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LÄKSY XVII.

KAPITALISMIN TALOUSTIEDE.
i

P ääo m an  kasaantuminen. — P o r v a 
rilliset taloustieteilijät  ovat m aalan
neet kauniita koristem aalauksia  pää
oman alkuperästä  ja pääoman ka 
saantumisesta. He ovat selittäneet 
pääoman olevan lähtösin säästäm i
sestä ja ahkeruudesta ja että ka i
killa ihmisillä on yhtä  suuri tilaisuus 
tulla r ik kaiksi  ja  siirtyä  omistavaan 
luokkaan kunhan vain ovat kyllin 
ahkeria, säästäväisiä  ja eteenpäin
pyrkiviä. Näissä väitteissä ei ku i
tenkaan ole juuri nimeksikään perää. 
Alkuperäinen pääoma on lähtösin 
osaksi keskiajan kauppiaiden ja feo- 
daa li herra in kasatuista  rikkauksista, 
mutta kuitenkin enempi ja paljon 
suuremmassa määrin on se hankittu 
omaisuutettoman työväenluokan riis
tämisellä, talonpoikien maatilusten 
ja yhteisten  maiden anastamisella, 
luostarien omaisuuden ryöstäm isel
lä. pienelajäin ja  pikkukauppiaiden 
raskaalla veroituksella, tärkeimpien 
kauppa-alojen monopotiseeraamisel- 
la ja  v a l i t e t t u j e n  maiden kansojen 
orjuuttamisella ja nylkemisellä. N äi
tä samallaisia riistokeinoja käyttää  
kapitalismi vielä tänäkin päivänä, 
varsinkin siellä missä se on p es iy ty 
mässä ja laajentam assa valtaansa 
uusiin taloudellisesti vielä ta k a p a 
julla oleviin maihin. Kuitenkaan ei
vät nämä varhaisimmat kapitalismin 
rm to k ein o t  enää nykyään  ole tä r
keimpiä välineitä  pääoman k asaan 
tumisessa, sillä kun pääoma kerran  
pääsee kehityksen sä  alkuun niin si
kiää se miltei itsestään.

Pääom anom istaja  tavallisesti ku
luttaa vain osan hallussaan olevan 
pääoman tuottam asta  y liarvosta  ja 
sijoittaa loppuosan uudelleen tu o tta 
vaan tuotantoon. Ilman m inkäänlais
ta itsekieltäytyrnistä  voi hän san
gen helposti muuttaa 30— 40 prosent
tia vuosituloistaan uudeksi p ääom ak
si tuotantoon, täten  taaten itselleen

tulevaisuudessa yhä suuremman lii
kevoiton. M itä  suurempi on hänen 
tulonsa, sitä suuremman osan ja  sitä 
helpommin voi hän s ijoittaa yhä  suu
rempia pääomia liikkeeseensä. Y k 
sinkertaisin  muoto liikevoiton s iirty
misessä uudeksi pääomaksi ilmenee 
siinä, että kapitalisti  sijoittaa j o n k u n ' 
osan liikevoitostaan liikkeensä laa
jentam iseen tahi parantamiseen. 
M utta monimutkaisemmin ja välil- 
lisemmin tapahtuu liikevoiton s iirty
minen uudeksi pääomaksi siten, että 
kapitalisti, jo lla  on suuremmat tulot, 
mitä hän jak saa  tuhlata, sijoittaa ra 
hansa pankkiin tahi lainaa sen j o l 
lekin ve lkakir jaa  vastaan, ta ikka  sit
ten ostaa sillä osakkeita  ja  bondeja.

N y kyaikain en  pankki- ja  1 Hoitojär
jestelm ä ja  korporationiluonteinen 
omistusoikeus vuorostaan edistävät 
kä y tettäv issä  olevan liikapääoman 
virtaam ista  niiltä tuotantoaloilta, 
joissa sillä kertaa  ei ole kysyntää, 
sellaisille aloille, joissa kysyntä  on 
suurempi ja  joissa siis pääoma tuot
taa suurempaa liikevoittoa. Niiden 
kautta  k ä y  sitäpaitse mahdolliseksi 
muuttaa pääomaksi niinkin pieniä 
summia, jo tk a  muutoin itsenäisesti 
k ä y tetty n ä  olisivat liian pieniä lii
keyritykseen. Näinollen, edistää lii
kevoiton siirtymistä uudeksi pää
omaksi yhdeltä  puolen osaltaan 
myöskin maanviljelijäin, henkisen 
työn ammattilaisten ja  jopa toisi
naan m yöskin  hyvinpalkattujen t y ö 
läisten pikkusäästöt. Täm än kautta, 
päästessään hallitsemaan lukuisia 
pikkusijoituksia, k ä y  teollisuuspat- 
ruunille, kaiken sen rinnalla mitä 
heidän oma pääomansa liikevoiton 
kautta kasaa uutta pääomaa, m ah
dolliseksi harjoittaa teollisuutta yhä 
laajenevassa  mittakaavassa.

Koneiden käytäntöönottam inen on 
tavattom asti  kohottanut työn tuotta- 
vaisuutta. M utta  tämän rinnalla on 
myöskin p alkkajärjeste lm ä p a k o t 
tanut ja kiihoittanut työläisiä a n k a 
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rampaan ja  tehokkaam paan voimain 
ponnisteluun kuin mitä oli asianlaita 
henki-  ja  maaorjuuden vallitessa.

T äten  on siis palkkatyön  tu o tta 
ma a rv o  m yöskin suurempi kuin or- 
ja ty ö n . Nainmuodoin, n yk yajan  k a 
pitalistien saama voitto  jo ka ista  t y ö 
läistään kohden on suhteellisesti pal
jon suurempi kuin oli feodaaliherro
jen ja  orjainomistajain. Hän voi 
siis m yöskin  muuttaa suuremman 
osan voitostaan uudeksi pääomaksi 
kuin nämä. Kapitalism in tuotan to
ko n eis to  kasvaa  nopeammin kuin y h 
denkään ■ entisen tuo tan to järjeste l
män tuotantokoneisto. K ilpailu  ka 
pitalistien kesken pakoittaa  heidät 
sen sijaan että tuhlaisivat ja  k a s a i
sivat sitä, uudestisijoittamaan osan 

.li ikevoitostaan. Pääom an l isää n ty 
minen vuorostaan halventaa  tuo tan 
toa. Jokainen yrittäjä ,  joka laajen 
taa  tahi p arantaa  tuo tan to ko neisto 
aan, tapahtukoonpa se sitten hänen 
omalla  pääomallaan tahi lainatulla 
pääomalla, pakoittaa  samassa jo 
kaisen kilpailijansa tekem ään  sa
maten, ta ik ka  muussa tapauksessa 
vie hän osan tämän markkina-alu- 
eesta, Näin ollen, pääoman tä y ty y
kokonaisuudessaan kasvaa, koskap a  
ne l i ikeyritykset ,  jo tk a  eivät kasva, 
jo utuvat  kilpailussa tuhon omiksi.
Mikäli pääoman lisääntymisen ka u t
ta  kasvaa työläisten lukumäärä l i
sää se samalla tuotteiden arvon m ä ä 
rää ; ja  mikäli se kohottaa  työn 
tuottavaisuutta , tarjoaa  se kapita lis
tille yllä suuremman osan tuotte i
den arvosta. Kumpikin näistä k e h i
tysprosesseista  käyvät  käsikädessä. 
Johdonm ukaisena seurauksena t ä s 
tä  on, että samalla kun tuotteiden 
arvon yhteissumm a alati kasvaa, y l i 
arvon yhteissumma kasvaa vieläkin 
nopeammin, Tuotantokustannusten  
ei kuitenkaan tarvitse  ehdottomasti 
l isääntyä , e ikä  missään tapauksessa 
sam assa  suhteessa kuin tuotannon 
lisääntym inen. T äten  jää  kapita lis
ti l le  yhä  enemmän ty ön  tuottam aa 
yli jääm ää, y liarvoa , tuo tta vaksi  pää
om aksi muuttamista varten  —  ja  
pääoma kasvaa a lati  kiihtyvällä  
vauhdilla.

P ääo m an  keskittym inen. —  Y le ise 
na sääntönä on, mikäli vallitsevan 
ajan teknilliset ja yhteiskunnalliset  
suhteet eivät sitä rajoita, että suur
pääoma tuottaa  omistajalleen suu
remman osuuden tuotteesta  kuin 
pienpääoma samalla tuotantoalalla .

Suurkapitalisti  voi m yydä tu o tte i
taan halvem m alla  kuin pienkapitalis- 
ti ja  siitä huolimatta saa hän ri i t tä
västi y l iarvo a  laajentaakseen tuo tan 
to ko neistoaan  han kkiakseen  yhä 
suurempia voittoja. Suurkapitalisti  
jää  voit ta ja ks i  kilpailussa, samalla 
kun p ikkukapita listit  joutuvat  joko  
häviöön tahi ovat pakoitetut liittou
tumaan keskenään. M yö s suurem
matkin liikkeet liittoutuvat k e s k e 
nään tukahuttaakseen kilpaillun ja  
sen k autta  l isätäkseen liikevoitto- 
jaan. Liittoutuminen yleensä alkaa 
kilpailun rajoittam ispyrkim yksistä, 
jo n k a  tarko tuksena  on poistaa k i l 
pailu m äärätty jen  ryhmien sisällä, 
sä ilyttäm ällä  siinä ensinnä kuitenkin 
itsenäisen omistusoikeuden. Tämä 
saa ttaa  tapahtua yhteisillä  hintaso- 
pimuksilla, yhteisten  kauppahuonei
den perustamisella  j. n. e. M utta  
tälla iset  l i ittoutumat eivät useasti
kaan tu o ta  to ivottu ja  tuloksia, osit
tain s en vuoksi, että  ne ovat laitto
mia, m utta  pääasiallisesti kummin
kin sentähden, että niiden jäsenet 
eivät luota toinen toisiinsa. Ja niin
pä a lkaa  näiden jä lestä  vasta  v a r
sinainen todellinen liittoutuminen, 
joko  siten, että entisten keskenään 
kilpailevien liikkeiden kaikki omai
suudet sulatetaan yhdeksi ainoaksi 
liittoutumaksi, tahi siten, että kilpai
levien kesken muodostetaan joku 
“ keskusyhtiÖ”, johon sitten y k s ity i
set yh t iö t  l i ittyvät jäseniksi.

Omaisuuksien johdon keskittym i
nen tapahtuu nopeammin kuin o m ai
suuden keskittym inen. Jollakin kor- 
poratsionilla , jo lla  on yhden biljoo
nan dollarin pääoma, saattaa olla 
satatuhat takin osakkeenom istajaa, 
mutta joista  useimmat omistavat 
niin pienen osakem äärän, että heil
lä ei ole sanottavampaa vaikutusta 
korporatsionin asioiden m äärääm i
sessä. K o rp orats iom hallin to  jää  pa
kostakin  siis muutamien suurempien 
o sakkeen om ista jain  haltuun, jo tk a  
vo iv at  valita  haluamansa henkilöt 
korporatsionin  johtoon —  jo h to kun 
taan. N äm ä sitten saavat suurim
man osan tuloista  itselleen, v e tä 
mällä  suuria palk ko ja  ja  korvauksia, 
panemalla liikkeelle ylimääräisiä 
o sak keita ,  tekem ällä  sitoumuksia, se 
kä yleensä käyttäm ällä  kaikkia k e i
noja ja menetelmiä, jo n k a  kautta  
saavat  taskuihinsa enemmän vo it
toa kuin mitä heidän sijoittamansa 
pääoma edellyttäisi. L isäksi  tulee,
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että raaka-aineiden ja  ku lkuväli
neiden kontrollin  kautta  voivat suur- 
liikkeet useinkin a setta a  p ikkukil-  
pailijain, pikkukauppiaiden ja  mui
den kapitalistiryhmien, jo tk a  tavalla  
tahi toisella ovat heistä  riippuvaisia, 
niskoille raskaita  vero ta ak ko ja . K a 
pitalismin a lkuaikoina oli y leisenä 
o h je s ä ä n tö n ä : “Kilpailussa on li ik
keen elinvoima”, m utta  tämän t ilal
le on käytännössä  astunut jo  uusi 
periaate ja jo n k a  jo  yksin  porvarilli
set taloustieteilijätkin  a lkavat tun
nustaa, mikä kuuluu: "M illoin  liit
to-. uluminen k ä y  mahdolliseksi, kä y  
kilpailu m ahdottom aksi” .

Keskittym istä  joudutetaan usein 
vietä erinäisillä lainsäädännöllisillä 
m yönnytyksillä  —  ma aluovut uksilla, 
suojelustulleilla, patentti-  ja  mono- 
pnolioikeuksilla y. m. ja  vihdoin 
suurkapitalistien suoranaisilla la itto 
milla keinoilla. M utta  ilman näitä 
m yötävaikuttajiakin tulisi ke s k it ty 
minen suurpääoman taloudellisella 
pakkovoimalla jatkam aan  kulkuaan 
yhä harvempiin käsiin —  joskin  t o 
sin vähän hitaammin.

Samalla kun pääoma lisääntyy  k o 
konaismäärältään, niin myöskin k e s 
kittyy  sen omistusoikeus y h ä  h a r 
vempiin käsiin; ja  y h tä  rinnan t ä 
män kehitysprosessin  kanssa k e sk it
tyy sen johto ja  liikevoiton anastus 
vieläkin jyrkem m ässä sarjassa kuin 
omistusoikeuden keskittym inen. K e s 
kittyminen on luonnollinen seuraus 
kilpailusta, jonka se vu o ro ltaa n  Hä
vittää.

Kapitalismin laajentuminen. —  K a 
pitalismi laajenee, ei yksinom aan 
pääoman kasaantumisen ja k e s k it ty 
misen kautta  niillä teollisuuden 
aloilla ja  niissä maissa, jo issa kapi
talistinen tuotantojärjeste lm ä jo  va l
litsee, mutta tapahtuu se myöskin 
siten, että se p e s iy tyy  ja  ulottaa vai
kutustaan uusille aloille ja  muihin 
maihin. Kun liikevoitto  k o rk e a m 
malle kehittyneissä teollisuusmaissa 
pyrkii laskemaan, niin pyrkii pää
oma tästä  maasta pesiytym ään eli 
"poikimaan” taloudellisesti tak ap a
julla oleviin maihin, jo ssa  sijotus 
tuottaa pääomalle suurempaa k o r 
koa ja jo ssa  sitä odottaa  suuremmat 
liikevoitot.

Kypsyneetnmässä muodossaan il
meni kapitalismi ensiksi Englannin 
puuvillateollisuudessa i8:lla vu osisa
dalla. Se synnytti  ensinnäkin k o 

neiston ja  polttoaineiden kysynnän. 
Kivihiilen ja  raudan kaivam inen se 
kä raudan ja  teräksen valm istam i
nen tulivat täten pakostakin  y hdis
tetyiksi  samaan kehitysprosessiin. 
Kivihiilen, raudan ja  teräksen hal
peneminen vuorostaan edistivät k o 
neiden kä ytän töön ottam ista  muilla 
teollisuusaloilla. Kun kapitalistinen 
tu o tan to tap a  kerran oli saanut j a 
lansijaa jo llakin  teollisuusalalla, niin 
oli enää vain ajan kysy m y s  kun se
kä  kotim aisen tuotannon, jo ta  har- 
jo tett i in  vain tarvetta  varten, että 
m yöskin käsiteollisuuden oli joudut
tava  pak ostakin  perikatoon.

Alussa  yr it t ivä t  Englannin kapita
listit kaikilla  keinoilla säilyttää  näi
tä uusia tuotantotapoja  vain E n glan 
nin yksinoikeutena, jo tta  muut maat 
säilyisivät vain heidän m arkkina- 
alueinaan, ja vastineeksi tarjoaisivat 
E nglannille  runsaasti elintarpeita, 
ra aka-ain eita  sekä sellaisia tav aro i
ta, jo ita  Englannissa ei voitu tuot
taa. E nglannin hallitus lainsäädän
nön, verotuksen, diplomatian ynnä 
muilla keinoilla pyrki toteuttamaan 
samaa aijetta. T äm ä politiikka ei 
ku itenkaan tuottanut mitään _ t u lo k 
sia. A ivan  kuin itsestään alkoi muis
sa maissa myöskin syntyä koneteci-  
lisuutta. Ja sitäpaitsi oli itse E n g 
lannin kapitalistien keskuudessaki.i  
aineksia, jo tk a  taloudellisista syistä 
vastustivat kaikellaista  rajotuspoli- 
t iikkaa tässä  suhteessa. T äm ä aines 
muodostui konetehtailijoista, jo tk a  
halusivat saada koneitaan kaupak
si u lkom aillekin ja  joilla  siis ulko
maisen teollisuuskapitalismin kehi
ty ksestä  oli suoranaista etua. T o i
nen kapitalistiryhmä, jo k a  antoi 
palttua kansaltisuusasialle, oli raha- 
m iesryhmä, jo k a  näki kapitalismin 
tunkeutumisessa ulkomaille otollisen 
tilaisuuden pääomasijoituksille  siellä.

M ikäli  yhteiskunnalliset  olosuhteet 
sallivat, k iihotti Englannin esim erk
ki, samalla kun sen kilpailu p ak ot
ti, uusien tuotantotapojen k ä y tä n 
töönottam ista  muissa maissa. Rans
kan vallankumous ja  napoleoni- 

laissodat — ■ v.v. 1788— 1815 —  hyvältä  
osaltaan hävittivät entisaikaisia  va l
tiollisia laitoksia, jo tk a  olivat talou
dellisen kehityksen  esteenä länsi- 
Europassa. A m erikan  vapaussota, 
sekä vuoden 1812 sota vapautti Y h 
dysvallat  Englannin riistomaapolitii- 
kan kahleista, vaikka etelävaltioiden 
henkiorjuus vielä säilyikin A m erikan
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kapitalismin kehityksen  jarruna puo
li vuosisataa  myöhemmin. Täm än jä l 
keen on kapitalismi k e skeytym ättö -  
mästi laajentunut ja  raivannut itsel
leen tietä yhä uusiin maihin. Se on 
tunkeutunut Etelä- ja  Itä-Europan, 
latinalaiseen A m erikaan, E te lä-A fr i-  
kaan, A ustraaliaan  ja  Jap a n iin ; ja 
nykyään  se on parhaillaan va ltaa 
massa itselleen alaa Turkissa, E g y p 
tissä, Indiassa, Kiinassa  ja  muissa 
A fr ikan  ja Aasian maissa,

Mitä myöhemmin joku maa joutuu 
kapitalistisen “ s iv istyksen ” vaikutus
piiriin, sitä enemmän tulee sen ko
timainen pääom a riippumaan ulko
maisista sijoituksista. Englannin ka
pitalistit ovat kasanneet suunnatto
mia summia veroina, korkoina tahi 
liikevoittona ma il man kaikilta k o l
kilta. Ranskan kapital. osalle tulee 
mahdollisesti toinen sija ulkom. si
jo itu ksissa;  ja  Saksan, Belgian sekä 
Hollannin kapita listeilla  on niin
ikään tärke itä  kansainvälisiä etuja. 
K olm ena viimeisenä vuosikym m ene
nä on m yöskin  Y h dysvalla t ,  o lles
saan ennen Englannin  kapitalistiluo- 
kan velallinen, tullut velanantaja- 
maaksi muihin maihin nähden ja 
antaunut ulkom aapolitiikan alalle.

Kapitalism in tunkeutuminen uusiin 
maihin, joissa siihen asti on vielä 
yksin kertain en  maanvilje lys ja  k ä s i
ty ö  vallinnut, tapahtuu tavallisesti 
asteet tai sesti. Ensinnäkin avataan 
maa asianomaisen valtaansa laajen
tavan kapitalistimaan kaupalle, mikä 
tapahtuu jo k o  rauhallisella keinoilla 
tahi väkivaltaisesti.  T ä l lä  asteella 
o llessaan on se m yyjäm aan kauppa- 
tnarkkina alueena. Toinen aste alkaa 
siten, että kapitalistit  hankkivat 
tästä maasta itselleen yhä  suurem
pia etuja, kuten maan luovutuksia, 
kaivosalueita, o ikeuksia  rautateiden,

kanavien ja muiden kulkulaitosten 
rakentam iseen, etuoikeuksia  kaup
pa-, tulli- ja  muissa suhteissa. T ä 
mä tapahtuu monellai silla eri kei
noilla, milloin suoranaisella  talou
dellisella painostuksella, milloin ra- 
hanlainaamisella asianomaisen maan 
hallitukselle, milloin uhkauksilla ja 
sodalla, tahi sitten viekottelulla, lah
jomisilla, pettämisillä ja  diplomatian 
avulla. Vihdoin a lkavat kapitalistit 
perustam aan tehtaita  ja  muita tuo
tantolaitoksia,  varustaen ne uuden
aikaisilla koneilla ja  kä y ttä en  niiden 
palveluksessa maan halpahintais
ta työvoim aa. M aan  alkuasukkaita  
koh taan  harjotetaan usein myöskin 
niitä raaimpaa sortoa, jos se ei he
villä antaunnu ulkomaisen kapitalis
min rengiksi.

Niin pian kuin kapitalismi tunkeu
tuu johonkin  uuteen maahan, ottaa 
se m yös kä ytän töö n  uudet elintavat, 
h ävittää  vanhat traditsionit ja  kan- 
sallisoniituisuudet, tuhoaa käsiteolli
suuden, kehittää  kapitalistista  tuo
tan tojärjeste lm ää vastaavan  “ sivis
t y k s e n ” ja valtiomuodon, samalla kuin 
omistusoikeus s iirtyy  yhä  enemmän 
‘‘emämaan” kapitalistiluokan käsiin.

E ikä  kapitalismi, pesiytyessään 
uuteen maahan, rajoitu yksinomaan 
tehdasteollisuuteen, kulkuvälineisiin, 
kaivoksiin, kauppaan ja  f inanssilai
toksiin, va ikkakin  se näissä ensinnä 
saa alkunsa. M utta myöhemmin tun
keutuu se myöskin maanviljelyksen 
alalle. Täm ä kehityksen aste on al
kanut vasta viitneisimpiuä vuosina. 
T äm ä aste  tulee mahdollisesti ole
maan yksi räikeimmistä kapitalis
tisen kehityksen  ilmiöistä lähimmäs
sä tulevaisuudessa.

Näin kapitalismi tunkeutuu uusiin 
maihin ja  laajentaa  valtaansa yli 
mailina n.

m


