Andrei Karlovici 
fi 776-.1835) - economist, 
şi istoric rus,  membru al 
de Ştiinţe din Petersburg ; 
economiei politice clasice 
- :186. 

T 

(Heinrich) 
statistician 
Academiei 
epigon al 
burgheze. 

Terenlius (Publius Terentius Afer) 
(aprox. 1---19 î.e.n.) - cunoscut 
dramaturg roman. - 227. 

Thomas, Sidney Gilchrist (1 850-185) -
cunoscut metalurgist şi inventator 
englez. - 79. 

Tooke, Thomas (1774-188) - econo
mist englez, a aderat la şcoala clasică 
în economia politică ; a criticat teo
ria banilor a lui Ricardo ; autorul lu
crării în mai multe volume „Istoria 
preţurilor•. - 359, 66, 375, 376, 407, 
408, 410, 24, 6, 44953, 457, 459, 
460, 466. 

Torrens, Robert (1780-1864) - econo
mist englez, adept al lui „currency 
principie". - 45, 46, 51 , 1 1 3, 39. 

Turner, Charles - comerciant englez, 
şeful unei firme comerciale din Li
verpoole, care, în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, făcea comerţ cu 
India. - 41 8, 422 
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u 
Ure, Andrew (177--157) - chimist en

glez, economist vulgar, autor al mai 
multor lucrări de economie industrială. 
- 9, 109, 92. 

V 

Verri, Pietro (172--1797) economist 
italian, unul diintre primii critici ai 
teoriei fiziocraţilor. - 282. 

Vissering, Simon (181--188) - econo
mist şi statistician olandez, reprezen
tant al economiei politice vulgare. -
22, 3. 

w 
Weguelin, Thomas - om de afaceri en

glez, liberal, membru al parlamentu
lui, în 1857 a fost unul dintre dir�c
torii Băncii Angliei. - 457. 

West, sir Edward (1782<188) - eco
nomist englez, unul dintre reprezen
tanţii economiei politice clasice bur
gheze ; a formulat unele probleme 
ale rentei funciare. - 245. 

Wilson, James ( 1805-1860) - om po
litic şi economist englez, fondator şi 
redactor al revistei , ,Economist•, mi
nistru de finanţe �185--158), adept 
al liberului schimb, adversar al teo
riei cantitative a banilor. - 49, 7. 

Wilson-Patten, John ( 1802-1892) - om 
politic englez, tory, ulterior conser
vator, membru al parlamentului. -
98. 

Woll, Julius (1862-1937) - economist 
burghez german, reprezentant al eco
nomiei politice vulgare. - 21 , 2, 5. 

Woolf, Arthur (176-<1837) - inginer 1i 
inventator englez. - 14, m5. 
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