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Kog majandusteaduse ehituse keskel asub inimene. Majandusteadus saeb 
ülesandeks vaadelda inimese toiminguid tarvete rahuldamiseks. Maj. teadus 
uurib indiviidi ja seda osa, mis ühendatud heaolu kasustamiseks, kättesaami
seks inimese argipäeva elu tähtsais avaldusis.

Ma j. teadus haarab inimkzoondise elu kõige tähtsama osa. See ei tähenda mui
dugi, et inimese kogu elu oleks seotud majandusega. Inimese vaimne keskkond 
peab olema eraldatud. Inimkonna protsess sõltub inimese tarvete rahuldamisost 
(üks õhutab tarvete uut rahuldamist ja teine nõuab vahendeid),

Iga majandi lähtekohaks on tarved ja kindel kogum kasus!' ja teisest kaljast 
materiaalsete tarvete rahuldamine. Sellepärast seisab ma j . küsimuste- arutelus 
tarve mõiste. Inglise terminaloogia järele on lihtsad materiaalsed tarved 
nagu riietus, elamu jne. - hüvised, rikkuseks.

E r a m a j a n d u s e nime kannab tegevus, -mis on sihitud tulu saamise
le. See võib olla isiku--, perekonna-, linna-, jne. majandus. Tegevuse ringi 
on seotud kindlate reeglitega isilcud ühiste sihtidega'.

Keerukama nähtena esineb rahvusvaheline majandus. Eramajanduse mõiste on 
vanem rahvusvahelisest majandusest. Antiikmajondus ja varajane keskaeg tund
sid linna-, lcogulconna-, tsunfti majandust.

Rahvusvahelise majanduse tekkimiseks on vaja, et oleks olemas rahvas, - 
s.o. suur kogu inimesi suurel maaalal jne. Rahvamajanduseks on vaja rahva, 
paigutatud olok. Euroopa rahvastest kreeklased tundsid mitmekesiseid liike 
erana j antusest, oi bunnud aga rahvamajandust (Euroopa rahvad, kreeklased jt.). 
Kõik olid enam-vähem iseseisvad ihikud, nad ei olnud sootud omavahel, nagu 
näeme seda meie majandusliidus elus. Alles keskaja lõpul hakkasid kujunema 
suured rahvus Itkud riigid, milledega koos tekkis ka rahvamajandus Endises 
maj. olus iga majandus tarvitas seda, mida ta tootis. Mujale müüdi ja mujalt 
osteti väga vähe. Kauba vahetus oli vähe arenenud või hoopis puudus.

haüdne majandus elu lujutab endas hoopis midagi muud. Ühiskiitised produt- 
sccrivnd saadusi müügiks teistele. Ka kingsepp valmistab ainult saapaid ja 
saab nende vastu raha, millega muretseb omale" teistelt majanditelt vajalillo. 
Olemasolevad majandid on seotud tuhandete niitidega.

ühtlane maksustamise kord, ühine raha, sõjandus, rahvaharidus, raudteed, 
sadamad, asumaade poliitika jne, avaldavad mõju igale ülsikule eramajanduse
le ja teeb neist ühe üldise rahvamajanduse.

Honda oli rahvamajanduse alguseks vaja riiki, kui niisugust. Rajavama j and. 
tekkimiseks on vaja vastastilkune sõltuvus, töö jaotus, iseseisvus üksiluto 
majandite vahel.

Rahvamajanduse tekkimise kaastingimuseks osutub rahatarvitamise küsimus. 
Kauplemine nõua1' kõikide kaupade hinnangut rahas, et oleks kergem neid vastas- 
tiklm vahetada. Rahvamajandus põhjustab tootmis alal uute tööstusalade aren
gut. Ikka enam areneb kapitalistlik tootmine, millest võtavad osa palgatud 
oma tööga Kui vaatleme majanduslik-аг arengut pikema aja vältel, näeme ühist 
suunda,näeme täleliklou sõltumatuse tendentsi.

Tootmine oli alul oma tarvituseks, oli perekonnale tbotmino, hiljem küla-, 
kogukonna-, linna tootmine ja lõpuks kogu maa tootmine. Ukslud maj. ühilud 
toodavad iseseisvalt, kuid nende tootmine sõltub rea naaberiilute tootmisest. 
Nonde ühilute vahel käib vahetus. Nimelt on nad spetsialiseerunud. Terved piir
konnad spetsialiseeruvad, jaotavad too tervete rühmade vahel. Tekivad maa ja 
linna töö jaotus. Maa annab tooraineid ja linn töötab selle ümber. Siis edasi 
tekib tööjaotus maapiirkondade viisi ( rauatoöstus, kivisöe kaevamine, kiud
ainete ümbertööstus, põllutöö ümbertoöstus), olenedes, kus ja mis tingimised 
on soodsamad. Sõltudes neist paljudest tingimustest hargneb tööjaotus maade 
vahel, - algab rahvusvaheline kaubandus. Iga maa püüab peatahelpanu pöörata 
tootmisele, mis on just talle enam kesulilcum.

Rahvamajanduse järgi kerkib rahvusvaheline (terve rida rahvaid) ja maailma 
haarav maailma majandus.

Peapõhjuseks, mis seob üksikud eramajandust rahvamajandusega ja rahvamajan
dust maailma majandusega on kasvav tööjaotus. Peale secia on rida toisi 
tegureid, mis mõjustavad ülcsikuto maade vahelist sidet. Halt, põhjuscd - liik
lusteede areng, tootlilcluse areng. Sähljuures trans nordi odavnemine - sunren- 
dasid turgu. Rahvana j andusli’aäs elus sünnitasid uued liikumis vahendid terve 
poörde, milledeta olnuks võimatu nüüdisaegne maj. olu. A. 1700 - 1900 suure
nes, tanu eelpool öelcle maailma inimeste arv 110.447.mil j. inimese võrra.

Ühtlasi tõendame suurena tööstuslilcu elu vabanemist välisest sogani sest,

110.447.mil
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mica olmärgatn vanemates epohhides (epohh = ajastik, ajajärk / tähtis ala
punkt, pööret sunnitav, tähelpanu äratav moment). 19. saj. tegi selles suh
tes palju. Koosolelute, tööstuse vabanemine kitsendusist avaldasid --s-bi 
tootmisele ja1 vahetusele. '

Puldisajal on kõik maad kaub. alal vastastikkuses sõltumises, arvestatak
se ve.ll s turgusid. Oma tarvete rahuldamine on sõltumatu võõrast tootest.

Suured uroopa riigid toodavad omale tarvililclre toiduaineid 75 -90%. 
Suur Eritannia 25 - 50%, mu osa saab ta välismaalt.

Kavpade ja inimste üleandmine maast-maasse on saanud rahvusvaheliseks 
asjaks. Peale selle on ulemaailrline Posti Liit, krediidi suhted, posti ja 
- G... 2 r. liinid, raudtee roopad - seovad nüüdisajal kogu maailma nagu vere 
ringvool inimest, ulatudes üle maade ja rahvaste.

Peale nende sidemete on veel rida teisigi. Rahv. vahel, krediidi arenemi
ne, nagu näit, ühe maa kapitalid on mahutatud teise maa tööstustesse. Üks 
miu toodab tooraineid, annal neid edasi teisele, kes neid ümber töötab (tööt- 

Amsrika boorvili töötatakse ümber Inglismaal. Selletõttu on üks 
aa -mvicatad teisest, ühest sõltub ju teise saatus. Sest ikalduskriis pcegel. 

dub rea teistes mais. i °
Rahvamaj . j^rgi tuleb enam esile maal Imama j andus. Naqu öeldud ma j • tegevu

Se alusees osutub püüd, rahuldada tarvidusi sõna laiemas mõttes. Alul piir
duti ainult mater j aalsete tarvetega. See polnud just Õige. Ma j. tegevus neab 
silma ka vaimset tarvet, milleks on trükikojad, raamatud, laboratooriumid, 
--ijalenod, muuseumid, Raamatukogud jne. Muusika tarbe rahuldamiseks, - suusika- 
riistade valmisbus, kontsertsaalide ehitus jne. Nii võime ka neid tarbeid 

■i.--. j. piirkonda arvata, mitte sihtide, vaid nende (vaimse) rahuldamise iseloo- 
u POO-ostTeselihut aga tegelemine teadusega muusikaga jne. ei ?ahu ma j. 

—ecevusse, ta allub oma eriseadustele ja on iseseisvate harudena mõeldav, 
kasutamise mõttes kuuluvad nad ma j.-kiru alasse. Siin on küll sihtide ühendus, 
ent ei ole suhete selgust, nagu puht naj. tegevuses. Kuid eitada siin mai. 
elemente ei saa. ■

Higiste kõrval on veel abstraktseid hüviseid. Klassiline poliitiline öko
noomia (eesotsas - loe: Adams Sussiga, Inglis) tegeles peaasjalilult rikluse 

S-musega, s.t. nende materiaalsete esemetega, mis on kasulilud inimesele 
Saksa maj. tead, tarvitati selle asemele maj.-k . hüvis. Materiaalsed esemed 
moodustavad maj . teaduse objekti.

Prantsuse maj. teaduses (maj. teadlase - loe: Seilga eesotsas) maaritletal_ 
se, et maj. ei pea käsitlema ainult materiaalsete hüvistega, vaid peab seda 
*"00s irmateriaalsctega, nagu seda on teened, svhted, võladolcument, servituu- 
did (Õigus võ ra asja pcale ), jõud, tervis, haridus jne. Nii laienes maj. tea
duse ala haruldaselt.

Et ma j andusteadus on rahvama j andus teadus, siis pealesurutud hüvised lange
vad ära, sest nad polo maj andus lilud hüvised. Nagu'tervis, haridus' jne. ei- 
osutu materiaalseks riklouseks inimesele. Nende suhtes ei saa. rääkida tootmi
sest, tarvitamisest oga vahetamisest.

Hoopis teine vantepunl on tegevuse suhtes, mis rahuldab kindlaid tarbeid, 
luid ei loo kindlaid esemeid. Tänapäeval heidame lcõrval.e mittetootvad hüvised. 
Küsime ikka, kas ta loob materiaalseid hüviseid või mitte, näit, mullatöolise 
töö oleks tootlik ja majateenija, koristaja oma - mitte. Pole oluline, kas 
•antud tegevus kuulub materiaalse hüvise loomiseks, vaid oluline on, kas an- 
bud teene teenib otseselt või kaudselt inimtarvete rahuldamist. Ka inimese 
teod võivad olla tarvete rahulduseks, nagu näit, kontsert. Või - Õpetaja saab 
palka, andes tasuks edasi tajumata hüvesid. Igal juhul on meil tegemist teene
tega. Teene avaldub üks kord, kuid asi (hüvis) säilib ja on võimeline andiiia 
teeneid mitmeid kordi. Teene on mööduv, asi aga kestvas olekus. On 1ui kogu
tud teenete tagavara, mida kculutame osade kaupa. Teened, peavad olema 1) asu- 
lilud ja &) inimese jaoks millekski välispidiselt tarvilik. Inimene ise ei 
saa olla hüviseks, lama inimisik kujutab eneses ise-eesmarki . Vabad hüvised - 
nagu Päikesevalgus, vesi jne. on äärmiselt tähtsad meie olevusele, lcuid nad 
oi hajuta maj. tegevuse tulemusi.

Magu alul öeldud, asub inimene naj. tegevuse keskel, mitte üksi vaid koos 
teistega (sotsiaalsete lujundite liikmeina). Aristotelese arvates on inimene 
poliitiline olend (luuludes riiki). Väljaspool riiki võivad elada jumalad ja 
loomad, jumalad s.p., et nad oi vaja enam .riigis elamist ja loomad s.p., et 
nad ei vaja veel seda.

Kunstlik, ettekavatsetud isoleeritud olek Õnnestub väha (võrdle, - loo Ro
binson Crusoe elu üksikul saarel). Normaalses tegevuses meie tegeleme mitte 
isoleeritud isikutega vaid sotsiaalselt seotutega.

Maj. teadust, mis käsitleb ühskondliku või sotsiaalse maj.-so nähteid,ni- 
met. sageli poll2.til2.seks ökonoomiaks. Saksa tead. nim. seda natsionaal öko- 
noomiales või ralvama jandusteaduseks. Poi. Ökonoomia terminiga on seotud liiga 
indlalt poilt, hüisimused. Sotsiaalmaj. tegelevad teadused on sotsiaal Öko

noomia. Meie vaatlusaluse omadusena on maj.-s kindel sotsiaalne org.-n, mis 
naera ’ alates kõige kitsama, üksiku majandusega ja lõpetab maailma majandusega. 
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üle logu ilma.
'la j andus teaduse objektiks osutub majandus, kui sotsiaalne nahe, mispärast 

tuleb 1öge 61 гетпякя nimetuseks - sotsiaal ökonoomia. See nimi levibki viima
sel ajal.

Ta.gu eelpool kuvlsime seisab sotsiaal- ehk poi. ökonoomias ehk teisiti 
majandusteaduses esikohal inimene oma mitmesuguste tarvete rahuldamisega.Tar
beid rahuldame tootmisega. Tootmise viisid on tähtsad tegurid, mis maäravad 
inimeste olukordi. See väide patustab ühekülgsusega, ent Iral süveneda meid 
ümbritsevate protsesside iseloomu, siis ei üllata meid väide, et teatud mõt
tes ökonoomika (majandus) on aluseks inimeste olukcordade määramisel. Seda 
muidugi üldises mõttes.

Otsides inimese geniaalsuse sedaliici avaldusi, vaadeldes ümbritsevat elu, 
ei saa eitada, et ihisltondlilu elu põhifaktide kogum on märavals teguriks 
kui tuuri avaldusile. Väljaarvatud ideoloogia koostis, mis käib ideoloogi ise- 
äraldušte kohta ja mida ei luba ületada maj . voolud.

Igas kultuuri harus võib leida poste, mis ei seisa ühenduses majandusega. 
Kindlate kunstiharude võimaluste mõttes on majandusel suur osa. Vait. -- esi
algsed muusikariistad on tuletatud tööriistadest, ?ms juures sõudje aerutom- 
bed, vasaralöogid jne. on töölaulu rütmi alused. Teatavasti on üks venelau
ludest kohaldatud rasluste tõstmiseks ning vaiade sisselöömisels. P.s. on 
armastuse lüürika ja sõjalaul. Ka majanduslik töomotiiv ovib kindla koha muu
sikas. Nii näeme, et majanduslik elu surub oma pitsati rahvaste vaimsetele 
harrastustele. Majanduslik elu haarab inimeste man esimese ja vältimatu te- 
~evuse oma alla, sest inimesed peavad eestkätt hoolitsema ikka kõige enne 
oma füüsilise oleluse eest. Seele eest muretsemino ongi maj. tegevuse oluli
semaid sisu punkte.

Oli aegu ilma kunstideta jne., ent ei ole olnud rahvast, kes ei oleks te- 
elenud majandusega. Loodus kui ka Inimkonna elu on seotud tihedalt maj.hu

videga. . ,
Inimene uuris loodust, et kaitsta end ta vastu. Astronoomia ( ennem asi.ro — 

loocia) tekkis soovist taevakehade liilwmnise järele elustada _ nähteid, mis mõ
jutasid maj. elu (või meredel liikumist). Egiptuses näit. Niiluse üleujutami
se aegadel, taheti tähtede järele kindlaks teha, millest see olenes. Tollest 
üleujutamisest olenes ju sealse rahvamassi maj. heaolu. Analoogset looduse 
uurimist n eme rändrahvaste juures, kes kohasema karjamaa otsingul alati püÜc 
sid arvestada vast, loodusnähetega. Samuti tekkis geomeetria maatükkide jao
tuse vajadusest. „ _ _ ,

ajandus (ökonoomika) ja Õigus ilmutavad tihedalt vastas tiidust S--LVuS 
õigus sarmb maj. elu arengu järele, s.v. leiame erilistel rahvamajanduse asi 
meil erinevaid õigusi. Kuid oigas võib ka kaasa aidata ja takistada maj:elu, 
s e ei e j uure s on coma suremalcs ülesandeks kohanemino so os. elu tasemega. 7aac — 
lerne usulisi ja poliitilisi mõjusid õisusele ja viimase siduvust majanduse
le. Näit, tsiviilõiguse suhtes on Figus silmnähtavalt seoses ökonoomikaga. 
Tuletame meelde Viini prof . (loe:)A. Menge teosest "Tsiviilõigus ja rahvamas
sid" leus ta muuseas ütleb, et tsiviil õig. peegeldub rühmade huvisid (maj. 
küljest). ' , , „

Õiguse norme võime viia majanduse põhifaktidele. Näit. Vabrilu õigus on 
seoses tööliste küsimusega ja veel silmanähtavam on see siduvus finantsõigu- 
sega, mida vaadeldakse kui majanduss'üht osa. .

On ammu märgatud majanduse mõju õiguse paljudele osadele. Sidet ma j. elu, 
teaduse ja lcunsti vahel on vähe uuritud. Siiski võib siingi märgata kindlat 
sidet. . .. e

Inimese tegevuse nonde harude edasi arenguks on meterjaalse rikkuse teat. 
taseme vajadus. Sellejuures määrab selle viimase iseloomu tuntaval maaral . 
poliitilise elu mõjustused majandusele ja sollet vaimsetele harudele. Eriti 
maalilunsti alal muutuvad maitsed ja huvid ja olenevad teatud materiaalsest 
tasemest. Eri rahva ajaloos vaadates, näeme, et mitte juhuslilult ei arene 
lcunst teat. rahvail. Kõige kaugemas ajastus näeme majanduse, õiguse lanpuse- 
r,:a ka kunsti langust (Assüüria, Egiptus jne.). Euroopas näeme teaduse ja kun 
tl tõusu Hellases (Ateenas) ja Roomas siis, kui oldi maverjaalse heaolu ti
pul. Hiljem näeme araableste kohta avaldatud teaduse ja kunstide otsinguil^ 
samuti materjaalset heaolu. Veel selgemini esineb see 13.-16. s. rikastunud 
Itaalia kunstis ja teaduses. 16. s. lõpus on Inglismaal samasugune tõus koos 
poliitilise võimu ja maj.elu arenemise tõusuga. ,

Materjaalne heaolu võimaldab teatud teaduse diferentseerumist. Varemal . 
ajal näeme entsüklopeedilist teadust, hiljem spetsif itsocritud. On vaja ühis 
kondiiku . elu spetsifitseerimist.

Kolmandaks teame, et teaduste ja kunstide edu oleneb veel, sellest, et vxi 
masteqa on ühenduses teadmuste kõrgus, millest tingitud abinõude looduse või 
maius (mikroskoobid, teleskoobid, observatooriumid, teatrid, muuseumid jne.) 
Kuid ei ole vaja suurendada maj.teguri tähtsust sel alal. Viimasel ajal oi - 
või tähelepanemata jatta puilt ideaalse teguri tähtsust, näit, teatud mate
maatilisi, filosoofilisi ideesid, mis loovad teatud kooli. Muidugi voolab 
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ideeelu konkreetses olukorras. Ideed elavad oma iseseisvat elu, alludes omp 
seadusile.

Hüüdsel ajal jaotatakse teoreetilist majanduse üldlcursust nelja ossa: 1) 
tootmine, ?) jaotus, 3) vahotus, 4) tarvitamine.

Kaua agca ^ostsid ülikoolid esile neist majanduslilcludest protsessidest 
lord votni st,kord jaotust,kord vahetust. 1 ~ “

n

Lõpul

Teaduse arengu ajaloos on enosolo: mirlcsa" vähen tihclpänutõim--" - tanvi.. 
8inl- neljas osa loetakse meie ajal üldiselt vastuvõetuks.

. . olema toodetud, millega ta astub kellegi valdusse, ja si j s jao
bame kogu rahva produkti. (Põllupidajate, kapitalistide ja tööliste noolt).

■a toodetud aineist astub vahetusse, see toob ained tarvitajate katte. 
", irvitamine on oma tarvete rahuldamine inimeste poolt, - söök neab 

rrlvas -antama, masinad kuluma. Kuid nüüdisaegne ma j. elu paigutab 
meie elu kohe nende kahe lõppmonendi vahele, sünni- surma vahele jaotuse ja va 
hetuse. Tuiduni on see jaotus tingimusi, kuna ma j. elu Imjutah eneses organi
satsioonilist protsessi. See jaotus kohaldub sots, ma j. nähete Joomuliku pide- 
vase (siduvuse) eriastmcile.

Siiani Õppisime tundma maj.teadv.se sisu ja olemust.
Kuid vaatamata lahkarvamisilo mainit jaotusest nelja ossa, on see meie ajal 

Kõige lovinenum, sest ta on vastu võetav. Tootmise, jaotuse, vehotuse ja tar
vitamise järele püüda eraldada loomulikkv.de asjade olelust kunstlilludost olu
kordadest, seades selle jaotuse ja vahetuse osadele vastu tootmise ja tarvita
mise. Soda erinevust ülcsilute maj . punktide iseloomus märgati juba ennnu. Toot
mise seadused ja tingimused, evivad tõdede iseloomu, millest r<.ägib loodustea
dus. kois pole midagi niisugust, mida võib muuta välise looduse omadustega ja 
1nimes te tehtega.

hitte soesuTiisod ;>olc hüviste Jaatuste. printsiibid, kuna jaotus on puht 
inimese korraldamise asi. Inimesed võivad anda hüviseid kasutuseks kellele ta
hes ja mistohes tingimusil. Hüvised olenevad eriarvamustest ja soovidest. Ei 
ole õigus, et ainult loodus jaotab, ka sots.põhjused tulevad selle kõrval osi- 
le. Teiseks oi ole Õige see väide, et jaotus sõltub ainult inimeste korraldu- 
so-, ainult sots.-st põhjuseist, kuna mõnedki looduslikud põhjused avaldavad 
mõju tootmisele ja jaotusele. Kordame, et ei või eitada püsivate, inimostelo 
alluvate põhjuste mõju, tootmisele kui ka jaotusele, mis kannab kunstlilclcuso 
iseloomu, -hs siia arvata ka mistetarbimuse (mittotarvitamiso) osa? HÕned öko- 
noomikud arvavad liissks tarbimist maj. süsteemis (Tugan Baranovski - ? - 
loo nii), ka j. ülesanne seisabki selles, et teha võimalikulas tarbimist, mis 
on majanduse lõppsiht, Iruid mitte majandus ise. Niisuguses olukorras on T.B.-i 
õi us, ainult asi seisab selles, et olukord ise on vale. Näit, toidutarbimise 
protsess - närimise ja seedimise mõttes - ei lnuulu majanduse alasse, s.o.toit
luse füsioloogia (loomulise koha elundite tegevust käsitlev teadus, tervishoid 
Samuti pole tootmine majandus, ku on tööprotsessiks lihaste pingutus, nromi. 
no jne., mis kutsub esile aju väsimust. S.o. psühholoogiline protsess. Järje
likult on see meie organismi protsess ja sellest vaatekohast ei ole sollel 
ühist mcjandusteadusoga. Heie vaatleme majanduslilluust, milles on inimesed te
gevad, mis on sihitud maj. hüviste loomiseks uute väärtuste näol. Hoid ei hu
vita, hui kaua inimene on rasvas, kui ta tarvitab toitu, vaid see-, luni palju 
Lailutab ühiskond torvikuna, ja üksik indiviid - toitu, rõivast jne. Tarbimise 
iseloomust oleneb tootvate jõudude jaotus, s.p. huvitab meid mitte ainult see, 
kcuidas ühiskondlik toitlus jaguneb ühiskondi iklrudo klasside vahel, vaid ka seo 
kuidas seda tarvitatakse.

Tootmise ja tarbimise protsess on tihedalt seotud teine-teisega - voomise 
energia kulutatakse mono ajaga ja tarbimise uuendamisega. See, lahu lällavad 
rahva tootmise rosultaadid ja luidas neid tarvitatakse, kas tootvalt või mitte 
tootvalt rahvamajanduse seisukohalt, ei huvita ökonomisti, sest sellest võib 
oleneda ka rahva edaspidine areng. Kas toit kulub töölistele, või kapitalis
tidele, või sõjaväe lchinguväljadel, - see oi ole üksnes ökonomistile, kes 
uuril*  rahvamajandust ja keda huvitab mitte üksi nüüdne, vaid ka tulevane rah- 
vama j andus о struktuur, leero mõttetud, Imlnkad peod ja nüüdset rchameost-akc- 
sionauri võrreldes, näeme Neero ajastul vaesonemist ja nüüdisajal (kus raha
mees paigutab kapitali tee n i m a ) - ilmneb rchvamaj . -se edasiareng. Mii 
ei või ökonomisti huvi jaäda peatuma jaotuse läve taha. Edasine tarbimise 
protsess ei ole huvitav ökonomistidele, soe oi ole enam majandus.

On põhjust pöörata tähelpanu tarbimise osale. Prof, (loe) Moslof ütles: 
Rahvamajanduse olu koosneb kahekülgsest protsessist, - tootmisest ja tarbimi
sest, tööenergia -allutamisest ja selle uuendamisest.

Need maj. elu kaks lilge on tihedalt seotud sedavõrd, et nende kunstlik 
lahutamine (nagu teeb seda poi.ökonoomia, jättes tarbimise välja) võib moonu
tada leu jutlust rahvamajandusest.

See vastab maj.teadv.se ehitusele kapitali vaatepunktist. Tema, kitsalt mõis 
tes, vabast seisukohast on tähtsusetu ainult tootmine; kasumi resultaat. Kuid 
maj. toad, vaatelt »lähtudes rahvamajand. huvidest, on tarbimise lcüsimustol 
esma j ärgullino tähtsus.

maj.teadv.se
loomulikkv.de
maj.teadv.se


Lnenome ldüisimusele poi. ökon. vaniokohal.t. Osutugem dholponu allc. Таг- 
himise käik ja isoloom mdravad mej.elu arongu ja edasiso strulrcuuri. On ju 
turbimine mitto ainult hävioaminc, vaid ka uut о jõudude loomine uutole cegu- 
riteks. Järeldame, et vana aeg jaotas ma j .teaduse nelja ossa, uis voolul sa- 
lub, leus juures võib loota 4. osa(tarbimine) võib loota meie poolt täiolilrlou 
t che lpanu t oma huvide s .

rkij andus teaduse; meetod ja süsteem.
* T ahti s, uuring!!'"

Teadus on tõrvik (teaduse)tunnetuse puude naol. Eesmärk on teaduse tunnetus 
kõikide inimest© tecdmus, kõio mitmesuqusomntes harudes.

Kaugemad uurimisalad on toaduso seadnud ikka valita enispiirkonda. Teadus 
on niit ’ю kesine ora. sisult, taccorast - tähtede taha - täclpanomiseks on ta 
mõistusel raskesti haaratav, ja siirdudes pisimate pisilute uurimistole, ini- 
mose mõtislcelu abstrokosioonidolo ja sotsicalsuhtoic. tundma õpnidos teadust 
teris, mitme laadilistes osades - osita sisult vtiga mimekosiseid huve jr ala
sid. .tuutudes reaks iseseisvailts teadusiks.

Teaduse terviklus ei seisa ka materiacls os sisus vaid, ta ncotocis. Inime
ne klassifitseerides fakte test, süsteemi järgi avastados nõnda vastastillo- 
seid svhteid ja lrir jelündes noid, esineb, tecdusomehonc, ükskõik mis tunnetus- 
alal ta tooosob. Selge on, et faktid, ei moodusta teadust, vaid ainult meeto
did, mille abil ta avaldub.

Teaduse ülesannet võib pidada täitunuks, kui ta teostub io inimese olelu 
ja kogu ilma evolutsiooni kohttmisega.

cailma tunnetuse ideaali/ts on Loogika klassifitseerimine jr sistontisoa. 
rimine - kõigo üldisematest nõuetest väljudes.
(Шгкиз: Tolmise lehekülje 3. ja 9. roa vahele noalt lubades: - 11 Ma j andus liini 
materialisti nõrk külg on see, et ta püüab kõike seletada maj.-lu to urige, 
lcuna tegelikult peame selle kõrval märkima paralleeli rahvuslilnusoga, polii
tika aa jne.'1).

Inimese mõistus pööras tNholpanu neile erilistele ülosandoilo, mis on oma
sed inimnoso tondmoto ülsilutelo valdkondrdelo.Scmano inimese nõistus paljas
tas tenmebe valdkondade spetsiifilisi erisusi ja omapärasusi.ifctotoloo^ia 
( õppetocdilnus ) valdkonnas tekkis terve jaotada vastavalt spcisiifilistolo 
omepärrsustole jr. ülesandoile ning monet oludele inimeste toadmet о kc/u ala. 
Ja nimelt teaduste süsteemideks (kahte ruppi ) a la indelbend ja Rickert. 
Tdhtsalmr.ks teaduste liigitoluls osutub Tindbondi oma: 1) teadused seadus
test ja 2) teadused sündmustest.Bs ona õpetab seda,mis aleti oleleb ja teine 
- sodi,mis kord olnud. Uhtlasi soovitas -nd esimos. nimetada n о r.i о t о о- 
t i 1 i si к s , ja teisi i d 1 о 5 r a a f i 1 i s i к s .

Rickorti arvr.tos alrcb njluzu saal,kus loodusteadus lõpeb.Tr. mõistab 
soega ajalugu lm), niisusgust (siin) laiemas mcics - soe sugusena, et soo oi 
kuulu loodusteaduse (-ste) hulka. Bell seda (lumi selle ajani) tiholponusta
ti ainult loodusteadust, sidudes isegi loogiget loodus toaduso-pärr.soks. Rickert 
kriipsutas alla ajaloolist protsessi käsitlevat meetodit, ent toma kerinloo- 
piu haarab enaa alla ka looduslil 1co teadusi,nagu geograrf in ning geoloogiast 
suuremaid osi, kandes nood ühiskonnateaduses loodustondusta hulka.

Cuprov nuunh vüio ";-di toriroloogint - ni estnõos colmenit teadusi 
nonogrecfilistols ja idiorrncfilistolts t-ksr Kuld kr. need teadused tarvitavad 
erinevat otoodi. Tomorrerfilisod teadused (Mindelbend) püüavad avaldada üldi
si seadusi. Lv.ua üldisi niõiscold, nad osutuvad tondusilts seadusist, idoog- 
rp.a_f. Saiduse puiinvno naa ülsilcute ajalooliste faktide tundmisele, nad osu- 
tuved tearvslko sündmusist. Loodustoadred suunduvod abstraktsinrmmle, ajaloo
line mõtlemine aga silmnähtavale nätlillusolo. Mondo kahe tonduslilcu sfääri 
jaotuse vesoandlilcusole töid juba mõlemad ülalmainitud autorid roa parandusi. 
■7. lubab juba ahoi jn samal esemel louuludc nii idoopr. lcui nomocreef. uurimi
se sftär±s üoncgsolt. Samuti Rickert. Seega ülalmainitud kaha condusl»lcu vald 
konna vastardJ-ikica-ö tahendab ainult polaarseid, orientcorimisoks vajalikke 
punkte, mille keskel sünnib arvurikaste teaduste metoodiline töö.

!njandusto ja. teuurimismoo t qd.
Poliitiline obenoomia nsubvohep..1, 'Ъ. ^'Vi^&uluITli-ekid.o t<..daste hulka, 

ds 'tarvitatavad nii loodusteaduslikku loal lm ajaloolist meetodit, -msjuuros 
meetodi all tuleb mõista üldse määritsldud reeglite järgi uurimise toimetajaist 
seatud oesmärltido saavata-i зекз.

Selle_mectodi uksi kud j ti r aud. Schmöller mdäritlob poliitilist ökonoomiat 
!aü*  tecdust, milTe*  üTosmdoTcs on anda täielikstu pilti majandusest ja solle 
nähtusist korraldatud ..ja ja ruwi tunnuste järgi, vastavalt nende ulatusele 
jr. lronoloogilisile järgnovusile. Ta leiab tähtsa elemendina siia juurde vool 
võrdleva mõtlemise. Jarjolika.lt teaduse ülesanne on: 1) soorntada õigeid va t- 
lüsi, 2) luua tipsoid mõistete mäiritolud ja klassifikatsioonid, 3) loida nh- 
tuste tüünilisi kajusid ja seletada noid põhjuslilclcuso (lnusclitsodi) soisu- 
koha.lt. Nimetatud 5 astet on oranvchel tihedas põimivusos. Alul tuleb vaatle- 

l%25c3%25b5peb.Tr
Lv.ua
Jarjolika.lt
koha.lt
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mino, sellele järgnob lrirjoldcmino, mis soiscb näituste viljetoomisos teis
test ümbritsovetost nähtustest, andos nähtusele orinimetuso ja sidudes toda 
teiste sam- jn teistsuguste nihtustogc. Lõpotncud kirjelduse päitingimusi 
on einete mõistoto jn terminite tarvitamine. Nende loomino on teadusi olull- 
semaid eel du si.

'•JÕistc mäaritlu seisab katseliselt nähtusi klassifitseerida vastavate vas
tu- ja kõrvuti seadmist о abil. Soo tegevus - mõiste kujundamine - lcujundcb 
progrossiivsot protsessi. Alates ürgajast isuni moodsa kulouurriilclusoni, on 
ta tecduslilcu mõtlemise üks porotomntuid eeldusi.

Vaatlus, mõistete mlliricolu ja klassifikatsioon nins kirjeldus on tondus- 
Idai töö ettevalmistavaid samme.

Tondusliku töö lõppcstmols on nähtuste tüüpiliste vormide järjestuse ind- 
loltsmiiremino ja nonde seletamine põhjusliltkuso seisukohalt. Meie sihiks on 
leida ühist mitmekssiduses jn erinevuses, tahame tungida nähtuste põhjustes
se jn nende kujunemisprotsessi. Karl Monger väidab, et teadusliku uurimise 
sihiks pole ainult nähtuste tunnetus, vaid ka noist' arusaamine, luis juures näh
tusest oleme siis aru saanud, kui olene leidnud tema olelu ja erinevate tun
nuste põhjust; võime öelda:"Seire ost por causas seire." Põhjusi võib olla 
palju, luid inimosmõistuso soiroldusolts on püüe leida n.ö. põhjusta põhjust 
(causа causans).

LoõdusteadusItkud ja sotsiaalsed seadused.
A j Kloo*li  s t;c*  "j К' 7 :bo g r" af11 ist o rchvomnjondu s 1 lidude nähtust о er ino vu s 1 t ä - 

hele pannes, võime nentida muutlikus orinovusos muutmntut. Majanduslihzudc ja 
ühiskondlikludo nähtuste statistiliste andmete korrapärasused viisid mõttele, 
et on olemas sotsiaalsed seadused, mis onom-vähon analoogilised meile varem
tuntud cjeloolis-loodustondusto bnadera. Monod teadlased aga oi noolda seda 
arvemist. Rümelin arvab, et sotsiaalses olus etendab pääosa inimene lui valu
line olevus jn vaimuelu nähtusi oi saavat oi arvestada oga mõõta, luna pole
vat sellekohast mõõdupuud. Sellonärast,ütleb Rümelin, on võimatu siin kindla
te sotsiaalseaduste leidmine. Esitatud vaadet jagab ka lounnn. Tom arvates 
maj andus1liud seadused olenevad psüühilistest mõjutistost ja seepärast on 
nojenduslilcul alal võimntu tlpsnic seadusi püstitada. Täpsad seadused eelda
vad kindlate alaliste põhjuste olemasolu, luid nood just puuduvod vaimlisos 
valdkonnas. Rümelin jelounn ui arvesta psühhofüsioloogia ja okesporien- 
taalse psühholoogia tulemusi, mis võimaldavad ka vainsoto nähtuste mõõtmist. 
Suu ongi teinud nonde väitod clusobules ja vastuvõtmatuks. Kaasajal sotsiaal
sete seaduste olemasolu enam oi eitata, küll aga väidetakse, ct nad on vähc- 
jaa täpsusega, võrreldes loodusteadusega. Loodustondusl1sto seaduste olemas
olus oi ole kahtlust, luid noist oi saa tuletada sotsiaalsete seaduste 0lo- 
uist, ehkki viimased sotsiaalelus kindlasti eksisteerivad, luna nonde puudu- 
niscl on sotsiaalne elu kujutentu; inimono ci saaks teotseda, lui tal too 
tagajärjed põleksid teada. Ühiskondlik olu on solle tõttu võimalik, et siin 
valitseb kindel kord - siin on olemas sotsiaalsed seadused. Sotsiaalsete sea
duste mõiste ei ole tol-cinud analoogiliselt loodustondusolo, vaid on vaadel
davate nähtuste olemmusoso iseseisvalt tuletatud.

Hagu eelpool kuulsime, oi eita Rümelin ja Normann sotsinnlsubo seaduste 
absoluutset olematust, vaid seda, et nad on vähem täpsnd, "ui looduston duS- 
likud seadused. Juba Karl Menger ütles, et vahe loodusseaduste jn sotsiaal
seaduste vchol oi seisa mitte nende olemuses, vaid täpsuse määras. Hinjor 
Neumann rehundab oma vaadet öeldus, et on olemas ka obatapsaid loodusteadus
likke seadusi. Jiuelikult loodus- ja ühiskonnnsondusto erinevus on notolino. 
Nii looduslikud luul ka sotsiaalsed teadused on hüpoteetilise iseloomuga. Ka 
loodusseadused mõjuvad ainult teatud tingimustel ja omavad suhtelist, mitte 
absoluutset iseloomu (nt. tont, temperatuuri, rõhumise jne. juures).

Sotsiaalsed seadused olenevad teatud tingimusist, viimased alluvad aga 
muutustolo jn soo annab' sotsiaalsetele ajaloolise ilmo. Sotsiaalsete seaduste 
olemasolu raskuspunkti1' s osutuvad just tingimused: sotsiaalsed seadused on 
kehtivad alati ja igal pool niivõrd, lcui nood tingimused alati ja ige1p0ol 
esinevad. Sotsiaalsed seadused pole ainult sui iuris vaid laa sui aonoris - 
oma liiki seadused. Sotsinalsoto jn looduslisto seaduste vahel on suur sar
nasus vorlisos mõttes, leuna mõlomcd eeldavad loogilist mõtlemist. Kõik sea
dused maksavad teatud tingimustel, nogu eelpool luulsimo; ühod maksavad üld-, 
teised eritinpi^-ste olemasolul.

Indulcts on j к ACAU-sS3 i °Kn. mnin ndustonduses •Poliitilisookonoomintooorins kestis kauaaegne vaidlus ja solgusobus in
duktiivse je deduktiivse meetodi turvitornisu kohta. Klassiline kool, alates 
Ricerdo-ga tarvitas deduktiivset, Saksamaal ajalooline kool inc.uktij.vs et mee
todit. Kaasajal loicva ' mölomad meetodid vaheldamisi ja paralleelselt käsita
mist, olenedes teaduse, arengu astmest jn iseloomust. Schmöller arvab lihtsate 
küsimuste puhul, et mida rohltem meie toCmisod on arenenud teatud valdkonnas, 
võime kosutada deduktiivset meetodit, kaid mõlemad m .otodid on sean vnjnJisod 
lcui parem ja vasak jalg inimesel.



Kausaalne ja telooloo^il-ino mol ent teadusps ♦
Inimesmõistus püüab lcõili nähtusi võimalilult üho paäpõhjusoga seloada. 

Pädle kausanlso vontluso võib ol.le vool teleoloogilino vaatlus, mis lntub 
lõppsihtidest, s.t, nimono võib nähtusi vaadelda mitte ainult küsides "miks", 
vaid ka ,:kuhu poole” cronemino suundub (causa ja telos’o printsiip). Sombart 
arvab, et ühiskondlikus toadusos on nood loks vaatlusviisi vaheldamisi valit
senud. Kuni klassfrutoni valitses poliitilises ökonoomias colooloogiline vaat
lusviis, lcuid füsiokraatidost ja oriti inglise ma j andus teadlaste st pärast Ja
mes Stucrtli püüle suureneb soo kausaalne vaatlus. Klassiline ja noolclassili- 
sed koolid käsitavad vaheldumisi mõlomnid. Vernor Somberti arvates on Karl 
Marx esimene kausaalselt vaatleja teoreetik, professor Kurcinski arvates aga 
David Ricardo.

Kausanlso Ja tolcol oomiLiso moj-.iondi. hinnangu, omosus rcdiypa^ll^^
Einnengus ci või öelda, ut belooloogilino vaatlusviis omn. olemuselt vähem 

täiuslik oleks kui kuuse, no. Mõlemaid käsitati, olenedes ühiskondlis- majan
duslikest tingimusist. Niikaua leul pulstis, ot majanduselu korraldus on in- 
moso teadusliku ja sihilcindlc. töö onovutis, pii tarvitatavaks vaatlusviisiks 
teleoloogiline. Majandusliidu olukorra arenedes, kui leiab asot üksikaajanduse 
äraripouvus turust, on loomulik, ot Õigemaks pooclso majandusliini ntusto 
selgitamisol kausaalset printsiipi. Tii olu määrab ise,,missugune vaatlusviis 
saeb domin. ^rivaks. lecolilrult nood vaatlusviisid oi kõrvalda lstoiso, vaid 
üks tingib trist. Algeline inimene kaldus teleoloogilisele vaatlus.lo, leuna 
kõik looduses näis talle olevat otstarbekohane. Spinoza suhtus bolooloocili- 
solo vaatlusele eitavalt, Lord Bacon mitte ainult ci tunnista nende iondaba- 
vast, vaid kinnitab, ot põhjustusto uurimine suundub lõpuks sihtide tunnetus
se ja ümberpöördult. Kanti arvates on mõlemad tarvillilcud - nad vastavat meis 
vaimse tegovuso põhisuunadole ja mõlemaid määravat aprioorsed soadused/hmdt 
ütleb, ot põhjusous ja siht on y.v'istod, milleks jaguneb maailmakorra ülümõis- 
te; need mõisted täiendavat ükstoist. Siogvart järole olooloo gi Ilse printsii
bita pole võöi alikud hinmangu ega edu mõisted. Seeaal seisukohal asub ka õpet
lane Heinisch, Rickert ja mõned moodsad filosoofid.

Poliitilises ökonoomias kasutatakse mõlemaid vaatlusviise, on ilmne, ct 
juba majenduslilcu tegevuse olemus kasutab onosoga slirduuiso tolooloogilisolo 
printsiibile, sest on jn majanduslik tocovus ise sihilik - sihitud hüviste 
loomisele, mis meie tarbeid rahuldavad. Tocovus ise, tema ülcsilrud jarsu jne. 
neavad selgitust leidma kausaalsuse printsiibi järele.

Võitlus individuaalse ja sotsiaalse printsiib1 vahel ühiskonnateadustes 
J a 2 ejencus0ccc1808 *

Hinnates sotsia alsotd nihtusi, võlmo väljuda kas sotsiaalse tervileu hiä- 
olust, s.o. sotsiaalsest printsiibist või ültsilrsilu häsolust, s.o. indivi- 
dualistlilust printsiibist. Ajaloos on kori üks, kord teine printsiip võimul 
olnud. Viimasel ajal on märgata tendentsi sotsiaalse printsiibi üha suurene
vale võidukä1gulо.

ajendusajalucu ja aja l_o.o l_i no lanonomine me janduslilluole fakt Idole.
Teaduse arengus võime ira miinlcicla kaks pEmallooso6 suunda: ühelt poolt 

differentseorub teadus, s.t. cronovad urmi teaduse harud, teiselt poolt ühe 
teadusharu põhimõtted tungva teise toedusharru. Poliitilises ökonoomias 
avaldub seo protsess sollos, et kaasaegne poliitiline ökonoomia muutub jarjo- 
kindlamalt ajalooliseks teaduseks ja ikka rohkem buncivaC temasse filosoofia 
ja sotsioloogia põhimõtted, samuti psünholoogc omad, nii ot poliitiline öko
noomia muutub illen rolü^on ajaloolis-soisioloogiliselrs teaduseks filosoofia 
alusel. Viimasel ajal püütakso ikka onam ja enam ehitada poliitilist ökonoo
miat filosoofilisele aluspõhjale, poliitilise ökonoomia uurija ponb ooslcätt 
olema, hää filosoof. Teisest kiljest ta peab ka hästi tundma ajalugu, lama ma
janduslikke ktüsimusi tuleb käsitella ka ajaloolisest vaatekohast. Ajalugu võ- 
naldab meil talitada Solcbateso lause jlrolo: "Tunne Iseennast, siis elad sa 
hästi". Aegade vältel on politiliso ökonoomia side ajalooga muutunud: vanas
ti seisis policilino ökonoomia seoses nn. progaatiliso ajalooga - (sündmus
te kirjeldused, juhtide ja valitsejate tood, sojad jne.) ajaloo välise korra- 
a. Vanasti peeti ajalugu seda täiellumaks, mida rohkem sääl loidus sündmusi, 

sõdu, väejuhtide heroilisi saavutis! jne. Uuemal ajal on aga ajaloo pasulos- 
andeks - selgitada uuritava rahva sisemisi olukordi ja noid põhjusi, mis kut
susid välja sündmused, "lillest meile vähe jutustab progmeabilino ajalugu. So
da suunda ajaloos tuntakse ‘kultuurajaloo nimo all. Ka politiline ökonoomia 
seisab soosos kultuurajalooga. Sidemeks majandusliidu elu ja ajaloo vahel on 
siis kultuurajelugu, mis käsitab Inimkonna arenoxislcäilcu ja selle põhjusi, nir 
sotsioloogia ajalugu, mis selgitab ühiskonna vormide arenemist na j andusliJce 
jõudude mõjul. Kultuurajaloolise' arengu uurimino sünnib üldise ajaloo varal, 
sotsioloogia ajalugu uuritakse suurimate tuleriistoga teatava rahva natsionaal
se ajaloo kaudu.

Rahvused etendavad kordamööda juhtivat osa ajaloo areenil - ühoc rahvad , 
valitsevad teatava perioodi, kuid peaveC siis esikoha loovutama mõnele teise
le rahvusele: antiikilmas oli Kreeka kunsti jr kail turri häll. Roona riik sai 



9
(4. loeng )_

õisuslile instituutide loojaks. Sol ajal segunevad mõlemad leul tuurid! Bütsant. 
si keiser lroonitclse rooma õiguso kommoto järgi. Room korraldab Krooleoman. 
eeslujul lunsti. Antiilrchvasto võmu rusudel saavad valitsome. barbaarid jne.
Veel 19. saj. nimetati sakslasi kirjanduslikuls rahvaks, sõjalised jõud 0 

arvestanud temaga üldse. 19. saj. II poolel Saksamaa aga kasvab võimsaks sõ
jaliseks riigiks Euroopas, ta võidab Prantsusmaa ja oma airmiselt sõjaka po- 
litlaga katsub välja ilmasõja. Soega näeme, et rahvaste iseloomud ja nende 
positsioonid muutuvad, kõik .soo loob aga suure tähtsuse vastava rahva mniand. 
duslilulo elule. •

Sho ajaloolise ja toorootiliso vaatekoha vahel (Monger).
Monror oristc.b nahtus 00 ilmos:1) konlsrootsoid nähtusi ajas ja ruumis ja 

2) nähtuste korduvaid vorme. Vastavalt sellolo eraldab ta teadused lahtc lii
ki: ühed uurivad individuaalsoid nähtusi, teised nähtuste vorno. Ka politili- 
sos okonooic.s vaadeldakse nähtusi individuaalsest, s.o. ajaloolisest jn vor
ido, s.o. tooroetilisost soisultohcst. Teorootilised teadused uurivad nähtus

te vorme ja seadusi, ajalooline toadus uurib majanduselu nähtuste olustilelcu 
ja arengut. Kumbki - nii ajalooline kui ka teorootilino - vaatekoht annavad 
erinevaid tulemusi, liongorj. arvotos on tööliseks rahvamajanduse toorcotilucs 
soe, kes loob teooriat, mitte soo, kes teooriat kasutab konkreetsete majan
duslike nähtuste solgitarnisoks.

ossodis aiAu. (Monror, Diohl) .
Tänapäeva majandusteaduse õpotusosositab Karl Monger järgmisi eriteadusi: 

1) ajaloolised, 2) teorootilised, 5) praktilised. Ajalooliste teaduste üles
andeks on majanduslike nähtuste individuaalset olemust jn suhot kindlaks mää
rata, siia lcuuluvod statistika ja nnjandusejalugu. Teorootilised teadused 
uurivad majanduslikkude nähtuste üldolomust jr., üldsidot, siia kuulub rahva
majanduse toooria. Pro 'tilised teadused longori arvates õpetavad, mil viisil 
on võimalik kõige odulcomnclt majanduslikke sihte saavutada, siia kuuluvad: 1) 
ökonoomiline politikn, s.o. Õpetus, mil viisil riik ja ühiskondlik võim ots
tarbekalt võib rahvamajandust soodustada, 2) praktilino Õpetus üks ilma j andu- 
sest - õpetus, mil viisil ülrsilacjoncus kõige" otatarb-jkohasona.lt võib oma 
sihte saavutada.

Praktiline Õpetus üksilonnjandusost jaguneb omckorda: 1) f inantstoadusoks 
- Õpetus riigi või o^iahalduso majandamisest, 2) praktiliseks eramajanduse . 
õpetuseks •• õpetuseks, k-uidas oraisikud otstarbekohaselt oma majandust pea
vad korralda: C.

Kriitika ütleb Mongeri jaotuse kohta, et vaevalt on õige f inantstondust 
praktiliste teaduste hulka arvata, kuna temas oma teoreetiline osa oi puudu. 
Polo ka põhimõttelist erinevust о rima j andu so õpotuso ja praktilise rahvana- 
jenduso Õpetuse vahel, luna eramajanduse õpetus pöhjonob üksnes teoreetilise 
poliviliso ökonoomia põhimõtotolo .

Karl Diohl jaotab: 1) teorootilino toadus rahvomnj endusost, 2) praktilino 
seadus rahvamajandusest, 3) finantstoadus. Тота soovitab terminid ntooreoti- 
line" ja "praktilino" rahvamajandus asetada nimetusega "üld- ja crirchvoma- 
jenduus" . D?.ohli arvates üldrohvania j andus (rsp. üldölconoomic) uurib üldiso- 
-oonusc mnjendusolu nähtusi, aga orirahvamajondus (eriökonoonia) üksiluid 
nj andus näi .tust vaid tahtsenntol tootmisaladel. Tähtsamaks tootmisalaks arvab 

ta põllumajandust, kaubandust, tööstust ja nimetades politikaks tegevust, 
mis sihitud ot storbolcohasolo ma j andami sõle, eristame põlluna, j anduslil-u , kau- 
boncluslihlu ja toöstusliklu politikat.

Viimastel cogndol on katsutud rahvamajanduse Õpetust täiendada õpetusega 
- era- ja mcnilnmnjendusost. Näib, nagu oi oks liigitus oromnjandus, rohva- 
njendus ja manilmomajandus sobiv, lnuid alljärgnevas näeme, ot sellest kol

mikjaotusest tuleb loobuda.
Mis puutub oramajandusse, siis kcuulsimo sellest juba eelpool longori jao- 

busos. Kuid Monger mõistab tema all osa praktilisest ökonoomiast, mis põhje
neb vanenditult toorootilisole ökonoomiale. Siin on hoopis teist nõoldud - 
nimelt soovitatakse siin eramajanduse Õpetust kogu polililiso ökonoomia alu
seks võtta, põhjendades, ot oremnjandus olevat aluseks rahvamaj anduselo. Ча- 
litsov vaade esitatud seisukohta oi poolda ja seda ka põhjendatult, sest rah- 
varna j andus teadus tegeleb eramajandusega ainult niivõrd, loui soo esineb tervi
ku osana, mis sünnib eramajanduses endas, soo r ahv ar.а j andu st oi huvita. Rah
vamajanduse õpetus uurib nähtusi, mis tekivad solle tõttu, et eramajandused 
tööjaotuse je vahetuse alustel ühinovad tervilaissc, moodustedos rehvamajan- 
duse.

Oleks mainida vool teisi eramajanduse õpetuse piiricolusi, milledest on 
Vastuvõetavam Micklisch'i ja moodsa käitisõpotuse rajaja sakslase Kupon 
Schuclonbech 11 07ir., kes erana j anduso õpetuses näevad kaubanduse tehnikat. 
Sellest väljudes on eramajanduse õpetus - õpetus eraettevõttest, tema siso- 
misest organisatsioonist ja tululusost, mitto rohvenejendusost, tuleb maäri- 
toila vastavalt Privetbetriobslohre mitto Privatwirtschaft sichre.

Ka maailmamajanduse Õpetuse sissetoomine osutub vastuvõtmatuks, ehkki m- 

jkohasona.lt


neel natsionaalökonomid, nende sons eriti vrof. Harms, seda teevad, Mocilm-. 
njenduse pousC aineks on suhted, mis ulatuvad ülesilute naado iiridost ül 
J l0 :ri ül..?.so raJavusvaholiste konventsiooniga. Erinevus rahva- ja m~ i 1m 

jnndse vahel soisab vantlusosomoto mchus või ulatuses jr selles, ot ohve 
majanduslikke: suhteid roguloorib riigivõim, luna macilmann j andus о suhteid г о 
Uoorived r.uivusvaholised lepingud. On ju tõsi, et prcoguscl rjrl locu m-c.

T7 ' njendsliles suhetes tihedas ühenduses, luidsoo ci kasuta veol seda 
-Ü pöimlide. politilisso olconoomiasso iseseisev osa -- övotus --ni-n,s 
innilnnunjnnduso võib vohelt soletoda soncustoma,ssdrsstdorivsas
anvennjenduso aladel. ' ........

eit noor
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, Tinapäeva_majandusteaduse Jmjundamine.
aj andus b ©adus on pikaajalise ajaloolise arengu tulemus. Kui s 
teadus teiste teaduste kõrval, on tema algmed rajatud teatud о 
-i Gaid mitmesugusto poliitiliste, filosoofiliste, usuliste j.t. 

mh-ljsed toonud kaasa väga mitmesuguseid voole poi. ökonoo- 
oelda, ec pol. ökonoomia on teabud mõttes teatava ajastu maa-mias. võima 

ilmavaateks
Et mõista tänapäeva poi. ökonoomiat ja vääriliselt hinnata tema tntsust, 

peame, paratamatult tema arenguga tutvunema. On ka kasulik heita pilu selle 
cacuse arengul ettetulnud clsitustele, e hoiduda edaspidi vigade kordumise 

ja, et vääriliselt hinnata tema arengu raskusi.
Ajaloo vältel on rahva majanduslilrcu elu käsitlevat teadust nimet. omi. 
ees*  lo. s. kerkis esmakordselt esile nimetus "poliitiline ökonoomia" 

ja Prantsusmaal väga sagoli. 
"rahvamajanduse õpetuse" ni- 
"poliitiline ökonoomia" ’

Inglismaal
s. kerkis 
Sama nime

tarvitusele

kordselt esile nim 
sines hiljem Saksa 
:i. ona alökcono omi а11 1,

inetuse all. Sakslane Dietzel arvustades nimot 
leiab olevat põhj endematu siin allalmiipsutada poliitilist momenti. Et ana 
nimetus ‘natsionaalökonoomia" piirab togovuspõllu ühe rahvuse juures, siis 
Jare-nu-t . GGe.31 010 otstarbekohane nimetus. Sobivam oleks seda teadust 
nimetada rahvamajanduseks", leuna see ei toonita poliitilist ega rahvuslillu 
momenti. Diecsel eelistas seda teadust nimetada "sotsiaalökonoomiaks" ehk 
p^^S15alSnkS majandusõpetusaks”. Seo nimetus on viimasel ajal vaga levinud, 
nro*  Fr. Oppenheimer loeb poi. ökonoomia alla üho osa üldisest sotsioloogia:

о i ... Ajajarl,.millesso luulubpol.ölronoomia algtekkimine,.
, Tase Vastata, milline moment tuleks võtta pol. ökonoomia arengu alTu- 

Ge;'3' juudarahva juures leiame algmeid majanduslike küsimuste kohta." 
auui.puudubavad vanaaja kirjanilud ja keskaja kirikuõpetajad üksikuid ma- 

luigi mitte just modern-ökonoomilises mõttes. Soda sel
leparast, et noil ajul puudus rahvamajandus.

Ent majandusteadus võis, tekkida alles siis, kui juba oli olemas rahvana- 
januus, s.o. uueaja alul. Ka siis ei tekkind ta korraga, vaid järk-järgult. 
-n raske peeris Capselt määritolla, millal just tekkis pol. Ökonoomia toaduse- 
na:.uunl ' Se teise pooleni arvati üldiselt pol. ökonoomia isaks Adam 
Smthi: ; j elt loeti selle teaduse tellrirismomendiles just Smih1j toose "Rai 
vaste rildus" ilmumise aastat 1776. 19. s. 50-dail aastail loobuti sollest
vaates-G. Nimelt näitas siis teaduslik uurimine, et Smith oli oma töös krasu- 
JandViga bo.ntsaid allikaid, millede loojaid ei või sugugi jätta tahelpanema. 
c“‘ l1 -OeVAdMar, Bernhard ja Oncken pol. ökonoomia, kui teaduse, tekki- 
lSdJn-S f Sioraatide ajastu ja selle teaduse isaks Francois Quesnayld (loe: 
enee), kuna viimane oli esimene täpsa ehk matemaatilise tõestamismeetodi la.

Merkantilistid
, y\a enne ^^^-raate oli teadlasi, kes üksikuid majanduslikke küsimusi kä- 

.. Itasid. Need olid merkantilistid ja Oncken loeb nad pol. ökonoomia ajaloo alsj ärku. - - и -
onatuses.

, Me rxanrilisbid oi loonud mingit ühtlast teooriat ökonoomiliste küsimuste 
conua. Merkantilismi all mõistetakse praktiliste abinõude süsteemi, mida mer- 
an----Stic Soovivasid riigivõimule rahvamajanduse korraldamiseks. Merkanti- 

-istide arvates on majanduslik olu riigitegelaste teadlileu tegevuse resultaat
soo О-i britis Cromwelli, Prantsusmaal Colbert’i ajal. Merkantilistid 

noudsid, etmajanduslilnu elLt k°rraldaks riigivõim. Nad andsid selleks isegi 
PTaxt--s- Ji'iiisoid - riigivõim pidi arendama kaitsetollide, яя о vn оке n idud д
J “ J oyeopreemiate abil kodumaa tööstust; omandama kolooniaid ja väikseid
moe-alasid ja püüdma ühendada neid suurtesse majandusliludosso üksustesse. 
uli tegelesid merkantilistid puht praktiliste lõi aimust ega - Itaalias rahasüs- 
T.oe'pu J3x3ega, Inglismaal Indiaga lauplomisega, lcaübakontorite ja muuda 
—S-muste a. Ming Saksamaa territoriaalsete riikide ülesannetega, (s.o.) ad-. 
sinist ratsiooni ja majanduselu alal. Merlcantilistide kirjandus'kannab osalt 
poliitilist ilmet, osalt ka tehnilist lacdi.

Merleantilis tide põhilaused on j-rmisod: 1) rõhutasid väärtmetallido taga-
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vnra ülisuurt tälit sust, 2) eelistasid välislcaubandust sisekaubanduse asemel, 
3) hindasid tiheda rahvastiku olemasolu ja 4) nõudsid majanduslike sihtide 
saavutamiseks intensiivset riigivõimu tegevust.

Väiiskautandusэ ja kaubabilansi tähtsus.
.... Hor-oncilibid rõhutasid eriti välislaubandusoja kaubabilansi tähtsust - 
"Rchveillus kasvab seda rohkem, mida enam veetakse kaupu välja?’. Tänapäeval 
on ilmne, et mitte ainult kaubabilanss ei ole tähtis, vaid ka malrsubilanss. 
Kaua aega arvati, et merkantilistid pidasid r a h a rikkuseks ja s-p. ülchin- 
dasid vlislraubandust, lcu.i rahasaamise allikat. Kuid soe arvamine ei pea pai
ka, sest raha kõrge hindamine merkant.-de poolt on seletatav sellega, et nad 
cootsosid naturaalmajanduse rahamajandusele üleminelcu ajajäzgus, lus raha oli 
vajalilumalts vahendiks. 1

erhantilistide arusaamine majanduslikust elust oli märksa sügavam (arvab 
pro. Kurcinski), sest ülistades väliskaubandust taipasid nad

s u 1 а r a h a täilt sust. Nagu nähtub Colborti poliitikast (Prantsusmaal), 
said nad Vega hästi aru rahva heakäekäigu majanduslikust küljest ja selle 
arendamise võimalustest. See- nähtub sellest, et muudeti ära igasugused kit
sendused sisekaubanduse alal, liiklemisteede korralduses, riiklike tööstuste 
asutamises, orivoadlaste-meistrite palkamises välismaalt, kaubalaevade loo
mises jne. Et olu arenedes hakkas riiklik eestkoste majanduselu alal tundu- 
Mc —a i toane, tekitades tungi sellest vabaneda, et saavutada tegevuse ve- 
laadust. Kõigest sellest tingituna asenduski merkantil!stiik koolkond uue - 
füsiokraatide kooliga.

Loidus Õigus e vaat ed.
Ajad olid muukund. Eriti suurt mõju avaldasid ühe inimese ideed teisele.
.15. s. uni 19. s. oli poi. ökonoomia loodusõiguse koolkonna mõju all, 

kelle esitajatena olgu öeldud: Hugo Grotius', Thomas Hobbos ., Jean Bodin: , 
Samuel Puffendorff , Locke, Rosseau, Montesquieu, Wolf Eden j.t. (kirjanilmd, 
Kreeka filosoofid). Loodusõiguse algmed on väga vanad - neid leiame juba He- 
raklidesc ja Epiluruse õpetusist. Loodusseaduse, kõlblus seaduse õpetustel on 
olemas mitmesuguseid varjundeid ja spetsiifilisi kõrvalekalduvusi", kuid alg- 
tuum on kõigil siiski ühine, mida puudutame allpool ligi-lähodalt. LoodusÕi- 
gus seletab -tõili olus t helpancavaid korraldusi (tööjaotust, rahuna j andu st 
jne., Inimeste loomulike ralduvustoge ja jumalike seadustega. Hobbos arvab, 
et loodusseadused on igavesed ja muutumatud, mida mingi muu seadus - mis ta
hes nime seo Ica ei kannaks - ci suuda kõrvalda.da. Kui juhtub neis seadusis 
kõrvalekalduvusi, slls loodusõigus annab juhendeid, luidas võib neile jälle 
lahenoda ja. noid ondistada. Selle kooli järgi on sooga raskuspunlet asjade 
loomuliku.korraga tutvumine. Sol teol võime mõista riilclilu, ühiskondliku ja 
ma j andusli ■ .u olu põhiolemust ning maarata olulisemaid jumaluse ja ilmamõistu- 
se sihte. Nood on alusmõtted, milledest lähtus füsiokraatlik kool, mis tuli 
asendama merkantil!sto.

^s_^kraadid.
Nende Õpetuste aluselsoliloomulil kord, n.n, saatuslik kord.
Selle suuna tähtsamaid pioneere - Beoisguillcbert Vauban ja eriti Quesnay, 

'^o.yu eeli öelnud, on füsiokraatide Õpetuse järgi kõigi aluseks loomulik kord, 
(ordre naturel), mida jumal inimeste õnneks ettemäärand ja millele tuleb alis
tuda. .

FrancoisQuesnay (1694 - 1774).
Fr. Quesnay (loe illca Konee) - majandus-, kõlblus- ja mõtteteadlane - 

Lunvig XV ihuarst, oli füsiokraatide kooli peapõhj endajа. Väljudes üldistest 
loodusseadustest, arvab Konee, et riigi tähtsamaks ülesandeks (peamisteks 
ü-osannotels) on haridus ja kasvatus, mis seisab loomuliku korra seaduste tund, 
me õppimises. Tundes neid seadusi, peame endi ülalpidamist nende järgi kor
raldama. Seaduste täitmine on ühtlasi inimsoole kasulik - üldise heaolu loo
miseks .

ene0 ma j andusli'eaks peateoseks on M Tableau economiquo" (Majanduse tabel) 
mis esitab ringluste tsirkulatsiooni protsessi (näitab tulutiste jagamist 
roveme j annuses), ja mis leidis füsiokraatidelt nii kõrget hinnangut, et nad 
ponoo1lige tcbelile pidasid võrdseks kirja- ja rahamärkide leiutamist " 
rutist) Selles töös eraldab Kenee rahvastlcu kolme põhiklassi: 1) tootev 

klass- koosnev ainuüksi põllumeestest, 2) maaomanike'klass ja üldse teatud 
õiguste esindajad, 3) viljatu klass - kes eneses sisaldas tööstuse, kauban- 
CuSe, oduooni jaslconnn ja vabaolulcutset, Peale nonde kolme põhiklassi tüüpi 
de, ol?_ olomesveel neljanda klassi alla kuuluvad (kes oi leidnud paika tabe 
-■i-3) - ehvilute i lass, tes etendas majanduslikus olus passiivset osa just 
oma varetuse tõttu, ent nos oli kõige arvukam (rahvastilc põhjakihtj. Hagu 
Selgub füsiokraatide ideodoot, on ainult põllumajandus uusi riklmusi loov ala 
sest temas ületab loodud varade hulk loomises irokulutetud varade hulga ( töö 
protsesai ajaga . irc.lculut tud. .. ). Kõik töised klassid töötavad ümber pöllua. 
januuses toodetud varasid Viljatu klaas oi loo midagi, nonde varad on palvi. 
tud (te enitud), mi11e lo odud.
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qninAo4- г..i^ed ja nonde hinnang.Sollest j rmmeb füsiokraatide ettopanel,korraidadämesuoriciteudagt 

ASelle majanduse põhiidee alusel üheise maksuga (olenedes ainuüksi puhtast 
uootli^cusost). Ainult saal loodud rilused annavad peale tööprotsessi ülo- ' 
Jdäsl*  igas teises tootmises on vaid vornido muutmine, vahetus mis on 55g.

loodud„vä^yste liikumine. Soe mis saavad kaupmehed, manufak- 
u.isuid jne. on gen - võitmine, mis oi ole mitte nende eneste loodud, vaid 

on saaduu me jandus lipilt klassilt, kes loob ainuüksi looduse jõududega sisse- 
uule..mc - puhttooki - produit net . S.p. seisabki nende nõudmine - kõike toi nnn1^ korraldada ühismaks, mida peaksid maksma Põhimaksu omi
nilud puhttoosilt. See füsiogratismi õpetus on mitte ainult ökonoomiline Õne- 
tu2, vaia 1 teatud filosoofiliso doktriini varjundiga. Oma üldisoloomus läh
tub see Õpetus majandusliinist individualismist ja nõuab liberaalset poliiti
kat. Majondustecdusi tuleb vaadata lui välise materjaalse-loodv.se seadusi, * 
misPenvpd.omema.semumchnrnilist põhjusliklu ilmet. Füsiokrendid nõuavad sol 
legelc.indiviididotäiclist vabadust, üldise huvingu kui ka väliskaubandus о 
VoDduGt, h4S Vostcblaissoz faire" doktriini põhimõtteile. Mida vähem kit- 
Soncusi, seda parem ja sellepärast tuleks seaduseandja käsul too kasutajate 
Sencused ara muuta. Ent kõik see ei takista fusjokraato olemast tugeva võimu, 
monarhi, ii ' ??, f йе=9°М1=т1 pooldajad, kuigi erilisel iujul. Soo dos- 
pokismon loomulilulzorre despotism (vägivalla valitsus), - kuningas on vald 
crrsemnte s^-duste eostemiso organiks (seaduste üle, mida ta ise oi ole 100. 

orkestri kapolmeistor, kes kasutab oma taktikeppi, mitte tema 
enda irjutntud muusika juhtimiseks. "

Tüsiokrnctlilkool andis õige palju väärtuslikku majandusteadusele, nõudes 
aga on ci orvitnmises valjut kausac] (põhjuslikkuse) seaduste loid-
-St: oe_.isua.aes eriti deduktsiooni. Kuid nende tooste sisudes esineb la? n-l~ 

juotse valet ja läbimöoldamatut. Siiski pälvivad füsiokrendid ja Quesnayh 
majandustonause looja au, kuigi“majandusteaduse isa“ nime omandas šotlane 
Adam Smith (loo Adam Smiss).

, _ n S^lilino^kool^ Adam Smith (1723-1790).
, Adam Smith oli majanduse ' klassilise kooli" Toojaks. Tolliametnilu poov - 
n-Jem Uiooli professor. Ta elas tööstuse murde ajal, mil veel valitsesid 
vana korra jätmed ja idanesid uue suur-kapitalistliku korra alged. See oli 
suurte leiutiste aeg tööstuses ( ketrusmasin, aurumasin jne.). Tehnilised, uue 
keni nlismi, paremused olid selgesti näha, eriti tootlikluso määratu tõusu 

^^c^sotslaalged tagajärjed olid alles ilmumata. Oma peateoses
ьп,Оа1 usub rahva töö loovasse jõusse, kusjuures ta omi.
vau r--sT lanolpanu tööjaotusele, mille voendund pooldajaks ta on. Tööino. 
tus ja selgega seoses olev tootlikkuse tõus eoldab sõltuvust turuga, mispä
rast K Vahetuse protsess osutus põhi punkt iks Smith1 iie. Talle on-osinlgsol-s 
rizkuso „-links rahvatöö, eriti aastane töö. Tööga seob ta väärtuse mõiste 
Uu. p. 7. ,>4). Edesi peatub Smith jagunemise, töötasu, kasviku (intress, 
23.ns) ja tulu (Gewinn, profil, pribil), ning kapitali juures (hind:- l)loo- 
mulik-ja,2) turuhind). Ta üldse mainib kõiki noid põhixüsimusi, millised olic 
edospidrgi rea autorite arutluste objektiks. Pealeselle sisaldab tema toos 
Ye-,-oorcovilisi seisukohti rahvaste rikkusost, ajaloolisi ekskursicon.vr+;.. 
•--j..<atj.usio.:raatido kohta lühidalt, eriti aga merkontilistide kriitika ja 18. 
pu8 isegi lühike finants teaduse kursus. Tema raamat “Uurimus rahvaste riklu. 
so loo^:sost/jaypÕhjüst.o»t:*;  evi.s.sunrtuilEiise, tõljjii, muutus klassiliseks, 
levis kiiresti ja võrroldi piibliga.

Smith oli ühtlasi tahtis mõtteteadlane ja tema esimeseks teoseks oli mo
raalsete küsimuste tunnete teooria (“Kõlblisto tunnete tooorn" 1759.) 
üldiselt A. Smith alistus noile samale vaateile kui kaasaegne Keneo - valgus
tus ajajärgu, filosoofiale ja loodust, ratsionalismile. Ta lähtus samuti pas. 
S-lV3ek,,-i, Päastva süsteemi eeldusest, piiramata ökonoomilisest vabadusest, 
aoa voit..us igasugu vanast ajast jäänud monopol istliku kitsenduste kaotus 

^.gavnd otstarbekohast majanduslikku elu. Ta tunnustab sarnlevelt füsiolrne- 
ide., " 0GSmay*@ipärasust  looduses, tema maailma tunnustus on samuti teleo. 

loogiline, teatud mõttes teleoloogilist laadi. Riik, tema arvates saavutab 
psremn5 edu, kui piirab oma ülesannet maksudekoorma kergendamisega ja tugeva 
õigusliku korra kindlustamisega; kõik muu läheb ilma riikliku vahelcsogem;. 
Бе ‘T* . tootul peamiselt individualistlikule egoismile, mis reguleerib pa
remini Ühiskondlikke suhteid. Selline Smith*  i üld filosoofiline macilmavec- 
de on -hine füsiokraatidega teatud erinevusega. Ta tõstab loova jõuna csi- 
plaanile loodus j õudude asemele inimtöö ja hindab inimose togevust tema toot- 
-1mcuse seisukohalt. Kõige otstarbekohasemaks peab ta suurtootmist laialdase 
voojaetuse ja kapitali tarvitamisega. Sellisena võiks pidada A. Smith* i uuc- 

pitnlismi esimeseks filosoofiks. Vaatamata torne, passiivsusele ökonoo- 
mi-is8e ellu sesnmise suhtes ta mõneski kohas osutub meeldiva j’ärjokindluse— 
3^ tõölisvo poolehoidjaks kapitalistide suhtes. Egoismi printsiipide asemele 
astub teme teoses küllaldase selgusega sümpaatia tunne. See on üldiselt Smith 
mejenduslik enitus, millepõhjel võiksime toda nimetada täie õigusega idenlis-

loodv.se


12
tiks je

JU oa ЭГ
dnmino. 
toonida

optimistiks , Kuid nrenov me iandii ii 5 v g-., ,_g . , •>3 järjest vasturääkivaid olus?d S д pnlju uut
idalt kindel possimism jr iadsnd’., AnSmith ilo vastandiks ilmusia 
Sooga olid Adam Smith' i järpmcsi psenole.renliam “ tõelisuse hin- Robert lia.lthus je David Ricardo. VallseIt uuo struktuuri ja uue

n . ... MalthusjaRiccrdo,
tusõm.mootmanoägäärootzsmausmazandusclualal toinis suur Pööre, eriti töös- 
nolito näol suurendus sisekrvb-ndust L11-^ni-^code laiendus ka-
ropärnsto perspektiivide vrnrb Kuid Lt?H^ ^ik^SÜ suu-
tagajärjed. ^ьп'Пе jäid nägematuks sotsiaalsed
rema teid töot80lmnavemisosknnoloarchvannsaido vao sonemino. Masin oma suu- 
ditnlintliru farmlgaSpõMml^^^^^^ en.sves ka
si nädend oodatud harmooniat wcsecpiien ‘ - n-ividuci .Ise egoismi printsilt) 
mise lüsimused olid A,"sit1‛ mps-divoid rogulbnnto. Eriti rahva tulu jnotn. 
Ta pentahelponu oli suunatud +optäsncuslilmuõpocuse kõige nõrgemaiks osiks. 
janilud Ricardo ja Molthus omi^t^sid^õ-^ JV'4Sö7“° CöEuritolo. Seevastu kir- m10-1- --ätcsid oma tähelponu esijoones jaotamise küsi-

18^10mr lm?Uh rahvnstikust nn. »Mtit-
„ ______ , ГкЗ^Ьиз^чи^^ L°20tus väljus rehva riklmso

Smithi optimism leiab r‛hvusiilmctus,-ahtus.mõtptest rahva vaesuse üle. Kui 
tagatist, siis Molthus lahkab яоЗ lo VÕ™ ja hGnolu
Inimeso töö tootlildrust voAAn "'t, fc '?lSölt vastupidises mõttes, 
tootliust. Kuid uimMoäBodonhthtoibäght."1™“ ta Pinnr.so 
naclsos vastavuses töö iulutison poeue_01. suurono täpsos proportsio- 

seopeuäunshsokanedb2ödorsezomsgsesigypsätgeglarrägavazggkn21ne %.- 
tos. Vaesus osutub rahvastik Mi,V ljdre i ™ cl° ^Järgedele inimkonna suh-

„ . olelu Ricardo Imud^ ® ’ 13 tonn öpotuso
iusopontnvnptnräptirdugdsoitzasond.Ricerdo < 1772-1823) wurinusist, Illls_ 
p aronmu tul^oS, ol1/uidanosphialnuvSolgugrsgtmjnnduslseto .»o 
do vaosonomisega. Masinad j no -41, - -«..-a koos laialiste rahvamas-tuso, mis mõjus noil dlcndnvit jn rasuv-it® vhthäJ" g-^^ssldo on- 

suuri vosturaarivusi. n«itus vh.h h hh A" Smithilo, leidis 
maavalda jr te vest*,-"  " q —Sumi 3‘- toetasu suhot tööstus-potuso clusoid jo pöhjOndes 10;Selles.tn puudutus orillasside huvide 

sellele lüsmusolo orilist"tahcnsenulesuivõitlusetoporin, ta 61
matomcotilune ta uuris küsimusi P"L »wSt i-^ kesitelu laad on omapärane - 
dultiivsc meetodi ainsaks m. j Shausht,nhat mötlomise do-juscl majandusi lk olu 04 -g-A L —de Ldc mol3umi3o vahendihh^nillns hnatrihts^om КГ^М n“tc v,ld

h.lthus 1

sonemino

n

kaas ao.ui i 
d suurim

jaotuses
inimeste ja

S • р^Вг— 
isolr.adi

öono--- . .JjooM. j-ildlsoloomustusw

kes toovad oma. töö alludes ttläi8täö°a^SiStol^dvöi1meliSttVitOetOfc?’

pohimikurondisost (Grundrente) , on sähit-nd Šn^täLl^^ õpetus 
Ricardoge saavutas rol. öonoi‘ vimine. F" bal,üllso tähtsuse tänaseni, klassilise ko0ji"rs-o-*:osonoomsklessilino  kco1 oma kõrgustiku. Hilisomad 
{James Mill'1 po.8), doindingMacCulloch, Nissan Senior, Joh. Stuart Mill 
neist oli Stuart Mill kos osk^*  nna^ Vd;;’? vähe uut. Siiski - tähtsaim

tont. nõju "3018. toju je ave
.. , n Renktsioon kirs silute vastu.

Latdprotsosskaoli-hondunsntomistnikeemohconitinetüjutolu - kaigi ölconoomi- 
г==и jäljendatud abstrohoorinanssgsissltmääritoldud vchotua-n’ccidoks, 301- 
dividucclsolt tingitud ia eSld”t,^ ?*  Jä ühiskonna kujutelu kui in-
talise ogoismige - о V aih, h-ih j 1 mnjondussubjolti isi-

Bcl€onst: a) seisukohtade hinnangust võrreldes

looduslik
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järelduste Icontrollimisest jr. uuo konstruoorimisost antud cjelo nndmoto jr. 
bogolikkudo faktide põhjal, ja c) teatud orjentntsioonist tulovilclu.

Romantiline svund.
Esimese voolu moodustosidromontilud. Suund tekkis esimesena mahajäänud 

Saksamaal. Uusima Ökonoomilise arengu atomisooritud ühiskonna korraldamatuse 
võrdlus,eelneva patriarhaalse majandusliku korra huvide ühtlusega, kutsus osi- 
lo soovi säilitada möödunud jäänuseid ja isegi teatud püüdu tagasiminoluks, 
eelistades sealjuures tänapäeva eraldatud egoistlike huvide lciclipillatavuso 
ühtlustavat ja riigivõimu organiseerivat ülesannet. Tähtsaim romantik oli 
Adem Müller - 19.43. algul saksa kirjanik - keda nüüd ülistavad eriti nooronnn- 
bi’nud, eesotsas Viini prof. Othmar Spann’iga. Nad lõid üldiselt väga vähe, pea 
misoltvaid kritiseerisid. Kaudselt kuuluvad siia ka Inglismaalt Carlylo’i - 
ligines küsimusolo eetilisest vaatekohast ja Ruskini -"esteetilisest vaate*  
kohast.

_S ots i а.11 sm.
Sotsialism lähtub oma hinnangus ökonoomilise arengu oitnveist tagajärge*  

dost, millised avastati peale Smithi ajajärku. Siin oli kaks toed: Smithi töö 
jätkajad (Melthus, Ricardo jne.) selgitasid seda loomulilrkude põhjustega, mil
lega tuleb leppida kui paratamatusega ja mida tuleb uurida vaid erapooletult. 
Sotsialistid leidsid aga selle sotsiaalse korra puudxtlikkusoks ja jõudsid 
seega selle põhjaliku muutmise vojnlikkusoni. Käesoleva käsitleme vaid uue

aja sotsialismi, alates Prantuse revolutsioonidest. Sotsialism iseendast oi 
ole mingi ühtlane majandusliku arenemise või majandusliku elu selgitamise 
teooria. Ta on esijoones teatud eetiline piir, teatud idee, nõudes majandus- 
liim ja riikliku elu ümberehitust juurteni ja alles sellest väljudes arendab 
teatud teoreetilisi seisukordi, pöördes oma peatähelpanu olevalrorra kriiti
kale. " ""

Utõpistiik suund.
Ka siin vaatleme vaid kolme19.s. alguse tähtsamat tegelast: Saint-Simon 

ja Fourier - Prantsusmaal, Robert °wen - Inglismaal. Oma tekkimise suhtes on 
selle sotsialismi ilmumine seotud suure tööstusrevolutsiooniga, ja on ka ise 
vaimlises suguluses selle ajajärguga. (18. s. lõpp) Prantsuse ratsionalist
likkude õpetustega. Seda nimetatakse tavaliselt utopistlikuks ehk ratsiona
listlikuks sotsialismiks (Sombarti järgi). Kuid utoopilised ei ole neil mitte 
ideed, mitte ideaal ise, vaid ainult nonde teostamisviiside kujutlus. Mõis 
igal sammul esineb usk idee jõusse, mõistuse jõusse, sellepärast nende arva
tes tuleb teadmuste nappuse tõttu inimesi veenda vaid uue korra paremusis. 
Nende teooriate utopism seisab ka veel selles, et nad ei selgita"sotsiaalse el\ 
tõelist vedru ja oi taipa sõda lihtsat fakti, et nende ideaalide teostamise 
võimalus sõltub esijoones vastavast ühiskondlikust korrast. Nad peavad vald 
ai nuuks li leult tähtsaks iga ühest neist avastatud tõdesid. Kuid, nende looming, 
vaatamata ideede originaalsusele ja isikute talentsusele, ei annud küllaldast 
tulemust vähose seotise tõttu pinnaga, leus ta tekkis ja - vähese arusaamise 
tõttu ühiskondliku elu tõelisest iseloomust. Kõik nad (Oven, Saint-Simon, 
Fourier) ei lujutelnud endale täielmäaral ette sotsiaalse elu orgaanilist 
protsessi, vaid mõtlesid välja, n.ö. leiutasid uue ühiskondliku korra, samu
ti kui mehaanik loiutab uuo masina. Seda võib öelda ka Saint-Simoni kohta, 
et ta oma materialistliku katse seisukohast osutus Marxi eelkäijaks.

Uusim faas.
Teatud vastolu utoopilisega *seisab"teaduslik  ehk ajalooline (Sombarti) 

sotsialism. Kui utopistlik sotsialism juurdus täielmäaral loodusõiguse ideist 
(uus kord on ainult loomuliku korra uuesti jalule seadmine), siis teaduslik 
sotsialism lähtus ühiskondlikust filosoofiast, filosoofiast, mille esindajad 
- Ronald, Thierry, Guiseay (Prantsusmaal), Schleiermacher, Savigny, Schlegel, 
Haller (Saksamaal) olid järsus vastolus looduslku õiguse, kooliga, seades vas- 
tulcaaluks historismi põhimõtted. Nad väitsid, ot loomulikku korda ei ole üld- 
so ja, et iga ajajärgu nähted tingitakse eelnevast arengust ning ümbritsevast 
ajaloolisest seisundist, mistõttu on need ka muutlikud ja peavad paratamatult 
olema sellised. Olelev ühiskondliku elu kord on ainult nii" palju loomulik, 
kui palju teda täidetakse. Hegel: "Kõik olev on mõistlik'*.  Seo Õpetus - im- 
butatud ajalooliseist algeist - mõjutas riigiõpetust, ajalugu, õigusteadust, 
filoloogiat jne. Paljud neist peatasid oma tähelpanu micmokosistole inimlike
le huvidele, vaadeldes neid sotsiaalsete rühmade huvide seisukohalt. Guisoal: 
"Tanapäeva ajaloo sisuks on klassivõitlus". Mitmesuguste klasside kokkupör- 
ked on loonud tänapäeva Euroopa pale.

Neist ideist lähtus hiliseim teaduslik ehk ajaloolis-realistlik sotsialism. 
Nad seadsid loodusliku korra asemele möödapääsematu evolutsiooni idoo, mis 
oli sotsiaalse võitluse järelduseks ja mis viis progressile. Selle uusima sot
sialismi esindajaist on tähtsamad: Rodbertus, Engels, Marx ja osalt Lassalle. 
Meie peatume ainult selle juures nende hulgast, kelle toosod esinesid tuli
punktina.

Marx,
Selleks osutus 19. s. lõpul ja 20. s. alul kirjanik Karl Marx (1813-1883),
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kos sündis Salesamaal, louid suurema osa oma elust veetis pagulasena Inglis
maal. Marxi majanduslik õpetus põhjeneb klassilisele koolile, eriti aga Ri
cardole, kelle järglasena ta esineb ja kelle juures leiame juba kõik Marxist 
arendatud algeid. Nimelt arendas Marx noid suurel määral, põhjalilcult läbi 
mõeldes. Kuid tema tugev külg ei seisnud mitte tema puht majandusliidus osas, 
vaid nois vaateis, mis kannavad marxismi nime ja mis 19. s. vallutasid samu
ti inimese mõistust lui Hegel ja Darwin. Nood sotsiaa-filosoof Uisse sfääri 
kuuluvad ideed on tema ajaloolise ehk ökonoomilise teooriat iks).

MaJ anduslikmaterialism.
Marx oma õpetuses ökonoomilises materialismist lähtub oma aluspunktes fi

losoof Hegel*  ist. Viimane aga lähtus kõkmaailmalise, hinge doaleltilise 
arenemise ideest, milline imbutab kõik ja lahendab enesetunnetuse teel võ- 
dulallt sammudes kõik maailma ja olusaladused, andes ammendava (erschöpfend) 
selgituse kõigele ümbritsevale. Marx omandas selle dealoktilise arutluse me. 
ncuolu (käsitlusviisi); Hogeli seletuse lahenemise viisi asendades vaid idee 
materiaalse mõtlemise hingega, tähendab ideaalse - materiaalsega.

arxi ajalooliso filosoofia poaseisukcoht osutub selleks, et kogu tema aja
looline areng seletub majandusliku elu vormide evolutsiooniga. Ta tõstab ma- 
j anduslikkiide vormide suhtes esiplaanile tootmise ja vahetuse nähted, missu- 
gusedvajubavad orenditult oma pitsati kogu ümbrusele, kaasaarvatud mõistus— 
ja \aimuvaldkond. Kõikide ühiskondlikkude ja poliitiliste muudatuste 18pppõh- 
JHskS osutuvad ma j anduslijcud tegurid. Noid tuleb otsida antud aja majandus
liini elu iseloomus (kapitalism, feodalism jne.), mis vajutab oma pitsati ko
gu poliitilisele, õiguslikule, usulisele ja kunstilisele aladele inimese ole
mises. See on põhi ja pürgiv (ammendav) alus. Kõik muu, mis tekib paralleel
selt nendega, on selle pealechis. Marxi vaateid iseloomustab siin seo, et 
uus on selles konstruktsioonis tema ainulilkus ökonoomiliste faktide ühe 
momendi järeldus, seletamine ainult ühest põhjusest, kõrvaldades kõik teised 
xul Ainult majand, materialismi õpetuse osad (ökonoomilise momendi tagajärjed) 
See Marxi ökonoomiline materialism on laiali pillatud tema töis, milliseist 
on t-htsaim teaduslik teos "Kapital” ja "Pol. ökonoomia kriitika”, kÄon üld
joontes yiskühdatuä*!cdoä]iidi  arendatavad maailma vaate seisukohalt (Marxi ja 
?.n olsi Kommunistlihus Manifest *is"  - a. 1847). Sel ajal kui ubopistlik sot. 
Sls-1Sm -onstruoeris kunstlilult oma õpetusi, teaduslik sotsialism kujutas 
endee - —iS kondlin- majandusliku evolutsiooni protsessina, mis areneb temas 
endas sisemiste ' peituvate jõudude mõjul. Ühiskond võib ainult avas
tada ome arenemise loomulikke seadusi, mille faase ta aga ei saa ära muuta, 
y^ile manada ja noist ülohüpata ega ka mitte tõkestada. Ühiskonnas arenevad 
-ootisjõud viivad kaljukindlalt määratud resultaadile, milleks osutub uus 
sotsiaalse organisatsiooni kord. Selle järele tuleb juba kapitalistlikus or- 
ganisausioonis möödapääsematult esile teatud sotsialistliku organisatsiooni

■,J ^‘^-t, - .,o iso loob need jõud, mis tema hävitavad. Soe üldine evolutsiooni 
-coorin, mis tähistatud j uba "Kommunistlikus Manifestis”, on hulga näidetes 

maailma publitsistlikus kirjanduses. Olgu mainitud, et igas ühes nois on pal
ju sisemisi vasturääkivusi. See selgub sollest, et kogu seo teooria ci olnud 

oodudtervicuna, vaid katkendoist, - isegi Marxi maailmavaates olid ühendu
seks erineyad clomondid, nimelt evolutsioonsed ja rovolutsioonsed. Üheltpoolt 
Te -sionalistlilculb mõtlev teaduste uurija ja teisalt äge revolutsienäär, 
kes ei toetund mitte niivõrd Loomulilule evolutsioonile, kuivörd vägivaldsele 
pöördele^ Soe selgitab ka võimalusi ammutada tema tööst põhjendusi täiesti 
erinevaile tuletiste ja teotsemisviiside jaoks. Samuti selgitab see tüli - 
missugune on Õige- ja missugune vale marxism. Üheks illustratsiooniks on siin 
xa bolscheyism, - soo _ on marxismi lõverpccgel. Vaatamata, et Marx osutub Ing
lise .-ags-ute, eriti Ricardo tööde , ja inglise sotsialistide , esijoones

omson.1 järglaseks (ka ajaloolis- filosoofilisest voolust koos Hegoli,Saint- 
simon- jt•"ca) siiski omapäraseks ja on mõjutanud õige palju majan-
uuspoaduse arengut.,Isegi tema vead osutuvad loovalt mõjuvaiks. Praktiliselt 
OSutuD ta lispartei arendajaks ja selle liikumse loojaks maailma ulatuses. 
Kuid on,mõttetu otsida Marxi teaduslikust sotsialistlikust korrast möödapääse" 
mata kättejõudmise ennustamist saabumise vajalikkuse mõttes; see ci ole tea
duse ülesanneSellest olenemata osutub sotsialismi loojaks vaid Marx. Teised 
on.Vaid kommentaatorid, kes loonud väga vähe uut. Mainida tuleb ortodoxaris- 
-de ja.rg_aste kõrval n.n. revisioniste ja uuemast ajast anarhistlik~utopist- 

likku suunda. Prantsuse sündikalismi ja Vene enamluse näol.
- . .. , .Alailoolino kool. Friedrich List.

..Kui.sotsialismi klassilise kooli eitav käsitelu oli suunatud tulevikku, 
siis siin esinev ‘ ajalooline moment” leidis erilist rõhutamist toisis, klas- 
S1kuid -cr:^iseerivas suunas - ajaloolises koolis (ajaloosuuna poolt majandus.
eakases, sündides esimesena Saksamaal), olles ettevalmistatud üheltpoolt 

romantik Adam Mü^erist Ja teisalt Friedrich Listist (mõlemad olid kiassikute 
2*  , * kise, vaidles klassikute vaate vastu esijoones vabakaubanduse 

päästvat, tähtsust allakriipsutades ja näidates, et erinevad ajaloolised opo- 
hid sunnivad Võtma tarvitusele erilisi tegevusviise. Helvoetslane Sismondi 
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kritiseeris klassikute üleliigset abstraktsust majanduslisto lcüsimusto käsi
telus, mis ei vastavat konkrootsollo ajaloolisele togelillcusolo. Klassilise 
kooli meetodi iseloomustatakse lcu deduktiivset, kuid esijoones siisli abst
raktset isoleerivat ökonoomilise elu nähote vantlust. Kui A. Smith tarvicas 
veel induktiivset meetodi dodvlctiivi kõrval, siis alles Ricardo astus dedukt
siooni tagaplaanile. Inglise5 klassikud Lahendasid küsimusi väljaspool^ aega ja 
ruumi, nagu" oleks need olnud puht matemaatilised teoreemid, või loogilised 
ülesanded, milledel puudub ajalooline rõivastus, mis vajutab pitsati sisemu
se o( sisemise) olemusele. Klassilise kooli monotelud jaotasid sotsiaalse tor- 
vileu, orgaanilise ühisuso, ja vaatlesid seda puht a t omi se eri va st vaatepunk
tist, mis aga oi vastand enam uuele ühislzondlik-maj andusliku arengu faktidele.

Roscher, Knies.,. Hildebrand.
Saksamaal valmistasid ette vasbasvandobearongut üheltpoolt üld-f ilosoof i- 

liste ideede areng historismi vaimus ja toiseltpoolt konkreetselt ajaloo
lise Õigusteaduse "kool, kus Puchta ja Savigny pöörasid selja loodusõigusele, 
minnes üle käsitelule ajaloolises vaimus. Tekkis (peaaegu) vana-ajalooline. 
kool - Kniosi, Roscheri ja Hildebrand! isikuis. Tähtsamaks selle kooli vaadete 
väljendajaks oli Karl Knies, kelle arvates on majandusteaduses võimalikud , 
ainult suhtelised lahendused. Mis seisavad teravas vastolus klassilise kooli 
absoluutseile lahendusile. , ,

Ajaloolis- eetiline suund. Schmollorjatoma irglasod: Hiljem, 70.aastaisu
19.“ s, see /suund võttis vähe toTso kuju u uo-a j r. loolise kooli 
näol, mille peaesindajaks osutub Gustav Schmöller (1338-1917) terve roa kaas
tööliste ja järglastega (Knapp, Brentano, Bücher, Heilti, Schönborg ja teisi 
ökonomiste). Kui vann ajaloolise kooli suund oli ikkagi onom toorootiline, 
siis uus suund lükkas teooria kõrvale ja suunas onn tahclpnu.ejelo0lis0lO. 
uurimisele Teoreetiliste konstruktsioonide esemel eVi- selle voolu,esinda
jad пл г ornnks pühendada end materjalide kogumisele, ..j-rjgidauosori0se VO . 
elu nähtusi ja tehes tänamatuid mosniil-töid möödunu jn olevikulise Ökonoomi
lise olu uurimise clalt. Soe suund valitses Saks:mcc.] ininad Si jnndi viimeso- 
aastakümnel ja käesoleva sajandi l-so 10. aasta jooksul,ning lähendas tundu
valt majandust kronlrrootsolo olule, piirates siiski üleliiga on ülesanne c ai
nult kir j eldav-uriva tegevusega. Suurel mägral esineb selle kooli edasipidi- 
se arenguna eetiline suund, sageli nimetatud ajnloolis-cotiliscs.Solle voo
lu alved on miirgetevad cmu, olles reaktsioonis klassilise kooli olustvõõr- 
dumisom,! .inl lutumibtovehcloso nmiso põhimõttest - "Iissozf iro", kogu 
ökonoomilise elu vaid cosbractsc vaatlemisega, unustades täiesti inimese 
isiksuse santuse jn ussudes esile roa arvustavaid märkeid juba kaasaegsete 
classicute juures.Simon dc Sosmondi kribisocris - vaadeldes Inglise töö stus- 
lilrku elu Helveetsia baluniku tingimustes, olava inimese alahindamist toot- 
mis-protsessis. Semubi nõudis andens majandusteadlane Hormann Saksamaal aine
liste tootmishuvide asemele cüsimsto käsitelu rahva hüveolu seisukohalt.Veol 
enam ana Bernhardi Vene macl, kes lähtus majandusteaduse eetilisest põhj ondamir 
sest, et ir üksik hiskonna liine osutub üheaegselt vahendina ja oosmärginas 
Soe vaatekoht leidis elavat vastukõla Schmolleri juures,kes sai hiljem Saksa
maa majandusteaduse ajaloolis- stiilse suuna tunnustatud osindajeks, olles küll 
meetodilt realist,- seadis endale kõrged idealistlikud oosmergid. Selle suu
na väliseks esindajaks sai 1873.a. asutatud "Sotsiaal poliitika ühing",mis 
tõstis esile ja seadis vastukaaluks ühiskonna atomistlikule käsitlusele soli
daarsuse idee, lähtudes terviku lõlblisosb vasbutusmõttost iga toda moodustava 
üksiku liikme santuse eest.Sellesse iinusso kuulus suur osa Sakse professo
reid - (loe) Bonne ja ke Adolf Wagner (riilil: sotsialist).

Austria kool. Mnjanduslik vaatlemine oi voind piirduda ainuüksi ajaloolis
te probleemido juures (Historismi juures). Läinud sajandi 70.dnis aastais tek
kis Austrias suund, mis oli test.mural klassilise kooli jätk ning töötas SoLe 
viimase vaimus, tös6os esiplaanile puhttooroctilised küsimusc .Selle suuna 
peaks oli Viini proffessor Karl Menger (1840 - 1981),kellega uhinosidmuuhul- 
gas Böhm-BauwerkjWioser^rilippovitsch^.ikerhandl j.t.,kos suuremalt jaolt 
elasid. Austrias, - millest onborltind soe nimigi "Austria kool". Viimane oi 
ole muidugi Inglise klassikate otsene järg, cuid seisab historismiga vastolus,/ 
deduktsiooni eelistavat tähtsust ja puudutab majand.tead, olemuses tarvitades 
abstraktset-isolcorivat neetod? . Se- suund ilmos metodoloogilistes vaidlustes, 
peamiselt Õpetusest piirkasuli-tiuso ülo. Praomusol ajal laiendab Austria kool 
oma piire, mängides suurt osa So. somaal. ju eriti Inglismaal, Hoi landis ning 
Ameerikas.

Majandusteadus tänapäeval (uusimal ajal). Samal aial k. otas Austria kool 
Saksamanlomaainulilc võimulololcu,mis tal omaajal oli (samuti ajalooline kool) 
Tuleb mainida pecle Vool peale Adolf Wcpnorli vanemast põlvest ka Dietzel'i 
ja Laxis!t.

Tänapäeval on ka tasandatud (-unud) järsud vastuolud puilt teoreetilise voo
lu ja. historismi vahel, - mõlemapoolse järelandmistega. Soo aseme laga, rõhutatak
se enam sotsiaalse momendi bhbsusb majandusteaduses, ndc kr! oubaonlse al
la nimetusega - sotsiaalokonoomia. Teistes maades peale Saksana, oi ole mär- 
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gatamingoid kindlaid majanduslikke koole.

4. r>. ) Injandus] ilm nr ai joonmino nj dJ.Hrlrad^qgse^
(Ma j andusolu vormido ovulutsioon) ’ _

Alus selliseks jalami seks ja ta poascoemid. Inimkonna ajalugu, saal seos 
ka majandusliku arenemise ajalugu, peab vaacloma kui ühte kntkostmmabub 
protsessi, kus iga eelnev lüli on otse sovud jirgovama ja osutub eelneva eo- 
sultandiks. Vaatamata raskusele, saada sellest protsessist Uno piluga ilo- 
vaadet, tuleb meil seda jaotada ja luua ücsiluid enem-vchom iseloomulikke 
osi ehk perioode. Jaotus ovü selles just oriliso uhosuso, mida on võimalik 
teha ka teise tunnuse alusel - mototoloogilisolt • i

Juba ammugi tähendati mitmete uurijate poolt , ot rahvaste arengu ^äi.t^us 
(majanduslikus elus) on märgata tüüpilisi põhivorme.Iga üksik seesugune vorm 

kujuteb endas ajaloolise järjekindlusega rehvastilzu majandus- ja ühis
konna elu orilist uut niiti. Noid uusitisolõo.iulildco vorme majanduslikus are
nemises nimotnteltso «Mnjandusastmeiks” ohk majandusliku olukorra arenomisast» 
meils. Olgu rõhutatud asjaolu, et tutvu nomino ajaloolise epohhiga, võib molle 
selgitada selle või töise nähtuso olelevat v о rmi. Mi nov lk osutub paljudel kor
dadel oloviLm seletuseks.

Üldine njalugu jaotas ajalooteadus о ülldkursuso nelja perioodi: vanaaeg, 
keskaeg '■ {vena- ja hiliskoscaog) ,uusaeg ja uusim-nog. Seda lii git elu kasu
tab majandusi ilu olukorra ajalugu,kuid ökonomistid on siiski katsetanud ka ise
seisva liigi t eluga, vastavalt majanduslikele tunnusile. Iga toadusliku jao
tuse põhiprintsiibiks võib ainult olla mingi majanduslik protsess. S.p. ongi 
voetud majandusliku käigu aluseks mingi põhiprot soss. Kuid seejuures protsess 
poab olema küllaldaselt märgatav, mistõttu oi tule siin kõneallc inimese arong, 
lama inimene on lahlcunud oma algelisest, pool loomalikust perioodist. Puudus 
ju selles ajajärgus majandus, inimese tegevus kondis haaravat iseloomu. 
Inimone kasutas siis sõda,mida ta sai kohe tarbida. Sõnaga - ta sarnles väga 
loomale. Inimesele olid tundmatud - tagavarad,mistõttu pidi ta võitlema hude- 
perioodiga (külluse perioodi lõppedes). .......................

Teatud majandusliku tegevuse hakust "võib rääkida nlLos siis,hui inimkond 
saavutas toat.kultuurilise taseme - õppis tarvitama tuld,taimetoidu asemele 
tarvitas enam ettevalmistatud lihatoite ja omandas mõningad algelised tööriis
tad.. Siit alles võib alata majandusajaloo jaotus perioodideks,milleks on 
mitu süsteemi. Üks kolge paremaid seab aluseks tootmisprotsessi:

Listi süteem ja selle hinnang. Friedrich List lähtub oma liigitelus toot
misprotsessist, selle iseloomust ja arenemise astmest. Ta jaotab ininkonna,me- 
jandusliku arenemise viide astmesse ehk perioodi: 1) jahi ehk kalastamise (nn. 
metsik) periood, 2) karjanduse periood, 3) põllunduse por-d,4) põllunduse ma
nufaktuuri per-d, 5) põllunduse" manufaktuuri kaubandus periood. .Siin on lii- 
gltclu põhjendatud sellele,millise kuju evib inimese majanduslik tegevus toot- 
missf aaris, enda ololuks vajaliklude hüviste loomisega. Sellel jaotusel on 
katlemata teat. ajalooline alus .Meie võime leida ajaloolisi näiteid,kolle 
majanduslik olukord seisab primitiivseinast enam коeralisemasso suunduvas are
nemises. thos riigis võimaldub olvata kõiki neid mitmekosisoid astmeid, - 
nagu Venemr.nl.

List oletas oma skeemiga universaalse, just primitiivsemate aronemisastme
te . enam keerulisemate kultuursemate järjekindla arenevusega - sidudes al
geid põllunduse alaga.Skeemi, mille alged ulatuvad 13.sajandisse, oi saa tun
nustada õigeiks, kui ta ci vasta tegelikkusele. Enamasti puudub järjekind
lus üksikute astmete vahelduses. Paljud rahvad oi nlga oma arengut mitte esi
mesest,vaid Listi jnotuso teisest ja kolmnndast astmest; mõned jätavad jälle 
mõne astme vahele ja lõpuks - väga sageli haarab areng ühonogsolt mitu astet 
ja rahvas tegeleb põllundusega,küttimisega,karjandusega või muuga. Samuti esi
neb hüppeid kolmandast viiendasse,jättes neljanda vahele.Kuid ajaloolised, 
kultuurilised uurimused näitavad vool, et põllundus - vähemalt selle algelise? 
kujus - labida kultuurina (Hackbau),esines juba küttimise ajajärgul jn oi ole 
sugugi majand, töö teistest tööliikdost noorem. Ta osutub algelisena tööjao
tuse aluseks - mehe (kes käis jahil) jn naise vahel (kes kasva/bas mõningaid 
taimi ja muretses telgi jne. eost.). Karjnstus ilmus hiljem, - just loomade 
kodustamise raskuso tõttu, kusjuures nonde kodustamine sai alguse usundlikest 
sihtidest ,püha.loomade näol (nagu valge lovanb jenc. või mittomej anduslikost 
sihtidest - n.õ meelelahutuseks. Alul ponti loomi vaid lõbustuseks, hiljem 
kasustusaks.

Kultuuri ja etnograafia ajalum ei võimalda Listi a prioori sloomi tunnus
tamist. Sarnaselt kaitsb ka prantsuse majandusteadlane ja statistik Lavas- 
scur, kes oraldabmäjeloo sõnuti vi ido mnjend. astmesse, lähtudes rahvastiku 
orilisist tiheduse astmeist.Ülaiselt vastab soo mõte Ialthuso kuulsale rah
vaste teooriale. Siingi jäävad perioodide jõud jõusse.

Hildebrandt1 i skpom ja Teine teooria oli esile too
dud Bruno Hildebrandt ’ i poolt, leus juures tema liigtolu põhjeneb vahetu
sel,- neil vormidel, millise võtab kaupade liikluse protsess igas perioo
dis.Koos sellega rohvama j andus о areng jämn/b: 1 )naturnal-, 2) raha- jn 3)kre- 

Venemr.nl
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diidimnjendus. Alul sunnib kaubavahetus osasolt,rcha kaasabita; sellele järg
neb rehtamejanduso periood, kus k6ik milin’too jn ostetakse roha õest.Ja odnspi- 
disisos arengus soorahtomnjandus viib krodiidimajnnduso nstmosso, leus juba 
Väga mitmesugused tehingud sooritatakse sularahu abita,mitmekesiste krediidi- 
käivoto kaudu - krediidi dokumentido (t8eki,voksli,väärtpaberi) ja -käivete 
( širo,olonring j.mdo) v ljanndmisogn. Rnha. aBondninlso kriciidiga.

Ei snn eitada, ot Hildebrandt1 i süsteemis on palju, tnbawt; tn jaotuse ter
minid on kindlalt juurdund teaduses, orolilushi olus võib praegu näha majan
duses kõiki kcolmo estot. Kuid nonde väärtuste kõrval on Hildebrandt'i teoo
rial ka olulisi puudusi. Kõigepealt - tormini "naturnalmaj andus"-e kahomõtto- 
lisus.ondusos tarvitati sõda kahes tähenduses - ositoks (Hildebrandt),kui 
raha tut,naturaalset asjade vahe tust(asjade vastuväis teisalt võib olla 
veel laialdasem. , • - kus iga üksik majanduslik, rakuke ajab läbi täiesti ilma 
vahetuseta, rahuldades oma onda jõududega kõik omad tarbed. Teiseks, ja antud 
skeemi kõige olulisemaks puuduseks osutub ta kolmas liige - "krodiidimajan
dus” ,millele oi sao omistada iseseisva süsteemi tähendust.31 loidu ühtki 
maad,kus esineksid krodiditchingud puhtal kujul, isegi Inglismaal asendab 
krodiiditchinguid sularaha. Kõik kradiidi-tehingud põhinevad ikka raha.nlusele 
Krediit ci asenda niivõrd raha sõna otseses ja. suhtod,, mõttos,kuivõrd aval
dab, võimaldab. piire pikondada ostu- ja maksm.so momendi .juures, tehes selle
ga üheaegse kahepoolse ostu-mügi toimingu - jn üldse vahetuse, mitmoaogseks 
(...esialgseks,eemaldades kohustuse täitmise toimingu teatud ajaks ). Kuigi 
krediididolcumentide liiklus vähendab sularahemärlcido vajadust, siis lõppeks 
nad eeldavad siiski - maksmist sularahas.Igasuguste krediidivahekordade taga 
seisab kohustuse kustutamine selle või teise seadusliku maksuvohendiga,ais 
aga on raha. Seega on krediidimejandus ainult rchomaj andus о edasine aronominc 
ja täienemine,mitte aga tema asendomino.Ei tulu unustada, et krediidi ülem
määr asub tasumise tõenäolisuse piiril. , ,

■ Injanduslileu aronomlso astmed Bücher?, järgi. Enam lovind ja tunnus ta tuet on 
nüüdses teadudes LeTpsigi pror.Karl bücb.erfi poolt esitatud jaotus, kes PAigu
tab oma jaotuse aluseks kaks majanduselu protsessi - algusо(tootmise)jB lõpu 
(tarbimise), ehk õigemini nende vaho?s.t., selle vahe (kauguse), mille käib , 
toode tootjast tarbijani.Solle tunnusq järgi esitab ta kolm iseseisvat astet 
majenduslikus arengus: 1) kinnine kodumajandus (vahetuseta ma j andus, kus toot
mine on oma tarboiks),mille hüvised tarbitakse samas majandis,kus nad loodud, 
2) linnamajenduso aste, - tootmine tollimisel,Isas hüved lähevad vahenditult 
tootjast majandist tarvitajale, 3) rahvamajanduse aste, - hüved valmistatakse 
ettevõtjate poolt,mis käivad onne tervitaja katte sattumist teistest majandi
test läbi.Hüvise tee pikkus jääb seega ajaloolises arenemises üha suuromaks; 
vahe tootmise algusest leuni tarbimise momendini suureneb.

Kuid ühes sellega valitseb mejanduslikus olus suur nähtuste kirjusus - ühe- 
de hävinemine,teiste loomine,diferontsiatsiooni ja integratsiooni protsessid. 
Meie saame selle kogu arengust aru, lui olbamo igat astet normaalselt j a tüü
piliselt . Soe juures on võimalik piiritolla antud astmeid ajas,näidates.cjaloo- 
lisi perioode je isegi rahvaid,kelledele nood astmed osutuvad tüübilisteks. 
Üldse tuleb enesele kujutada majanduslise evulutsiooni pilti nii,nagu sõda 
näitab Bücher - ühes suunas mineku asemel juhtub küll tagasi-,küll kõrvale
hüppeid, kusjuures ühes uuega,samas perioodis esinab ka vanu jäänuseid. Kogu 
majandusteadus on lähtund,Büheri arvates, kuni viimase ajani rahvamajandusest, 
s.t. vahetusele põhinevast majandusest,mis olnuks nagu n1cti.ololond- Samal 
vaatekohal asus kogu klassiline kool,näiteks - juba Adam Smith je Ricardo. 
Isegi Dhünen lähtub vohotusmajanduso eelarvamusist omas isoleeritud riigis. „

Kolgis neis käsiteludes mängib rolli kujutolu maj andusost .Kuid täpsem uuri
mine näitab, et rahvamajandus kujundub ajaloolise arengu saadusena. Tunneme ju 
varemast ajast majaniusvorme,kus vahetus täiesti puudus. Bücher soabki enese
le ülesandeks seletada rahvamajanduse, ui eelneva ajaloolise evulutsiooni pi
ka keti tulemuse,tekkimise ja arenemise käigu, tehes sõda oma kolmes astme -
■perioodis. .

Schmolle rl ja Sombarti konstruktsioonid. 0iso lähedane Bücheri skeemile on 
S eha о 11 c?ri*  "no 1 j a perioodiline majanduslila arengu liigitolu : kula-, linna-, 
territoria~_- ja riiginnjendus .Schmollori liigitolu on vanem,mistõttu tekkis 
isegi teatud tüll Bücheri prioorsuse pärast, p.s. on Schmollori liigitolu kind
lamini teaduses oi olend, "just oma parema kooskõla jn väljatöötcmso tõttu.

Tuleb veel mainida Sombarti skeemi, mis kästab poomiselt leuna-, Laane- 
ja kesk-Euroopa rahvaid, alates karolingido epohhist (800-1900). Sollojuuros 
loob ta kolm selgesti väljapaistvat,ideaalset tüüpi majandusest: 1) majandus 
oma tarviduste rahuldamiseks kahes criliigis-thj. mõisrmnj andus ,2) käsitöö 
jr 3) kapitalism. See skeem on üldjoontes lahidano Bücheri jaotusele.

j andu saj aloo üldülevaado vastavalt Bücheri skeemile. Lühida^ ülevaatega 
maj andusa j ai oost Bücheri" skeemi "vaimus on meie vaatlusväli piiratud ajaloo
liste rahvastega,kes olid paiksed,tundsid põllutööd ja käsitööd,kusjuures, -
piirdume eranditult ainult Euroopa rahvastega ja selle idapoolsetega,märkidas 
ka Bücheri skoemi - kaigi osalist - kroklcumist hariliku üldise ajaloo pr-ood-- 
deks. Sul etnd( kinnis-)ma j anduso aste ihtub vanaaja pcriooidosn,lu-cl <a
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kesk- ja isegi4 uuol-ajal esineb külnkond ja kogukond.

Linnamajanduse asto on tihedalt sootud kesk-ajaga ja osinob sollos.Pe- •• 
leelselt kinnis-kodumajandusо vormidega ning ühos rahvamajanduse algetega, 
mis (rahvamajandus) saab meksvusolo alles kosk- jn uuo-cja murdel. ; 5u. 
dud - juba kesk-ajal sallisid uue korra eod. Arones, rajavama j andus, y-iill® ^orvai 
leiame uuel -a jälgi kinni s о kõduma j andus о j äi gi, e alti põllumaj annuse s -uni 
19.s-di viimse kolmendikuni. . . , .

Vanaaeg ja tema majanduslikud ьтузага_газеДл Vanaaeg oli kinis° kodumajan
duse valitsomiseporiood.Isoloomustados soda,siis näeme tas vähost, vahetuse 
arengut. See viimane ja vahetuse har jumntus olid tingitud alatisest pettuse 
hädaohust,mis väljendub isegi koolas - "tauschen11 ja "täuschen1' tähendavad 
vanas Saksa keeles ühte ja sama; või jälle - "truck" ja orick - ing-1S-ee- 
les (vahetama, ja petma). Vahetusaktide ebakindlus,petmise hädaoht,nõudis,ter
ve roa ettovadtusvahendoid vahetuse juures. Tuletame meoldo "roi vindicatio" 
tema keerulise formaalse aparaadiga.Rooma tolleaegset moraali iseloomustab 
"cnveet emptor" . küllaldasolt • • Seda süvendas veol täpse väärtuse-möödu puuuu- 

i no selleaegse, võrdlemisi väho aronond, rahvamajanduse juures. ,
It ilmnes mnn võim inimese üle",siis selletõttu pidi inimene,nõtk iso 

t ot ’n,mls tal voja oli. Soo omakorda nõudis jälle inimese hädavajalikkude * , 
ko emsto je teadmuste suurt mitmekülgsust. Isegi üheaegsed suured tööd vii- 

■i läbi liht-ühistööga aga mitte tööjaotusega (näit.: egiptlaste suured ehi
tused - inimeste hiigelmasside ühisused).

Nis primitiivseis tingimusis saab erilise tähtsuse esialgne suur peronond 
ühendatud susuluse alusel - "gons", sugukond, elan, ja hilisemal ajal ka. tea
taval määral koondatud löuna-slanvlasbo "zadrugn,või suur perekond Venes, - 
Kaukaasias ja Hindulaste juures,mis ovib tähtsaid.võimalusi rahuldada vaja
dusi,mis on oma piires tekkind. Suureporokonns hilisem lagunemine boeb vaja
likuks mitmete perekondade ühenduse suuroma töö jaoks (läbiviimiseks),mis, 
ületaks üksiku perekonna jõu ja mida siis teostata .se vostastikluso alusel , 
(niit:moie talud), või eriliste ajutiste tööuhensste loomisegn,-b : Vonom . . L 
oli artell, bulgaarlastel - "tsota" ehk "drušinai j.t. Seesuguste ühendisse 
kõrval ilmus veel perekonna lcunstlik suurendus võõraste isikute, - orjade, 
ja oritalupoogade (sunniamaiseto) (kropostnõjo) kaudu. Sel ajal osutus majan
dusliku arenemise paratonatuls tingimuseks orjus ja orltalupidomine. (sunnis
maisus ).

Oikoslilomnjandus.Roomn familia. Kingi sed majandusühiloud Kreeka-Rooma
maailmas onkreekakeeles "nimetatud "oilos"-eks ja Ladinakeelos - "familia"kse 
Robortus tõi esile (tuletas) oikosmajanduse ICreek^ceele st "olkos“ (majast), mis 
oli põhiliseks majandusühistuks,ühendades ondas kõik majaliilmed "olketafks, 
sõna,mille all.mõistsid hilisemad epohhid majja kuuluvaid orje. Sama iseloo- . 
muga on Rooma "famili", - ühendades kolk "famuli", s.o. kodused orjad ja teen
rid, on kodulrondsete ühendus.Sellega kaob individuaalne moment ja riigil ning ■ 
õigusel on tegemist-mitte üksikute inimestega,vaid sugukonna gruppidega,- p©- 
rekond ;dega. tööjaotuse puudumine üksikute majandite vahel oli ilmne, kus juu
re:r aga imos üksikus majandis oli märgata üksikute funktsioonide peent jao- . 
tust.Roo; r. maailmas tema õitsengu perioodil leiame juba väga keerulise ja 
clavama majandusliku tegevuse pildi. Orjapidamise ma jade majanduslikel autonoo
miat . selgitab vana Rooma sotsiaalse osa poliiitiline ajalugu.Seal ei ole 4 
tootlikke elukutseid, ei taluperomehi, ei käsitöölisi, on vaid suur- ja viiko- 
maaomanikud, rikkad ja vaesed.Kui rikas võõrandab oma va.lduse, siis teeb ta 
tema (võõrandatu) proletaarlaseks. Vaba Inimene,ilma maa valduseta, ei saa 
leida endale tööd.Ei ole ettevõtjal kapitali,millega ta palkaks tasu eest 
töölisi,cl ole mingit tööstust väljaspool kinnist majandust. Aj aloolisod "ar- 
tifieos" ei ole vabad tootjad,vaid käsitöölised-orjad,kes said orjadelt- 31 ■ 
lutöolistel, -karjustelt villa ja puud ümbertöötamiseks. Juba kirjanik Pompa 
17.s-dil luges üles omas raamatus 143 erinevat orjade tööala, rikkas Rooma in.- 
jandis.Bücheri järele jagunesid kõik mittevabad töötajad rikkas Rooma majan
dis kahte rühma: familia rustica ja familia urbena. Familia rustica teenis 
tootlikke(-vaid) sihte. Igas mõisas oli valitseja ja selle abiline,kellele 
allusid põllutöö,viinamäed,karjad,teenijad köögis ja majas,rätsepad ja puu
sepad jne. Suuremas mõisas jagunesid töölised ,töötajate grupp, 10.moholis- 
teks salkadeks (de curia),alludes ülevaatajale (docuriox monitor). Familia ur
kana jagunes juhtiva personaaliks - perenaise ja peremehe isiklilcuks teenimi
seks nii majas kui väljas,,nagu laekur, ranmatupidaja sisseostjad ametnikud j no 
Seesmist teenistust majas kandsid majavalitseja ja kojamees,teenisjaond,mööb 
likorj aj ad,hõbedahoidj ad. toitlust juhataj a, öuomei ster, võtmemees, aidamees. Laua 
juures teenivatest teenritest dhd ühod ametis laua katmisega,teised toitude 
kandmisega lauale »kolmandad-no 1 j undad paljudel muudel erialadel, leus juures 
ol5. j söögiajaks ettenähtud ilusad tantsitarid oma etteastetega ja härjapõlv- 
lasrl ning naijameistrld-narrid..Peremehe teenistuses otseselt seisid tsore- 
moniimoister, vonnitajad, teeni jad voiete pealemäärimseks - poa iga kehaosa 
jaosk eri inimene,erasekretärid,ettelugejad,juuksurid.Koduse ametnike hulka 
kuulusid arhidekt, filosoof jne. Raamatukogusse - ra matutekõit ja,pergamendi 
siluja jne. P.s. ajakirjanikud,kiirkirjutajad jne. Peremehe oos kõndisid ala- 



tl jõuk orje ja nomenlclaator,kos hüüdis vastutule jato nimesid.Kui raitmecmo 
härra siirdus provintsi asevalibse jaks või laks oma mõisa, siis teatasid, seda

■ Tj nlendj adi samuti, lcui !,proua" suvatses minna pealinna j viis kirjakandja vas- 
tava^toate ette. p.s. olid spotsialisoorund kasvatajad laste jaoks. Jne. Jne."

Kõik see soodustas, et näputäis aristokraate evis võimaluse valitseda poolt 
maailma.

Vahetus о osavananja mnjanduslilcos tingimus i s_*  Rooma poi loodi r ilas majand 
oli suurel m..aral isorchulcav ja vajas va aa vähe vahetust. Man ulrsilcuto majan
dite v 1 ael puudus tö -j cotus, tuld seo oli aronond vaga täpselt iga ulesilcu ma- 
j andustihiku ^piirides. Sc naa vihondns sisoltub induse levimist, louid arendas 
väliskaubandust, mida tp<nsid erinevad loomulikud ja lul tuuri Ilsed tootmistingi
mused eri-mais. Seda tõendavad läbiläimisod lõunaga, isegi keub andus e rahvaste
ga - nagu näiteks varemal ajal olid selleks öniitlasos ja hiljem kartaagola- 
sed• Kuigi kaubandus oli vähe cronend, siiski ta oleles, kii Kreekas klilamaj an
dus toobis tooraineid linnades vahet aniiseks ja Hoomas- jöuizuse tipul — too
deti vaid mõnd*,  üksilut saadust - veini, liha,nisu - valjaveo sihiga , mida 
teostati suurte kaubasoltside poolt. Ent vaatamata sellele tarbiti siiski suu
rem osa kohapeal ja vahetuse tähtsus igapäevase majandi olus oli tähtsusetu#

Qr.iusc’ instituut. Omaaegne Rooma võrdlemisi kõragelo aronond majandusliku 
elu kord põhines orjuse instituudile, linult orjus veimldas riklusa kogumise 
(säärases ulatuses) ja Ima tööta toogi saamist , ja sellega koos teaduste ja 
kunstido arengu ja protsessi võimalust. Saame sollest aru,kuna, roomlane läh
tus seisukorrast, ot “pigrum et iners vidotur lobore soquiriro,quod possi 
sangutine pavaro", ja Cicero väljendas hiljem, ot kos töötab tasu eest, soo 
müüb ennast^orjusse.Vana roclca suhtes ci sao tõendada niisugust põlastust 
töösse,mistõttu oli seal ka orjus tunduvalt kergemal kujul väljondntud.Nagu 
see nähtub ka "Odysseus"-ist.Kreekas oli orjusel küllalt kerge olu, - näeme 
pererahva ühi.t tööd orjadega j 10. Hilisemal ajal muutus Kreekas suhtumine 
füüsilisse töösse töiseks ja hakati vaatama lcõrlusoga töös nörkend talupoega
de peale.

Orjuse tolcimisoga muudeti osa vaba rahvast mittevabaks. So Бока: olid põhju
sed väga mitmesugused: - 1) ühe rahva alistumine t ise poolt (Iloodid Spartas), 
2) orjade omandamine röövimise ja orjakaubanduse kaudu ja lõpuks isegi sama 
rahva ringis - laste müümisega vanemate poolt ja maksujõuetute võlgniklude 
orjastamise kaudu. Alul, ma j and. elu primitiivsois tingimusis, oli orjus vähe 
arenend. Suurem osa orjadest olid võõramaalased - osalt sõjavangid,osalt röö
vitud ja müüdud kaupmeeste poolt,kusjuures rõhuvas enamuses naisorjcd koduste 
tööde j aoks. Ja hiljem - rahvamajandune arõnemi soga - osutuvad or jändamise 
pcaallfkaiks krediidi vahekorrad, lama aastast-c stasse loidus' palju inimesi, 
kel ei olnud võimalik tasuda omi võlgu.Seda võib margata juutide,kreeklaste 
ja roomlaste (vanaaja rahvaste) juures üllalt (kaebused luuletusis ja teos
tes,mis on säilind kaasaje.nl Rooma ajast 4-dast ja 5-dest saj andist) .Muidugi 
langes võlgnik ühes oma-naiste ja lastega orjusse.

Orjus Kreekas ja Roomas. Orjus ja tema edasine areng oi õlnd mitte igas 
maas ühesugune.Isegi Kreekas esines palju erinevusi.Näiteks - Spartas oli or
jus palju karmim, võrreldes teiste linnadega.Orjade arv (220 000 ilooti) va
bade (32 000 scprtalaso ) kohta. Attilas oli olukord pehmem,kus juures oli ori 
kallis kaup,sest orjade arv oli vabade arvust väiksem. Üldiselt aga kõikusid 
nii orjade arv kui kn nende hind ja sõltusid peamiselt sõdadest.

Orjad täitsid ka alamaid ühiskondlikke ülesandeid, -illodolo ei loidund soo
vijaid vabade hulgast,nagu - mlitsoid.ümborkirjuta-jad (rahvalugujad) ja timu
kad. Aastal 139 e.Kr.,Rooma kolmanda soja ajal.rüüstati ühe paova jooksul 70 
linna ja 150 000 inimest müüdi orjadeks.Tavaliseks orja-hinnaks oli 100-200 
trahmi (umbos 18-160 Saksa kuldmarka), lcuid vahel hind, langes ja veidi osta 
4.trahmi (Kraani) eest üht orja. Joosep (piiblist) müüdi teatavasti 20.seek
li eost, mis on väga odav hind.

Roomas kujutab orjus eneses teist laadi. Selle arengu ajaluya jaguneb kel
me perioodi: 1) kuni Puunia sõdadeni, - nõrk orjandus, 2) Puunia sõdadest - 
keisrite ajani ja 3) siit alates orjandus lagunes, uleminnes järgubi sõltuvu
se kõrgemale kujule - kolonaadile, (Teine periood oli orjuse õitseaeg). Or
juse tekkimise põhjusi on palju, - vaikomaa omanduse langus sõdade tõttu, 
vaese rahvastiku, võlgnevus ja latifundide tekkimine; ka sõjavangide hulgast 
langes orjusse samuti nagu kaubanduslikkude suhete tõttu caugemate maadega. 
Siiski orjanduse tekkimise põhjus ei avaldand mingit mõju orj andusole, kuna 
orjus oli kõigile ühtlane, sama iseloomuline. Teame, ob latiundid avaldasid 
orjusele võimsat mõju viimast arendades. Tekkisid ju vana- ja uue aja arvami
se -piiril (Kristuse sündimise ajal) määratud maalahmacad üksikutesse kätes
se. Nii Claudius Isidodus valdas 16,5 ceograaß. ruut ponikoormat ja 270 000 
lammast. Liniuse järele kuulus pool tolleaegsest Rooma Aafrikast 6. isikule. 
Need andmed annavad ottekujubuso tolleaegsest rikkuse suurusest, mis toetus 
kõik orjade tööle. Orjade seisukord halvenes Roomas aeg-ajalt. õiguslikus suh
tes võrdus ori asjale - servi pro nullus habentur. Ta võis vallata varandust, 
kuid see valdamine - peculium, oli tingimusi, olenedes peremehe häa tahti ikku- 
sest. Samuti ka orjade kooselu - contubarrium, mis võis igal hetkel saada la

kaasaje.nl
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hutatud orja peremehe poolt. Orjuse Õitseajal - 1. sajand, en. Kr. sünd., 
oli orjade arv Itaalias luni 1,5 milj, ja Sitsiilias 400 000. Sel ajal läks 
orjade olukord eriti raskeks, mispärast olid alalised orjade mässud, mille
dest lõpuks üks - Spartakuse juhtimisel - viis riigi peaaegu hukatuse ääre
le. Edasi näeme, ot aegamööda - poliitilis- Ökonoomiliste tingimuste muutu
des (Augustuse ajal), hakkas ka orjus langema. Selleks mõjus kaasa orjade 
suur kallinemine, mis vähendas võimalusi noid pidada.

Kolonaat. Keisri võimu suurenemine tõrjus aristokraatia poliitilisest 
tegevusest eemale, mis tegi nende senise Lohustuslilu Roomas asumise vahem- 
vajalikuks ja sundis neid kolima oma möisadesse, tagaajades suuremat tulu, 
mis kataks linnas saadud suure teenistuse. Sellega ühes suurenes talumajan
duse intensiivsus, suundudes eriti Rooma ümbruses aiandusele ja lillekasva
tusele, mis aga oli võimatu paremat tagajärge andma orjatöö alusel, kuna 
viimane osutus ikka hooletuks ning primitiivseks. Kõik soe viis nõrgema sõl
tuvuseni - kcolonaadini. Koloonid olid võrreldes orjadega isiklilult vabad 
inimesed, kuid seotud maaga, mida nad pidid töötlema - glebae adescripti. 
See oli sarnane hilisemale oritalupojasusele. Meie juhtisime sellepärast 
nii suure täholpanu eelnevale, . et or j andus oli vanal ajal majandusele 
tähtsaks teguriks.

OrjuS- yanaaegsos Venes. Samasuguse orjanduse tähtsuse leiame vanal Vene
maalgi, kus 10.-12. saj.-l majand, heaolu tugines orjanduselo, millal orjad 
osutusid ka väljaveo ja väliskaubanduse artilloiks. Orjanduse teltkimise suh
tes näeme siingi tuttavaid viise; 1) vabade isikute orjastamine võlastamise 
tõttu - suurmaapidajailt laenamise tagajärjel, 2) haarang (vangide muutumi
ne orjadeks, keda kinnitati maa külge vürstide mõisades). Vürstide vastastik
kuste tülitsemiste tõttu alamate klasside olukord halvenes. Selles näeme sar
nasust teiste maadega.

Vanaaja majanduselu üldiseloomustus. Võrreldes Rooma latifunde üldiselt 
suure rikkusega ja orjade tgakülgset kasutamist nii linnas kui maal - kar- 
taagolasilt laenatud”kapitalistlikke"majandeid (kus põlde harivad raudus 
käed; karjamaaks provintsid; majateenijaiks enam kui sõjaväge; ehitused, 
mis ületavad linnu jne.) võime kõnelda teatud omapärasest antiik-maailma 
"kapitalismist". Kuid see kapitalism on siiski täiesti iseliiki ja labi-im- 
bund teise vaimuga, kui nüüdne. Vanaaegne kapital, oh tühine võrreldes tänn- 
päeva omaga. Ka on rikkaste inimeste psühholoogia oluliselt muutund sajan
dite vältel. Kui vanaaja rikkaid iseloomustab määratu pillamine (lookeste 
keeltega külaliste kostitamine jne.), lõbutsemiseiha, siis nüüdseid kapita
liste iseloomustab üldiselt kogumine, säästmine. Näeme olulisi lähkumineluid. 
Teisalt - vaatamata määratute rikkuste kogumisele vanas maailmas grandioos
seile maamajanduslike ettevõtteile, orjatöö kasutamisele ka tööstuse algeis 
(ettevõtteis), laialdasele spetsialiseerimise levinemisele üksikute majandi
te piires ja rahalii.kluse arenemisele seoses väliskaubandusega,- need näh
ted puudutavad ometi ainult kinnise majanduse päälispinda, säilitades oma 
spetsiifilisi jooni ja kandes neid osaliselt ka järgmisse perioodi - s.o. 
keskaega.

5. peatükk.
Keskaja sot sinal- majanduslik kord jr. tema omapärasused.

Jaotatuna: A. Rahamajanduse väike areng naturaalmajanduse iseärasuste 
ülekaclukusega, B. feodalism ühendatud oritalupoja Õigusega, 0. vaimuliku 
seisuse laialdane mõju nii poliitilise kui ka majandusliku elu suhtes jn 
D. Bücheri terminaloogia järgi - linnamajandus tsunfti korra ja käsitöö are
nemisega.

A. Rahamajanduse areng oli väike, vastavalt kesk- ja maakogulcondlikule 
ning feodaalsele mõisale, - sest vahetus sündis otse ja raha tarvitati vä
he, eriti linna turul. Säilis naturaalne iseloom. Selle vastu ei räägi ka 
palju levind rahu väärmetallid. Raha ei tarvitatud vahetuse vahendina, vaid 
väärtuse mõõduna - maksete vahendina (tasuti maksud, trahvid, tollid), eri
ti aga säästu vahendina rikkuste kogumiseks.

B. Feodalism. (10. - 15. saj.) Feodalismi süsteem lasus sõjalisel alusel 
ja võimaldas lõpmatu sõdade -pidamise. Ta ei o]m omane ainult Lääne-Juroopa- 
le, vaid tad leidus väheste muudatustega ka n.n. Vene mõisasüsteemis, mille 
kord juurdus 15. ja 16. saj.-l Moskva riigis, tuletatuna suurel määral L.- 
Euroopa keskaegsest feodalismi süsteemist. Siingi oli lään ajutine, hnrili- 
kult eluaegne. Vene bojaaride teenistus suhted sornlesid täiesti L.-Euroopa 
vasallide omadele.

Feodalism oli aluseks temaga kanslevnle oritalupoja. õigusele. Viima
ne oli tingitud suurelt osalt tolleaja õiguse korraldamatuse ja hädaohtude 
vastu kaitse otsimisest. Ka siin on analoogsus L.-Euroopa ja Vene omadega, 
kus ori talupo j a-õigus oli otseseks' - tingimuseks õiglaselt ja vasturääkimatult ; 
riikliku teenistuse kandmise võimaldamiseks. Kusjuures on huvitav märkida, 
et ori talupo j asus tekkis ise polit sellise elukorra üleskirjutamisega, - lae
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nu võlgumisest, võlakirja orjastavast mõjust, vabatahtlikul koklculeppol.

C. Vaimulilu seisuse mõju. Soo oli suur,: . Paavst mõjutas mitte
üksi vaimuelu, vaid ka politilist ja ühiskondlikku ning vaimset elu. Kloost
rid arendasid vaimset kultuuri ja kandsid elu metsikutesse ja tihjadesse koh
tadesse nii L. -uroopas, kui ka Venemaal. Esikohal seisis noil hliktegovus. 
Kuid kiriku mõju avaldus kõikjal - kunstis, teaduses, poeesias, ülikooles 
11., 12. s. (olid usukoolid) jne. Gooti stiiligi võib nimetada hierarhia 
stiiliks. Võib mainida veel Islami tekkimist ja ta võidukäiku Aasias ning 
Aafrikas ja osalt Euroopas - ristisõdasid jno. Neil tingimusil mõistame ka 
usulik - kirikliku mõtte mõju majandusliinile olule.

Justum pretium ja suhtumine kosvi ute võtmisele,- Kristlilu usu mõjutu
sel muutus vaade tööle. Ühtlasi hakkaks kirik imbutama majanduslikku elu ee
tiliste algetega. Selline püüd avaldus - 1) püüus nõuda justum pretiumi, 
s.t. õiglase hinna saavutamist, mis ei võimalda ülemäärast toonistust müüa a 
poolt ja 2) võtta protsente, mis avaldus kasvikute (70%) keelus laenatud sum
madelt. See imelik väärtuse ja krediidi Õpetus leidis oma alused tolleaeg
seist tingimusist - õiglase ja muutmatu kombe ideedest. Komme mängis toll- 
ajal vaga suurt osa, eriti feodaal maj. olukorras, millest loobumine näis 
alati õiglusetuna ja mistõttu ülemäärane tulusaamine looti patuks, millele 
teotseti vastu valjude politseiliste võtetega. Samal seisukohal seisis ka 
mitteriiklik Nimvegeni kapitulaar, mis käsitas maksimaal hindu ja justum 
pretiumi. Palju tähtsam justum pretiumist oli kiriku eitav suhtumine prot
sentide võtmises, toetudes üheltpoolt Aristotelese tuntud väitele “raha ei 
sünnita raha" ja teisalt usulistele ettekirjutustele. Seda keeldu loeme nii 
vanas kui uues testamendis. Viimases leiame Luukase evangeeliumis (VI, 35) 
- mutium date nihil indo sperantes -, s.t. - laenake, ei ühtegi selle vastu 
kasu lootes! Ning sellest lähtudes kirik pidas suurt lugu antud põhimõttest. 
Ta luges suure tulu tahtmist suureks patuks, keelates kasusaamist.1179. a. 
paavst Aleksander III kirjutas ette liigkasuvõt jälle kirikuvande (koos ki
rikust väljaheitmisega) ja Viini kongress 1311 a, kuulutas protsentide võt
mise keelu kiriku dogmaks, ning selles kahtlejaid - ketsoreiks. See keeld 
ei jäänd surnuks kirjatäheks, vaid kujutas endas reaals.et fakti. See kõik 
on mõistetav ainult tolleaja majanduskorra tingimuste tõttu, kus oli natu
raalmajandus valitsev ja kus puudus ottevõttoline tegevus tööstuses ja ma
janduses ja'kirs järelikult oli ka võimatu raha kasutamine tootlikult. Kuid 
kui majandusliku elu tingimustes hakkas ilmnema muutumine, - tekitades või
malust mahutada raha tulutoovalt nii kaubandusse kui ka tööstusse, siis 
kõik kreeditori lootused - saada laenutatud kapitalilt vastavaid protsente - 
said täiesti loomulikeks. Majanduselu areng nõudis krediidi kasutamist, va
hendeid, mis soodustasid majandusliku käibe levimist ja kiirenemist, nii et 
paralleelselt sellega näeme muutuvat kiriku vaateid ja ilmuma • vahendeid 
kirikukeelu ignoreerimiseks. Keskaja ühiskondlikele tingimusile iseloomus
tavalt kujunesid erilised paranduslikud rühmad,kes rahuldasid krediidi ope
ratsioonidega soovijaid. Tähtsamad neist (laenuandjat st) olidjuudid, kes 
laenutasid protsentidega.Neile tunnustati privileeg .mitte üksi juriidiliselt, 
Metd peeti ka n.Õ. "kuninga omanduseks* 1 - inglismaal 1290 a. keiser Eduard 
I all. Prantsusmaal said sellise privileegi prantsuse kaupmehed Kagoris 
(juudid kihutati välja) ja teised. 14.S.-1 vahetasid neid itaalased,esijoo- 
nes lombardlasod, selles tegevuses ja hakkasid tegutsema tuluvate rahaoperat- 
sioonidega, ent sellega tegutsesid veel ka mõningad vamulikud korporatsioo
nid ja isegi kloostrid.Nii hiilis elu mõõda eluvõõraist keeldudest.

D. Keskaegne mõis ja küla.- Järgmiseks iseäralduseks keskajal oli linnama
jandus tsunfti organisatsiooniga ja käsitöö arenguga.Kuid ühes sellega jät
kus ka kinnise kodumajanduse vana kord. Seega majandusliku elu kord koosnes 
pen8šEst: 1) küla ja mõisa elukord, endise kinnise kodumajanduse näol ja 2) 
linnaelu,mis oli hoopis uus, võrreldes eelmisega.

1) - Germaani rahvastik elas esialgselt küladena,mitte üksikute taludena. 
Ühendusteed puudusid alul külade vahel; hiljem - tarviduse järele,Vijdti88d 
ja plaanitud. Iga küla kujutas enesest majanduslikus suhtes ennastvarustava 
terviku, kattes omal jõul kõik lihtsad tarved.Maa oli sellises külas osalt 
ühisvalduses (karjamaa,mets),osalt isikulises valduses (talukrunt, aed, künni- 
põld). Põllumaa oli jaotet üksikute ribadena talude vahel igal põllul.Valit
ses sundkülvi kord, valitseva kolmepõllu süstoomiga. Selleks, et üle. minna 
viljavahetuse astmele, olgu siinkohal Öeldud, et Saksamaal toimsyEFi8s 1321. 
al-muudeti need kogukonna suhote jäänused sunduslikult.

Selliste külade kõrval, sageli nende keskel,asus rüütli- ehl foodaalmõis, 
mis tihedasti seotud oritalupoja õiguse olemisoga.Kuid väga harva ja erand
likult leiame ka vabu talupoegi. Momaalsolt osutuvad oritalupoegadeks nood, 
kes on sootud valitseva mõisaga,põhinedes õigusel ja vanal kombel. Varasel 
keskajal leiame suuri mõisu,kui kinnise kodumajanduse edasisemat ovulutsioo- 
ni. Rooma keisrite epohhi järeldusena nad teatud maaral jätkasid Rooma ко-
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Lonaate,kuid see ei olnud mitte eelmise kordomine.Kolonaadi instituut ja Roo
ma suured mõisad tekkisid vaikomaaomandi vil j atõrjumisoga, muutes viimaste 
omanikke kas orjadeks või koloonidels. Sellevastu"keskaja väikomae- omanik ei 
kaotanud täiesti oma majanduslik]™ iseseisvust,vaid ta llilos ainult osali
se isikliku vabaduse kaotusega foodaclhärra kaitse ja hoolduse alla.

Suletud kodumajandus kesk- ja uuemlajal. - Võimo vaadata keskaegset mõi- 
samajanduse korda koos ümbritsevate" küladega leul teat. majandusüksust,mille 
keskkohaks osutus mõis.lõisa ümbruses elutsevad talupojad togid mõisaomani
kule tööd või kandsid naturaalkohustust.Mõisaga olid seoses ka solle ümbru
ses elutsevad inimesed,kes togid toidu ja peavarju tasuks põllumajanduslik
ke ja tööstuslikke töid.Mõisa põlluma j andu so st osavõtuks togid talupojad 
teat.tööd, - alul tarvidusest Ja hiljem,spetsialiseerudes, kutsetööna; pai- 
vuti anti seo üksikutos taludes pärandatavaks. Kogu soe süsteem loob kindla 
ja enesesse sulgond majandus organismi .Võrreldes seda puht oikosmaj endiga 
näeme, et ehkki siin oi seisa kiili kõik jõudluste tasumise printsiibil, siis 
ometi siin olvatud suhted mõisniku ja oritelupoja vshol tuletuvad normaal
sest ökonoomilisest kategooriast, valjudes vahotusma j andus о alusoist . Selles 
oritalupoja majanduses ci ole veol erilist tasumist,küll aga on üldine tasu
mine subjektile tema töo eest,mispärast oi olo hinda, - s.o. töötasu, oga 
rendi ja üürimalsmist talu kapitalilt .Vastavalt sellele oi loidu кг. ettevõt
jaid ega palgatöölist. Tolleaegsed vahoso mõisted olid: tarve, töö, tootmine, 
tarbimine jne. Nende naturanlvormide ( iseäraldusto ) tõttu oi ovibud kapitali 
kui tulutiso ja tulu saavutamise alli'\nt, vaic ainult tarbitavad tagavarasid 
3t_tagavarasid oi saadud säilitada,veelvähom esemeid kapitalisoorida,siis 
soo tagavarade küllus tekitas harjumuse suure hoovkonna, -snabjaskonna, - 
teenijate massi pidamiseks.Samal põhjusel on ka selgitatav tolleaegne eba
harilik võõraste vastuvõttude arene. Siis otsustati foodaclhärra võimu suu
rust tema santjaskonna suuruse järelo.Läano-uroope..o oli soe sama tuttav 
kui Idale.Nagu Venemaal viibiti läilas nädalate viisi. Herjunuso - pidada en
da juures suurt ja arvukat toeni j atekogu - muutumine (vähendamine) vahondas 
läänes mitmel juhtumil maavalduse aristokraatia politilse mõju ulatust. 
A.Smith ütleb:"Inglise lordid vähendasid oma politil. mõju sellega, et kao
tasid oma santjaskonna jn kulutasid solle-asomolo raha, elegantsete esemete 
о s t mi s ei a. oma 1 õbulc s.“

Sellal, teatud viisil antiikset majandust jätkaval mõisemnjandusol normaal- 
nähtena,ei ole mingit kohta kaubanduses.Pea kõik tarbed rahuldati omal jõul, 
ja vaid harva osteti võõrome.c tootoid - ülemere saadud lulcsusosoroid või 
muud ülearust .S.pv- oli kaupmehe mõisa tulok suursündmuseks ..Selle j uur о s oli 
tema kauba hulk pealegi väike, ent ometi rõõmustuti sellestki .Küllalt sage
li (kuni 13.s-ni) oli Jcaupadc veo-vahendiks kaupmehe selg,paremal juhtumil 
kaarik,mis küllaltki mõistetav, lcui arvestada tolleaegsete teeme scsulcorda. 
Kui suur oli tolleaegne lnubnndus, sellest saame ettolujutuso, lcui teame, et 
Saksa Hansa õiosengul kogu kaubavahetus aastas Inglise ja Saksa vahel ei üle 
tand 15 000 saksa marka. Tallinna saabus aastas leuni 15 laeva. Kaubeldi vaid 
luksusega, haruldustega ja mõistetavalt (et kaplomino toimus harva) olenesid 
hinnad ostja asja omandomise soovist, olles pnigut?. väga kõrged. Näiteks maks
ti paari bril jantbreosi eest man aristokr. esindajate, kiriku vürstide ja rüüt
lite poolt (kes oi hoolind hinnast) summe,mis ületasid, tuhande inimese casta 
elatise... jne. lülndos

See kinnine.kodumajandus säilitas oma jooni mitte Uksi keskaja vältel, ' 
vaid tuli üle kn kõigo uuonesso ajaloo ajajärku. Näiteks Saksas leuni 19.s-di 
algusoni, leus juures suheto õiguslik alus mõisnileu ja talupoegade vahel jäi 
samaks,mis varem.Rofomi-oolsos Venes aga säilis soe leuni 19.s-di keskpaiga- 
ni.Sel ajal oli isegi leida sarnasust Rooma, jaotusega: familia rusticnks ja 
familia urbanaks (vene rikastes mõisados). Mõisnik olus osa ajast maal, osa. 
linnas. Maamajandust peoti oritalupoogade töö alusel.Mõisas arendati käsi

tööd ja tootmisviise jne. kuni kaunido kunstidcni. Soo kõik tuletab meelde 
Rooma, majandit - linnas omad ma j ad, suurearvuline kodakond. Praegugi Moskvas 
tuletavad meile meelde mõned majandid seda vana, mõjsemnjanduso korda. 
Veel,mis valmistamisesse puutub, siis - mõisas valmistati kõiki.

Keskaja, isoloomustavamaks nähteks on linnamajanduse 
kord. Siin esineb juba, ühiskondiikku tööjaotust linna ja man. vahel. Skemaa
tiliselt vaadates võimo öelda, et küla, annab tooraine jn saab selle vastu 
linnas ümbertöötatud saadusi. Selle majandusliku olu astmal lcnmo majandus
liku teotsemise alusena vahetust otseselt tootja, ja tarbija vohol. Ka siin 
peame lcujutomn seda majanduse organisatsiooni, -ui kinnist tõrvikut, mis 
koosneb kahest boino-toisost olenevast, kuid. ometi isosoisvnat osast - lin
nast ja külast (maast). P.s. peame kujutlema ltogu maa pindala, tallajal jao
tatuna. üksilnuilts piirkonniks, mis koosnesid keskusest -■ linnast, ümbritsotu- 
na juurolruuluvete läiladega.

Keskaegne linn Lääno-Euroopns. Kui vaadata keskaegse Saksamaa kaarti, sii:
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lcinmo oOOO sollist linnakost - omactto koskust. Ne.d asusid. toino—teisest 
lõuna jr. lääne osas 4.-5. tunni too kaugusel, põhjas je idas aga 6-8 tundi 
nn, et iga Solliso linna radooniks langes odolas 2-2,5 ja maa ida osas 5- 
o miili. Soo võimaldas ümbruskonna tnlunilculo, kes asus piirkonna rajal, 
ühe päeva jooksul linna turul-käimiso ja asjaõiondomiso töine tarni so. Kosk- 
aegse linna tekkimine on sootud tolleaegse elu sõjalise oluga. Keskaja linn 
kyjutas endast burgi" - kindlust, s.o, kohta, mis ümbritsetud müüri ja krae 
viga ja kus võis olla kaitstud vaenlase eest. Linnas valitses eriline lin- 
ncõigus ■ Burgrocht , ja kelle kohta soo kehtiv, oli - Bürgorlad, (burgon- 
sis - Bürger - linnlano). Soo linnaõigus võimaldas toda kasutavale isiku
le jCviimaso perekonnale vajaduse korral vaenlase eost varju (ühes vellas- 
vaI'!\ja karjaga). Kuid selle eest ta pidi kandma linna kasuks kohuseid, mis 
seisid - osavõtu Vajodusost linnamüüride ehitamisel ja nonde korrashoiul. 
Linna elanikud erinesid alul vähe oma tööala poolest naabruses asuvaist kü
laelanikest. Nad pidid linnas omama maja ja kandma linna lnitsmsc valve
teenistust, kusjuures oli nouotav oma rõivastuse voldomino.

Edaspidi linn arenes mitte niivõrd kindluseks, kuivõrd tööstusliku teot
semise ja turukaubanduse koonduskohaks ja 11 Burgrocht” arono vaba ostu ja 
müügi Õiguseks linnnturul. S.t. kaubatohingud linna turul olid erilise kait- 
serail. Linn sad erilised õigused ja privileegid kuningate ja vasallide 
võitluse ajal, mistõttu ta orines ümbritsevast tolloaja obaõigluso merest« 
Linn oli soe koht, kus maja tundis vabadust vaatamata ümbritsevale vägival
lale, orjusele ja oritalupoja õigusele. Kõik soo tekitas mittovabndes püüdu 
pääseda linna, sõda enam, ot linn tegi inimoso toatud tähtaja jooksul vabaks 
(''Städtische Luft macht frei").
i ^^nftilcDrd. Aegamööda sai keskaja linnad käsitöö ja kaubanduse keskus
teks. Linna turul vahetasid - talunik oma tooraineid jn linnlano oma töös
tuse saadusi. Mis puutub tööstusse linnas, siis oli käsitöö jn tarbija iso- 
ärcldusoks sel ajal ta tsunftlik organisatsioon - üho ja sama oriartikli 
tootjate ühendamine eriliseks ühendiks, luues oma osalistele tähtsaid pri- 
viloogo. Tsunfti, kui üksiku ja kõigi tsunftide, kui erilise organisatsioo
ni ülesandeiks osutusid kaks sihti; töötingimuste roguloorimino tsunfti soos 
ja monopoli maksmapanek väljaspool. Noid sihte saavutati sooga, ot tsunftid 
nõudsid "tema liikmeskonda kuulumist igalt ühelt, kos antud kohal tegi käsi
tööd. Iga tsunft oli linnas monopolisti seisundis, sost ainult tema liik
med kasutasid ■ linna turul oma saaduste minomi õigust. Vastavalt sisemi
sele vaimule, oli peamiseks tsunfti ülesandeks püüo,andq. oma liilmeilo kül
laldast ülalpidamist, kindlustades neile elamise tingimusi, mis vastasid 
teat. tsunfti keskmisele tasemele (mis iseloomuline antud tsunftile). Sise
mise konkurentsi vältimiseks tsunft oli varustatud avaliku võimu poolt õi
gusega kõige detailsema tootmistehnika ja saaduste minomi tingimuste suhtes 
(toote hääduse, tööpäeva pikkuse, töötasu kõrguso, müügihinna, abitööjõudu
de hulga jne. suhtes). Välise konkurontsi vältimiseks võisid linna turul 
müüa ainult tsunfti käsitöölised ja väljaspool linna maksid teat. kitsen
dused, nagu näiteks"Moilonrccht", mille põhjal linna lähedasis külades ük
sik isik ei tohtind teotseda (cl võinud tegeleda) selle või teise tsunfti 
käsitööga.

Nõnda asu kogu selle organisatsiooni süsteem äärmiselt karmilt regla- 
mentatsioonil ja mitmekesistel takside alustel (käsitöö taks, toorainete 
ostmine ja jaotamine töötajate vahel jne.). Need valjud, nõudmised olid suu
rel määral ka tarbija huvides. Tsunft - piirates pakkumist ja kõrvaldades 
seega võistlust, vastutas vähemalt tema vastutusel tarbitud kauba hääväär- 
tuslikkuse eest. Sama võib öelda ka hindade kohta, mis kaugeltki alati ei 
olnud seatud käsitöölise huvides,vald pidasid silmas ka ostja huvisid.Kokku- 
võttes - keskaegne käsitööline ei teind mitte vaba tööd, vaid töötas kui 
ametnik, valju hirmuga tsunfti ees . Seega kujutas käsitöö endast kohustu- 
mist, mis oli suunatud üldsuse hüveks. Meister oli kohustatud tegema ausat 
või - nagu siis öeldi -''Õiglast tööd1'. See võimaldas teatud iseseisvust 
käsitöölisele, mis rahuldas tema tähtsamaid püüdeid. Ühes sellega valitses 
tsunfti käsitöö-epohhis (11,- 12«s) tsunfti-korraldav teat. perekondlik or
ganisatsioon, kuna meistri perekonda kuulusid kõik tootmisest osavõtjad - 
sellid ja õpilased, kes elasid temaga ühe katuse all. Tsunfti käsitöös,- 
kuni säilis puhtal kujul ta olemus - valitses teatud looduslik hierarhia, 
kus õpilaste ja sellide aegkujutas: meistrikutsele ettevalmistuse ajajärgu. 
Teame, et : 4.- 8.õppeaasta järele sai õpilane selliks, ja meistriks - kui 
koht vabanes. Kõige selle tagajärjel polnud tsunftis mingit pinda sotsiaal
setele vastuoludele. ~ " -

See oli nai-kaua,kuni tsunftlik käsitöö tootmine vastas aeglasele ja pü
sivale majanduselu voolule, mis,seotud rahvastiku juure-kasvu suhtes.kom
mete ja harjumuste püsivuse ning muutliku moe puudumisega. Sama tuleb mai
nida ka pakkumise kohta, mis oli ldüllalt püsiv vähese tootlikkuse tõttu;
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Vahetu s keskaegse, linna j a küla oludo s • Kaub andus D e apuudu s reskecopse 
linna majand, oludes, mil tsunftikäsitööline oli ühel ja somal ajal ette
võtjaks, tööliseks ja kaupmeheks. Turul kohtusid tootjad.ia tarbijad. Seo 
on seda enam mõistetav solles,tolleaegne käsitöö tootisuürul mümisoks, 
pidades ühtlasi silmas ka tellimisi. Turul olid suuremaiks ostj niks just 
maaelanikud. Leidus ka detail-kaubitse jäid, poamiselt vaesema kihi jaoks, 
ent see ei muuda üldvaadet. Mis puutub suuremasse, tõelisse kaubandusse, 
siis oli see tollcjal erandlikult ligilähedalt mõeldav aosta-laatadel, 
kuhu toodi väljastpoolt võrdlemisi haruldasi esemeid ja mis osutus ainuke
seks juhuks aastas, kus eri maakondade tootjad kohtusid vahe taim, seks. Nõn
da iga linn moodustas selles epohhis, teda ümbritseva maakohaga,omapärase 
autonoomse ühiku (linnaga keskuses),mis elas oma autonoomset ma j a.ndus likku 
elu. ja

Linnaelu keska.egses Venes (13.S.), - On sarnasust aga ka erinevust Läane- 
Ida-Süro'opa' majanduslikus arengus. Venemaa elu, kui ka feodaalsed mõisad 

sarnlevad toet. määral Laanega. Ent selle sarnasuse kõrval me näeme majan
duslikus käigus ka väga palju erinevusi,mis tingitud teisiti kujunevast aja- 
lookäigust, töisest ühiskondlik--- politilisist ja ühtlasi ka majanduslikkest 
tinsimusi st (Läänes) .Tähtsamaks erinevuseks on Vone vähene linnade ja tsunf
ti käsitöö arengu puudumine. Kuid hilisemad ajaloo uurimused näitavad, et 
ka Venes oli näha selle-kohaseid algeid, mis aga ei saand areneda eriliste 
Venemaa ajalooliste tingimuste tõttu. Nii leiame vanas Venes rea suuri kau
balinnu (tekkind 8.sajandil) sealsete kaubandus-tööstuslikkude ringkondade
ga. 9.s.-dil võime leida juba toat. kohaliku poliitilise vormi - linnapiir- 
konna, s.o. kaubandusliku ringkonna, mida valitses kindluse-linn, mis oli 
selle ringkonna tööstuse keskuseks.

Halvemalt mõjus Vene linnade arengule, tõkestades linna tööstuse, kasvu, 
- mõisa maaomandus. Soe mõisa maaomandus meenutab Lääne oma. ja oli ■ sa

muti ehitatud ümberkaudselt, sõltuvalt rahvastikult maksude kogumise süs
teemile. Bojaar (Vene mõisnik) pidas ise võrdlemisi väikest majandit, mis 
sageli ei ületand tubli talumehe oma,kuid seejuures talupojad olid kohus-, 
tatud bojaari varustama igasugu kraamiga, millega toideti viimase sõjalisi 
(sõdureid) ja mitte-sõ j alisi (majandi personaali ),kellede arv määras bojaa
ri politilise ja ühiskondliku kaalu. Bojaarid hakkasid koondama oma,mõisa
tesse käsitöölisi, et mitte kasustada linna teeneid. Sellega kaotasid linna 
kaupmehed,käsitöölised ja töölised terve klassi tellijaid ja tarbijaid. 
Sellega muuseas seletubki Vene linnade haruldaselt aeglane kasv 16,ja 17. 
saj-dil. Kuld sama mõisa süsteemi tulemuseks oli Talupoegade kinnitamine 
oma elukohtade külge, - tekkis oritalupo j aline sõltuvus ajal, mil seo hak
kas juba Läänes välja surema.

Oritalupoegsus muutus ühes Vene ühiskondliku ja ma j andu sl liru arenguga 
üha tugevamaks ja laialdasemaks. Võib öelda,et ta hilinemine on võrreldav 
rahva psühholoogiaga ja ühiskonna arenguga. Ent ta mõjutas tugevasti rahva 
hingeelu, jättes järele raskema mälestuse ja kiboduso-tunde. , ...........

Nii sundtöö,seoses mõlsasüsteemiga,põhjustas linnaelu kui ka,käsitöö 
arengu vähese arenemisastme. Kui maaelu sarnlos vanas Venes üldiselt Lääni 
mõisedo feodaalsüsteemiga, siis linnaelu kchta väideti vastupidist. Sel 
ajal kui linn oli Läänes väikotööstuso keskuseks, siis oli linn Venes esi
joones admistratiivseks ja kaubanduslikuks keskuseks; tööstus oli levind 
ainult külades. Saal sündiski kodutööstus, mis turgude kauguse tõttu kasu
tas kaubanduslikku vahetalitust. Kuld ka Vene linnades oli arenenud väga 
mitmekülgne käsitöö, - paljude tuhandete käsitöölistega. Näit. Novgorodis, 
enne ta hukutamist Julma poolt, loeti kuni 2000 isikut, kes tegutsesid mit
metel aladel (pagarid, lihunikud, rätsepad, puuseppad jne.),kusjuures kir
jutajate raamatud olid maksustamise alused. Ent peo-orinevus Lääne omast 
seisis selles ,et puudus luutlik ja kinnine organisatsioon, - selline töös
tuse teguri kontsentratsioon, mis keelas väljaspool linnade töötamise,just 
nii nagu see esines tsunfti korras.

Vene oludes ei olnud läbi-viidud nii täpset jaotust küla ja linna vahel, 
leuna maad arenes samttööstus ja leidus küllalt läilasid,kus vähem, osa te
geles põllutööga. Tuleb mainida, et Moskva riik 16.s.-dil annab meile tüü
pilise pildi linnamajandusest, mis molle juba tuttav Lääne-Euroopa keskaja 
(11.-13.S.) keskpaiga omast. .

Kuid tõelist tsunfti korda ei tekkind ometi, olgugi, et leidus selle 
algeid Õpilaste instituutide näol; seda takistasid Vone elu erilised
tingimused (Õp.instituudi all mõtleme seda, kui Õpilane pidi meistri tun
nistuse saamiseks teat. aastate arvu - enamasti viis aastat - õppima meist
ri juures, kusjuures mõnel pool olid ka vastavad katsed) .Kõige lähomal sei
sid tsunfti korrale hõbedaseppade ja pühapiltide joonestajate eriline or
ganisatsioon. Hõbodasepad ise kauplesid kaubapoodides, kus võisid kaubelda 
ainult solle korporatsiooni liikmed. Selle liikmeks võidi saada alles päälo

i
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õppeaastaid ja erilise eeskujulise töö esitamist ning1 pärast kohustumist - 
pakkuda ainult õiget kaupa, seda esitades ühingu vanemale kontrollimiseks 
(kes proovis metalli puhtust ja varustas selle oma templiga).

Siin esineb väqa sarnane organi sttsioon keskaegse. Lääne tsunftiga, kuid 
neist algeist ei kujunend käsitöö-tsunft tema lõpulikus mõttes. Soda ta- 
kaetas ühelt poolt mõisa-maj anduse areng ja teisalt - Venes liig kiiresti 

an nev kaubanduslik kapital, mis pööras üldise tööstusliku arengu natuke 
rujale. Võib siiski kindlusega öelda, et linnaelu oli küllalt arenend,kuid 

nnise kodumajanduse iseloom oi säilind mõisa korra, tingimusis päris puh
U It. Igatahes näitavad uuemad uurimused, et ka Vene majandusliku elu aren

gu tingimused vastavad suurel määral Büchori teooriale.
Uue ajaloo ajajärk. Uue ajaloo perioodi majanduslikku iseloomu võib mää

rata kui vaba majandusliku käibe epohhi. Seo vastab üldiselt Büchori rah
vamajandusliku astmele,kui majandusprotsessi organisatsioonile, mille si
hiks osutub kaupade valmistamine minemiks. Meie teame üldajaloost, et nii 
vana periood kui ka keskaegne tundis vahetusprotsõssi,nds ovis kinnismajan- 
duse tõttu vähest tähtsust, olles igati kitsendatud ja piiratud. Uue korra 
algeid oli märgata juba ammugi ja vana korra jäänuseid on säilind pea täna
seni. Sellejuures on tähtis teada, et majandusliku elu uuckorra algus üh- 
tub uue ajaloo perioodi algusega, mida dateeritakse uue maailma avastamise 
momendiga. Selle arvamisega ühtuvad tuntud kirjanike - Büchori, Schmollori, 
Gunninghami - vaated, kes dateerivad uusaega 16.s.-ist. teised - Roscher, 
von Belov ja Sombart kujutavad 16. - 18. s.-d.it enam sarnaseks vanaga,kui 
hilisema uue epohhiga. See viimane arvamine näib sobivat kõige enam uue
maks ja kõigeuuemaks ajalooks. Kuid koogi ei või eitada, ot muutused,mis 
algasid 16. s. ja mis olid sootud suurte Euroopa riikide tokkimisoga ning 
majandusliku käibe märgatava laienemisega, - oi võimaldaks tõmmata küllalt 
eritlevaid jooni kesk- ja uueaja vahel.

15. s. lõpp oli suureks murranguajajärguks inimkonna ajaloos. Ameerika, 
ja India moretoo avastamine kui ka asumaade asutamine raputasid juba tar

duma hakkand vann-maailma. Tõuge tabas enam kaubandust kui tööstust puu- 
villatööstuse (eriti India määratu kauba tagavara kättesaadavuse tõttu)ja 
peaasjalikult kulla näol.

Uute turgude avastamine. Uus aeg suurendas asumaade avastamisega määra
tumalt majandusliklcu käivet, kusjuures määratult suur uus turg suurendas 
väga palju eurooplaste toodete katmist, tänu mitmekesiseile uuomaailma tar
vetele. Suur väärtusmotsllide vool Perust ja Mexikost andis areneval о kapi
talismile maksuvahondite soovitud suurenomiso ja orja-töö rakendamisel - 
plnntaaside majanduse, suurendades suhkru, kohvi ja tubaka tootmist..

Ent uute kaubanduslikkudo perspektiivide ja kergete ära-elamis võimalus
te avastamine, koos ettevõtlikkude inimeste püüuga pääseda uude maailma 
saavutama laulda ja Õnne, - tõid iseendast Euroopa majanduslikku ellu muu
tuse. , .

Kaubanduse ja tööstuse areng. - Meretaguse kaubanduse arenemisega pidi 
suurenema ka sisemine vahetus" üksikute Euroopa maade piires ja nende vahel, 
mis pidi avaldama mõju tolleaja majanduselule, mis põhines monopolikauban
dusele ja tsunftilisele tööstusorganisatsioonile. Tsunft hakkas ikka enam 
kinnisemaks muutuma oma iseloomult, piirates uute liikmete vastuvõttu. Tek
kisid kitsendused - sellidel kadus lootus võimalusele,saada iseseisva iks, 
me1 Streiks. Algas lõhe töö ja kapitali vahel. Kõik need korraldused käisid 
aga otse risti vastu uue korra iseloomule. Ikka enam avastusid tsunfti ei
tavad küljed. Üldse - olles tekkind oma kodulinna turu varustamiseks - 
tsunftid osutusid kõlbmatuiks. Kogu tsunfti organisatsioon oli niivõrd ko- 
handet tööstusliku arengu teat. astmega, et ta hakkas sama arengu edaspi
dise käigu juures näitama häätegeva asemele kahjulikku, edendava asemele 
- takistavat mõju. Soni kui turg oli kitsas, vastas tsunft oma ülesandeile, 
kuid selle laienemisega muutus ta tootmisele tõkkeks. 15. s. lõpul ja 16. 
s. alul sündis muudatus turu alal - linna turg hakkas laienema maailma tu
ruks. ---- Et tööstus oli vähe arenend ning võimaldas vähe tulu, s.p. olid
ka ainukesed kapitalid kaupmehe ja liiakasuvõtja omad. Rahvused, kes val
dasid suuri- kaubanduslikke kapitale, olid ka rikkamaiks, ja kaubanduse 
üleminekuga ühest maast teise, vahetas rikkus ka oma peremeest - voneets- 
lastelt hollandlastele ja soalt inglastele.

Tundmatute maade avastamine tõi Euroopale määratu turu. Asumaade varus- 
tamine-.nõudis tööstuse arendamist ja vahetus Euroopa ning Ameerika kui ka 
India vahel suurendas ühtlasi vahetust Euroopa maade vahel. Et maad ja rah
vad, kes kauplesid uute maadega, ei omand kõiki vajalikke tooteid ega jõud
nud ka kõiki importeeritud kaupu tarbida, siis see soodustas vahetuse tu- 
gevndamist ja kiirendamist, mis omakorda nõudis tootmise suurendamist. 
Tsunft osutus kasutuks, kuna uues korras vajati suurtootmist. Sellejuures 
osutusid suureks abiks paranend liiklusteed, millede kohta võib öelda, et
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ПЯСл olid ühest küljest kaubanduse tarve järelduseks, selle käivete lsicnomi- 
so tagajärjeks ja teisalt -- andsid, võimaluso käivet veol onam laiendada 
("Raudteed on iseendid ehitand"). Turu tegeliku laiendamisega läks ka rahvus
vaheline vahetus suhteliselt laiemaks just transpordi kiirenemise ja parane
mise tagajärjel. Transpordi paranemisega ( eriti aurumasina tarvitusele võ
tuga) kaasles suur muutus, - võimalus laiendada mõnele kaubale turgu ja tei
sele avada selle, sest nüüd saadi saata suurtele kaugustele kaunu, mis varem 
ei kannatanud vankri vedugi. Samuti mõjus kaubanduse arengule ja olukorrale 
soodustavalt asjaolu, et näiteks telegraafi teel sandi teateid kiirelt edas
tada. ---- Suurtööstuse tekkimise tingimuseks oli,nagu nägime, alaliselt lai
enev turg ja parandatud liiklusteed. Enno kõike suurtööstus juurdus seal,kus 
riigid suure valitsusvõimuga võisid к nlustada kaubandusele mitto-üksi laiu 

, sis turm, vaid ka - tänu targale kaubanduspolitilcale - vaga tähtsaid valis-
turge vastavalt Õnnelikele asumande omandemisilo. Kõige uuemad vahetuse-ja. 
ühenduse-viisid - post, telegraaf, raudteed, aurulaevad ja siseveeteede täi
endamine - olid nüüdisaja kapitalismi arenemise päätogureiks. Tarbijate ja 
tootjate kõrvale kerkis esile uus ja võimas kaupmecste-klass,mille tekkimine 
oli tingit uutest minemi tingimustost - saada ülevaadet turust,mille piirid 
määratumalt avardusid; taibata selle või teise kaubasordi tõelist nõudmist 
ikka kasvavais võistlus-nõudmisis jne. Kaubandus sundis tootmist,võistlus 
aga kihutas viimast leidma uusi meetode oma tehnika parandamiseks,oma pro
gressiks .Kaubandus oma tingimuste ja kommetega määras tootmise ja selle suu
ruse.Uued avastused ja liiklemisteed ei suurondondainult kaupmeeste rikkust, 
vaid nad laiendasid ka minemi turgu kõigi mande tõestusile, eriti noile,kes 
tegelesid meresõitudega.Käsitöö oi suutnud rahuldada nii kiiresti kasvavat 
turu nõuet, kuna massiline minom nõudis massilist tootmist, s. o. suurtootmist. 
Viimane ei viibind tekkimisega, - on ju suurtootmise päätoguriks kaubama j an- 
duse areng,s.o. tootmine mitte oma tarbeks ega ka mitte tollimisilo, vaid 
tundmatule tarbijale - minemi le .Tootmise arenguga tekib vajadus töö tootlik
kuse tõstmiseks (manufaktuuriks). ■ •• .„ ■ г

Tekkis tungiv vajadus masina järele,mis asendaks inimese tööjõu, sest mas
siline tootmine nõudis tööliste hulki.Ent iseseisev käsitööline,olles ainu
kene tootja tol ajal, ei soovind vahetada oma vabadust, koos toodeto müümise 
vabadusega,oma tööjõu müümise vastu.Siin tuli kaupmehele,asutatud uuo ette
võtte omanikule, abiks tööliste puuduse korraldamises asjaolu, et samal ajal 
ülemäärased maksud tõrjusid välja massiliselt talupocgi -põllupidaj aid maama
jandusest s.o.nende maalappidelt,ja - masina loiutamino,mis osutus tööjõu 
suureks asenduseks.

Ma s ina t с гаке ndami no. Tööliste arvu suurenda, mi sol oi jätkunud üksi talu- 
poegist-maatamehist ja hulguseist kuna laiem tootmise tarve kasvas iga 
tunniga.Ei aidanud enam tööjõudude rakendamine oga. tööjaotuse täiendamine 
selleks, et rahuldada tarbeid.Inimtööj Õu asendamine masinatega sai vältima
tuks.. Sooga masin oi ole mingi tehnilise protsessi tulemus,vaid majandusliku 
vajaduse vili.

Et masinate tekkimisel mängis ja. mängib ka tulevikus suurt osa puht prak
tilisuse moment, siis s.p. näeme, et nende leiutajad olid harimatud,teadus
likult ettevalmistamata inimesed mitmesuguseist olukut soist, enamasti käsitöö
lised. Mitmed masinad olid juba varem tehtud, - nagu näitoks tunti masin-ku- 
dumist Danzigis juba 1570. a-tal, kuid sotsid tegevuseta, sest minemi piiratu
sega ei olnud nende järele vajadust. Kui soo tekkis,siis tegi soo ühtlasi . 
vajalikuks tööstuses seni valitsond normide kaotamise,mis kitsendasid, masi
natega tootmist. Tööstusvabadus sai vältimatuks edasistest progressi tingi- 
musist.Töötasuvus ja tuluvus tekitasid rahvusvahelises ulatuses võistlust, 
mis kihutas omakorda täiendamisele ja masinad tunnistati ettevõtete eluli- 
siks vajadusiks.

Kuni tolle ajani Inglismaa oli valusalt tunda saand ja kannatand konku
rentsis India puuvillatööstusega,mis tõrjus kõikjalt välja Inglise saadused 
puuvilla-tööstuse alalt. Soo oli siis nii, kui Inglismaa kasutas samu alge
lisi viise puuvilla tootmise alal. Kuid esimeste masinate ilmumisega ning 
tarvitusele võtuga ja nende edaspidise täiendamisega Inglismaa mitte ainult 
ei tõrjund oma maalt India puuvillatööstuse tootod välja, vaid konkurecris 
ka Indias suure eduga; vallutades peagi kogu maailma,asus ta puuvillatööstu
se etteotsa.----Selle protsessi lõpulnaenilisod täiendused ja leidused 
sünnitasid pöörde,mis, alates Inglismaalt,muutis pea kõik maailmamajanduse 
suhted. Ta lõi uued klassid, kusjuures kodanikkond näppas esikoha endiselt 
maa-aristokraatialt, jättes vabaks arenemistee tööliste klassile.

Tööstuse uue1, vormid. Et endine lcistiöö organisatsioon ci vastanud uute
le majandus-tingimusilo, siis tekkisid ta kõrvale uued tööstuse vormid:ühclt 
poolt kodune tööstus ja teisalt - vabrik. Kodune tööstus,mis kujutas endas 
ühte kapitalistlikku tootmisvormi, tekkis osalt rahvastiku harjumuste kasu
tamisest kodustes töödes ja osalt - avatledes end linna, käsitööliste olcmon- 
dost. Palju suurema tähtsuse omab kapitalistlik vabrik,mille ökonoomilisiks
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tekkotingimsiks о sv. tu s 1 d; 1) toma toodeto massilino je püsiv mi-
nok turu maäri tolducl orsani satsiooni tõttu, 2) tootmi sprot sossi suhteliselt 
odaV tehnika ja 3) küllaldase hulga vabade tööjõudude olemasolu.Sellejuures 
olgu öeldud, et kapitalistlik vabrik oi tokkind käsitöö arvol oga solle aso- 
meie,vaid suuromale osalt kõrvuti sellega,haarates neid tootmisharusid, leus 
käsitöö oi olnud tosovusosaline. Vebrilou võitlus käsitööga kandus palju hili- 
somasse 19.s-ndi epohhi. Samuti oi konluroorind vabrik koduse tööstusega, vaid 
nagu öeldud - ta arones sellega peaaegu paraloolsolt. Sealjuures oli tootmise 
tehniline 1dulg otsustavalt põhjapanev, sest ku antud tööstusharus oli nõus
tav põhikapitali suur kogus, siis oli soo öeldiseks suurtööstusele.

Suured territoriaalsed riigid ja nonde majanduspolitilte. - Solle ökonoomi
lise arenguga kanslos suurte territorlanlriikido tekkimine,millede valitsejat 
olin suurel maaral huvitatud suurkcaubanduso ja -tööstuse arondamiso võimali- 
leust kansnnitamisost,kuna selle õitseng tähendas maa heaolu tõusu, riklus te 
kogunemist ja hüveolu. Team , et riigivalitsejad, võimu säilitomisoks väljas
pool riisi piire ja oma tahtmiste maksmapanemiseks sisemaal,vajasid tolajal 
alalist palgalist ametkonda. Ulcs-kui-teine nõudis raha, ja seda võis saada ai
nult sellelt rahvastiku osalt, kes koondas oma kätesse toatud tulusid kauba
vahetusest. Seda viimast oli vaja toetada igal viisil ja kuna tööstuspolitik 
oli tolajal linnapolitika, siis tolleaegsed valitsejad kordasidki suuromas 
mõõdus endiste linnavalitsuste korraldusi.Kuid nad hoolitsesid rahvastiku 
eost teiste rahvastilm-osade kulul.Uute riikide juhid soovisid omamaa töös- • 
tust ja kaubandust arendada naabrite arvol. Linnad tegutsesid kooruliste koo*  
lu-, piiramsto-, kitsenduste süsteemi abil, suunates tööstust teatavale toolo. 
Riigi võim teotses täpselt samuti keeruliste korralduste abil. Ilmnes toat. 
vahe, -kui linna=võimu pääobjoktlks oli tööstus (tsunfti käsitöö) ja alles 
teises järjekorras laubanduslik tegevus, siis tolleaegne riigivõim eelistas 
enne kõike viimast. S.p, seda perioodi kutsutaksogi morkentolismiks ,kauban- 
duslikuks süsteemi epohhiks, kus morkaator (=kaupmocs) oli esikohal valitseja 
poolehoius, sest et viimane püüdis soodustada kaubandust, millest sissotulokud 
olid talle abiks maaelu juhtimisel. Seda esimest, suurte torritoricalriikide 
majanduslikus tegevuses esinevat perioodi, sõda iseloomustab majandus-käive 
toatud sootus, ta piiratus iga riigi piirega, ja riigi hoolekande liigso tahol- 
panu ja väiklusega.

. Kapitalistlik kord.- Edaspidi neeme,tööstuse ja kaubanduse tugevnemisega, 
püüdu riigi kitsendava mõjuvõime alt pääsmisoks. Tekivad nõudmised knubandus- 
ja tööstusvabaduse saamiseks koos uute sotsiaalsete klasside püüdudega poli- 
tiliste vabaduste laiendamiseks,leus juures viimased toetavad esimeste nõudeid.

Algas üldiselt liberalismi ja eriti majandusliku vabaduse epohh.Solle ma
jandusliku evolutsiooni pinnal sündis ja kasvas majanduslik nähe, mida tunne 
mc kapitalismi nimetuse all ja mis haaras 19.s.majandusolu,säilitades enda 
kõrval vana majandusliku korra jäänuseid..Kapitalism Õieti algas oma võidu
käiku 19.s.keskelt ja vallutas kogu selleaegse majandusliku ja ühiskondliku 
elu,olles kestev kuni nüüdisajani. Toma vaatlemine kuulub politilisse ökonoo
mia- ülesandeks niipalju, kuipalju nüüdisaja ökonoomia on omas olulisemas 
osas kapitalistliku ühiskonna ökonoomia.

Rahva- ja maeilmamaj andus.- Tööstus,kaubandus,põllumajandus kui ka kõik 
töised uuoaja nähted kuuluvad tervikuna n.n. rahvamajanduse perioodi,mis oli 
vastandiks eelmistele majanduslikele epohhidele.Kõik,mis sol ajal toodeti 

,kandis ' kauba kuju ja oli määratud vahetusoks.Uueaja iseloomus
tavaks iseäralduseks osutub soo, et kõik vajalik saadakse kaubandusliku vahe 
talitaja - kaupmehe - käest,kes täitis saaduste edasiandmise funktsiooni 
tootjast tarbijani.Seo vastab neile iseäraldistelo,mis märgivad 3-da astme 
majandusliidus astmes Büchori skeemis. Mõned tahtsid vool lisada Bücheri skee
mile 4-da astme - maailmamajanduse,kuid Bücher vaidles kategooriliselt sel
lise laienduse vastu.Tema arvates kõik need nähted,mis nagu annaksid alused, 
mis kuuluvad 'rahvusvahelise tööjaotuse alasse, nagu - rahvusvaheline töö
jaotus, rahvusvaheline riikide sõltuvus,transport,krediidi-majanduse organi
satsioon, asumaade majanduse tähtsuse suurendamine ja imperialismi (-ism= 
keisrivalitsus;piiramatu valitsejavõim;ahnitsomispoliitika,kalduvus maailma
riiki luua) politika,on kõik faktid,mis on juba tuntud varematel epohhidel. 
Küsimus seisab nende levimise astme olemuses,kusjuures sisuliselt oi loidu 
siin mitte midagi põhimõt toll selt uut selleks, ot konstruoorida erilist ma
jandusliku-elu perioodi tulemust. Muidugi majanduslik elu lcujunos roa muutu
siga - alates absolutismiga,millele järgnes liberalism,siis nüüdne omapära
ne sotsiaalne epohh, kuid kõiki noid võib paigutada rahvamajanduse astme 
piiresse, vältides seega lisa-perioodi ülesvõtmist.

Vastuväiteid Büchori teooriale ja -Solle, üldhinnang.- Büchori teooria vas
tu on palju vaieldud. Ajaloolane" Eduard' Moibr 7'togi"soda vägagi järsult,kri
tiseerides Rodbertusc oikose teooriat,mis '.on pooldatud ja arendatud paljude 
majandusteadlaste poolt, kellede hulka kuulub ka Büchor. Meier ci nõustund 
sellega, ot kinnine kodumajandus nagu haaraks perioodi tsivilisatsiooni 
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algusest keskaja keskpaigani,s.о. teise aastatuhande alguseni,kuna rahvama
jandus tekkis alles keskaja lõpus - 15.ja 16,s,vahel.Vastandiks sellele väi
tele,Meieri arvates, hägi vana aeg rida otaape,mis polnud sellase ühtlase ilme
ga, kui sada arvavad Bücher ja Rodbertus.Nii vaadates vastavaid allikaid 
Kreeka ajastu 7.ja6.s.onno Kr.,selgub, et Büchori majandusliku arengu pilt 
on ekslik, kuna, need vastavad 14.,15.ja 16.-le s. peale Kr. Ja 3.s. iseloo-^ 
mustavad 17. ja 18. s. modo mis о cr ivad jooned (kusjuuros võrdluseks oi tule võt
ta mitte 19. sajand.),mis üldiselt - vaatamata transpordi raskusele ja aegluse
le - ikkagi oleksid rahvus vahelised suhted Büchori mõttes.Nood väited kinni
tavad edasi, et Ida olus oli aronond kaubandus,- oriti Vahomoro ranniku rah
vaste mail,mis on logondiski kaunistatud määriteluga: Saalomoni külastusega 
Sooba kuninganna juure. Samuti Egiptuse varaod läkitasid oma riigi Õitseajal 
kaubalaevastikko Punaseide merele. Sollo juures osutus Egiptuse kunungriik pü
ramiidide ehitamise epohhis - 3000.a.ümber onne Kr.sündimist - kindlalt orga
niseeritud " bürokraat likuks riigiks”, muutudes 3000.aastate lõpus (on.Kr. ) - 
fcodaalriigiks aronend läänikorroga • — Soo on kõik nii prof. Meieri järele.

Üldse,mida edasi vanaaja Ida arenomisos, seda enam kasvas kaubanduse areng.
Kuid Meieri tõendused rahvusvahelise kaubanduse suhtes osutuvad ülelii8g 

seiks,sest,nagu teame, Büchor polo sõda eitanud vanas maailmas ja soo oi või
nudki tulla kollegi pähe, seo olnuks vastolus kõigi ajaloolisto faktidega. 
Meieri arvates leiame Kreekas - mykoona epohhi ja siis järgneb epohh, millele 
Motor andis nimeks "Krooka keskaeg" - aadli valitsemise ja kangelaslaulude 
aeg.Sel ajal põllutöö ja karjandus aitasid maamajanduseõitsele; sol ajal ku
junes linn-riigi kuju,mis tollest ajast peale jääb tüüpiliseks vonakulvuuri 
esitajaks.----Vastuolud Homoris oi piirdund ainult suurmaapidajate ja Väiko- 
talupoegade ning oritalupocgado koosseisu loeteludes ; iga läila Homerose , 
opohhis oma.s käsitöölisi (n.n. dornuka' id) ,kes töötasid kogukonnale aga "mit
te enesele. Edasi arones Krooka olu kiires tempos, 8. s.arenes Krooka morokau- 
bandus kiiresti. Soo oli kolonniscorimiso opohh,mil holleonid asustasid Vahe
mere ranniku Kaukaasiast ja Krimmist - Sitsiliani ning Kampaania. Sellise 
hiigel-raiooni avastamisega aronos ka raha-liiklus ja rahama j andus, sundides 
kaupade tootlikicu olelust .Edasi Meier käsitas Krooka ajalugu moderniseeritud 
stiilis.Ta rääkis kodanikkonnast,tungist linna,kapitalismi arengust,rahama
jandusest jne.Kuid kõiki neid Meieri termineid tuleb võtta suure ettevaatu
sega .Vanamanilma - Kreeka ja Rooma - kapitalism on hoopis toino kui nüüdis
aegne kapitalism,mida lähemalt käsitleb- Sombart oma raamatuis. Sama lugu on ya- 
naaogsote kriisidega - kriisid sui"genoris,jno.Kuid kõiko seda käsitas Meier 
ajaloolase seisukohast,rõhutades, ot vana maailm cvis oma vanaaja,kosk-,ja, 
uueaja epohhi ja et ta lahkus näitelavalt leul tuuri hävinemisega.----Meieri 
vaateid jagab ka suurel määral Georg von Bolov,samuti kui Kurt Broysing,kes 
panid etto eraldada iga rahva ajaloos erilised ürg ,vana ',kosk ,uuo ja uu
sima perioodi, eraldi vanaaegsete kreeklaste, roomlasto ja romaano-gormaan- 
laste jaoks.--- Arvustusele vastas Büchor, ot ta on tahtnud anda mitte 
INi rt s chaf t s go s ehi eht о ’ t11, vaid " Wir t s chaf t s tho or i о' t ”; mi 11 о ma j anduse j alugu. 
vaid majandusteooriat. Soovides leide, aronomiso üldjoon! ta stilisooris aja
loolist tõelikkust ja sollo tõttu läksid lahku majandus-tooroetiku ja -aja
loolase ülesanded.Vastandina Bücher - vaadates mineviku ajalugu jaotauuna - 
liitudes oma vaates Rodbortusoga ja ühinodos ka Bruno Hildobrondige, kuju, 
tas inimkonna majanduslikku ajalugu üldjoonis,katkestamatus,kuid siiski sik
sak kujuliselt kõrvalokaldund aronemis-looga.Sellest seisukohast lähtudes, 
osutub Büchori skeem kõige Õigemaks,mispärast ta skoom jätkab etendamist ja 
mängib suurt osa majandusteaduses.

6.0. Väärtus.
Väärtuse üldmõiste.- Asju tunnetatakse võrdluse tool.Võrdlus võib lähtuda 

asjadesiscmisist ja väliseist omadusist,nagu mõõdust,kaalust,mis kutsuvad 
esile vastavad mõtlomis-protsossi aktid,mis tegutsevad asjade er is toani seks.

Üheks võrdluse liigiks on hinnang,mis toob meid väärtus о mõiste, 
juurdo.Väärtus on mõiste,mis ei piirdu ainuüksi majanduslikus valdkonnas, 
vaid tad.kohtame ко filosoofia,kirjanduse,kunsti jne.alalt.Me kasutame hin
nangut ja räägime vooruse väärtusest,olu ja tervise väärtusest,tcat.maali 
kunstilikust ja teat. raama tu kirjanduslikust väärtusest samuti, kui mingi 
kauba või maatüki väärtusest .Uurides psühholoogia tõekspidamisi,me uurimo 
väärtuse üldiseid allikaid ja meid,leul majanduse uuri jäid,huvitab aga väär
tuse nähtus majanduslikul alal. . . ,

Põhi- ja tuletatud_yäärtus.- Asjade hulgas,mis kuuluvad meie hinnangu al
la, on väärtuse"'seisukohorst mõned meile väärtuseks isoonosost, sest nad kuju
tavad esialgset põhiväärtust (Bigovort ) ,nagu näiteks õnn, tervis, jõud,hääto- 
gevus jne.; teisi aga me loome abinõuks meist väi j aspool -olevate eesmärkide 
saavutamiseks. Need kujutavad endist tuletatud väärtusillirkunsworl 
n.Õ. mÕ juväartusod), teise järgu väärtused. Majanduslikud väärtused kuuluvad, 
kõik sellesse teise katepooriassc.Mo hindame majanduslikke hüviseid ainult 
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henoluliste ja hüvcolulisto eosmärkido esialgseks hinnanguks, peegelduseks, 
milliste saavutamiseks on vajalikud antud hüvised.Sooga majanduslikkude hü
viste väärtus on sootud inimese isiksusega ja tema elusihtidega.

Väärtuse mõis to_ ma j a ridu s tonduso s. - Väärtuse kü s imu s, ma j an du s 1 i kud hinnan -- 
gud , on üheks kõige põhilisemaks protsessiks majandusliinis sfääris.S.p. on 
arusaadav, et endine majandusteadus asetas toma tähtsale kohale üldteooria 
ehitusel. Eriti Ricardo kui ka Marx ehitasid oma na jandusteadusо väärtusele. 
Sama tihti vedas ka Ношпа, öeldes, et väärtus on kogu majandusliku korra põhi- 
ja lähtekoht. Kuid uuemal ajal on sollos küsimusos muutusi - mõned teadlased 
üldse eitavad väärtust (näit.prof.Kassel),teised asetavad ta seosesse hinna 
Õpetusega, ent väheste põhjendustega. Sellest odasipidi pikemalt.

Tarbimis- ja vahetusväärtus.- Majandusteaduses ühendatakse väärtuse ter
minale orisugusoid mõisteid,mis kõik evivad ühist selles,- kuivõrd mingi ese 
on kõlbulik teenima inimese huvisid, soove ja eesmärke. Selle kõlbulisuso ise
loomu järele on Adam Smithlist saadik teaduses juurdund jaotus:!) tarbimis
väärtus, s.o. antud asja tarbimise kõlblikkus sama valdaja tarbinguks ja 2) 
vahetusväärtus, s.t. kõlblisus vahetamiseks. Adam Smith defineeris järgmistes 
sõnades sõna "väärtust",millel on kaks tähendust: - kord mõistame mingisugu
se asja kasulikkust; kord tähendab ta jälle võimalust solle õest toist asja 
osta.Esimest" tuleks nimetada - väärtus kasutamiseks ja toist - väärtus va
hetamiseks. Kuid, leidub asju,mis omavad suure tarbimis-väärtuse,näiteks 
vesi »kusjuures on vaevalt küsitav,kas toma eost ka midagi saab kui tad 
vahetada. Vool oi olo vahetusväärtust. Vastupidine nähe ilmneb näiteks too- 
mandi juures,- tal on tarvitamisel väike väärtus,kuid vahetusel saab palju 
ta õest. .

Väärtus subjektiivses Ja objektiivses mõttes. Väärtuste jaotus esineb sub
jektiivses*  Ja' objektiivses mõttes/Väärtus""subj'oktiivsos mõttes ovib mingi 
hüve või hüviste tagavara teatud isiku heaoluks. Ütlomo soo või teine vara 
on mulle teatud rahulduseks,toob mulle headmoclt,on mulle rõõmuks jne. ---- 
Väärtus objektiivses mõttes on scllo ehk teise hüvise meie poolt kõlbliluks 
tunnistamine mingi välise,objoktiivso resultaadi saavutamiseks.Siin moio 
piirdume vaid sidemega - hüvise olemi ja. selle või teise cf(f)ckti saavuta
mise vahel,mis kujutab endas inimkonna heaolu -,määramata seda tähtsust»mil
lise ta ovib määritoldud inimese huvi sfääris. Ses mõttos me räägime voo väär- 
tusost,kui abinõust janu kustutamiseks; puudo väärtusest,kui soojuse onor- 
gia allikast,mis pakub kaitset talve pakase vastu.On solge, ot mõlemad ma
janduslikkude hüviste väärtuste liigid oi või üleüldse kokkuda nii oma suh
telt kui ka olemuselt.Näiteks üks ja sama pöökpuude hulk,mis kujutab endast 
ühesuguse objoktiivso väärtuse küttoainona, ont mis ovib subjektiivse väärtu
sena erineva väärtuse kohviku ja miljonäri majapidamises; ning majandusliku 
olu algus-ajal - oi kujutanud soo endast mingit subj oktiiysot väärtus^, leuna 
ta (pöökpuu) oli siis kui vaba hüvis. /inimosohüvioluks

Abstraktne ja konkreetne väärtus. - Seda erinevust võib ka teisiti valjen- 
dada, rääkides "nonde Võ"i toisto hüviste abstraktsest ja konkrootsest väärtu
sest,mis onam-vahom kokkub nonde asjade abstraktse või konkreetse kasulikku
sega.Leib,kui toidu vahend,rahuldab moio toidu tarvet; ta on abstraktselt 
kasulik ja omab väärtuse, kuid tükk leiba hästisöönud injmoso suhtos,oi esin
da mingit konkreetset kasulikkust »koos solloga ka mitte konkreetset väärtust. 
Eoli maini t kasulikkuse - mitte aga väärtuse - jaotus abstraktseks ja konk- 
reotsoks, on tähtis uurijaile,kes asuvad piirikasulikkuse seisukohast asja 
uurima. Üldiselt on väärtuse mõisto oma paljuso ja mitmokosiduso tõttu 
raskelt määritlotav ja tad võib koondada peamiselt kahte teooriate gruppi, 
mis lähtuvad,kas а)subjoktiivsost või b) objektiivsest printsiibist,mistõttu 
hakkame uurima väärtuse Õpetuses subjektivismi ja objektivismi.

Võib ka vähe teisiti grupp©orida,jägades teooriad sellisteks,mis solgita
vad väärtuste ilmuvast,kas a) asja kasulikkusega ja b) nonde valmistamise 
kuludega ; või a) kasulikkusega ja b) kulutatud tööga,kus kulutused on vii
dud töö-onergia kulutuste alla.

Objektiivne vahetusväärtus.- Objektiivset väärtust isoloomustavato mitmo- 
sugusto omaduste hulgast , toma tähtsuse seisukohast moio hoahäokäiguks,peame 
tõstma esile ühe väärtuse omaduse - hüviste objoktiivso vahetusväärtuse.Puht 
majanduslikkudo alade jaoks mõistame vahetusväärtuse all antud hüviste või
met vahetuda töiste hüviste vastu,pakkudes vahetusprotsessis teatud hulk tei
si hüvisid oma ekvivalendi (~lont=samaväärne) näol. Mis on vahetusväärtus? 
Kust ta ammutab oma aluse,millega ta on mõõdetav? - Selle üle on pead murd
nud paljud majandusteadlased. .

Meie päivil paigutatakse vahetusväärtuse asemele hinna mõiste.Mõned ma
jandusteadlased, nonde hulgas ka Tugan-Baranovski, leiavad,ot asjal on toma 
vahetusväärtuseks ostuj Õud,hind. Ent vaevalt võib , nõus olla niisuguste 
mõistete indef initscorimistoga (indof iniitno=määromatu,umbmäärane,piiramatu). 
Vahetusväärtus, on hüvise võime toda ümborvahotada toiso hüvise vastu. Hind 
aga on soo tegelikult aronond vahekord nonde (hüviste) vahel. Pirikasulikku-
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se kooli esindajad iso lcriipsutavad alla sõda. Vchotusveartus on mingi su cm sa 
hüviso võime saada vahetusprotsessis teatud hulga toisi hüviseid,hind a.ga on 
see hüviste h u 1 к ise .'

Sübj aktiivne ja objektiivne väärtuse teooria.- On täiesti solge, et üks
kõik missugus hliviso väärtus viinkso lõppeks seosesse inimeste isiksuse ja 
nende eesmärkidega,mida nad taotlevad.Majandusteadust huvitab ajalooliselt 
objoktiivno ja subjektiivne (on varem ja vanem) väärtus,mis lähtuvad vahetus
väärtuse grupist, kusjuures viimane leidis osimosonn k isitolu. Seo on ka täi
esti arusaadav, sest inimene lähtub osmr.lt ikka sub j oktiivsoist lähto-lohist. 
Kuid siiski oi ole võimalik tõmmata järskust joont nonde vahel,lama igas 
sub j õieti ivs es hinnangus on teatud objektiivsed, momendid ja vastupidi .Vahe 
subjektiivse ja objektiivse väärtuse vahel oi või. olla tugev,kuna nood on 
ühoja sama medali kaks külge.----Ajalooliselt nii siis on subjektiivsel 
teoorial teatud prioriteet (=ocsÕigus).Ta jälgi võib leida juba vana krcola 
filosoofias. Oletame, et ta on pärit Sokratoso päivilt,siis Xonof on, Plato jr. 
Aristoteles olid kahtl omata samal vaatel. Koska j ai osutus siin, tähtsaks Aris- 
totcloso kommontooricto hulga ja rahatrak taadi autor Buridon, louigi tolle- 
aegno skolastika asus objektiivsel justum protiumi õpetuse alus ei. Hilisem 
Austria pii rka aulikku so kool seisis itacllaso Galliani Õpetusel. Aga subjek
tiivne vool väärtuso õpetusest nagu kadus mõneks ajaks, et uuesti esiletõus- 
tn 19.s. Saksamaal Gossoni poolt. tõstetuna.

Piirkasulikkuso teooria. - N.n. piirkasulikkuso teooria rajajaks osutus 
Saksa ma. j andus teadlane*  Gossen,kos omas teoses "Entwickolung dor Gesotz dos 
menschlichen Verkehrs” (1854 ), mis jäi täholpanomata toma kaasaegsete poolt, 
väljendas subjektiivset vaatekohta. Et toma kaasaegsed möödusid - nagu öel
dud - sellest toma teosest seda tähelepanemata,siis Gossen kaotas ise oma 
raamatu vabad oksomplaarid. Nimetatud tähelepanematus oli tingi t peamiselt 
Gossoni ma t oma nt iii s o,,<v i 1 s i koorulisusos t. . Kuid,umbes 20 a.hiljem,need 
samad ideed - /kasifamis"ö'- täiesti sõltumata Gossonist - tõsteti üles 
ponaogu ühel ajal kolme õpetlase poolt,kolmes orinovas Euroopa piigis; 
Jovons'ilt - Inglismaal, Mongor’ilt - Austrias jaWnlras’olt - Šveitsis.Hoo
limata väikseist erinevusist, nad osutusid piirkasulikkuso teooria esinda
jaiks. Ncndo hulgast omas erilist tähtsust Viini ülikooli prof. Karl Mongor, 
kos oli n.n. Austria kooli juhiks.Uus teooria leidis selgema ja õigoma käsi
telu Mengori ja Böhm-Baworki töis, mistõttu need tööd olid hõlpsasti kasuta
tavad. ,

Mengori õpetus.Hüviste erisugused hinnangud.- Nagu Mengori töödest soigub, 
kõik hüvised rahuldavad inimeste tarbeid kas*  otsesolt või kaudselt ja jagune
vad vastavalt sellele - primäärsotoks (s.o.alamaj ärgu) ja kõrgemajärgu hüve
deks. Kõigel noil varadel võivad õlle, moio suhtes tarvitus- ja vahetusväärtus, 
mis võivad täiesti kokkuda. Arengu algastmel, näi toks, karu nahk oli küttidele 
otseseks tarvete rahuldamiseks (ütlomo rõivastuseks).Hilj omal ajal - vahetu
se käibe arenemisel - soo sama karu nahk omas jahimoho suhtes vahondi täht
suse,mille vastu saadi vahetuse tool mingeid toisi tooteid, rahamajanduses - 
raha. Esimesel juhul oli antud kara nahal küti suhtes tarvitusväärtus,töisel 
juhul aga - vahetusväärtus .Väga sageli soo ja teine väärtus kokkuvad ühe ja 
sama isileu suhtes.Näiteks mööbel,rõivad,väärtasjad ühel jn samal ajal - ra
huldavad moio tarbeid ja hädaga võime noid roalisoorida vahotusväärtusoina. 
Teinekord vaadeldakse mõnedele asjadele,nagu kuldas jadolo jne.,kui tagavara
le mustadeks päevadeks. Kuid mõnikord eraldatakse nood täiesti teineteisest, 
kuna näiteks jalavigastanu kargud, pork onna dokumendid, märked,mis võõrastele 
mitteloetavad jne. ovivad nonde omanikele suuro tarbimisväärtuse, kuid oi min
git vahetusväärtust, sest noid on raske müüa.Toisalt - orinumbrilisod prillid 
ja optilised instrumendid optikule või raamatud raamatukaupmehele, evivad ai
nult vahetusväärtuse,mitte aga tarbimisväärtuse antud optiku jn r.-kaupmehe 
suhtes..Kõigil noil juhuseil,kui mõnel osjal on selle valdajale tarbimis- ja 
ja vahetusväärtus »kannab sel lo majanduslikku iseloomu ' soo noist,kumb on 
tähtsam.

Majandusliinid ja mittomaj andusliloud hüvised. - Vahetus-ja tarvitus väärtu
sed on ainult ühe jn sama väärtusnahto erisuguseid vorme.Kust amrutab väär
tus oma allika? - Mengori enda sõnade järele - mitte, kõigil nsjadol ci ole 
väärtust,vaid ainult noil,mis kujutavad ondis majanduslikke hüviseid.Mida siis 
kujutavad ondis nood hüvised? 0n’s nood töö tulemused või looduse poolt mui
du antud? -— Kui mono vara tagavara ületab ■ teda nõuetavata tarvete mõõte 
(toma järele olevate tarvete mõõte), siis osinob moio ees mittomaj anduslik 
vara. Sääljuuros varade kujutamine majanduslikeks je mittomajanduslikoks ci 
sõltu nendest hüvistest (varadest) enestest,vaid seo sõltub välistest asja
oludes,- esijoones nonde (varade,hüvistc) hulgalisest momendist,s.t. - hü
viste tagavarade suurusest, kui ka nonde viimaste (järele olcvato: ) nõudmi
se tarvete suurusest .Jär j cl ikcult - mingisuguse hüviso koguse vähenemine, 
selle hüvise-järel о-nõue ta. va tarvete määra • piirini, muudab soniso mittomajan- 
dusliku hüviso majanduslikuks hüviseks. Selgituseks järgnev näide: Kui ürg-

osmr.lt
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motsaolanikul on kasutada mitusadotuhot puud, leus juures samal ajal hulub tome 
tarvete rahuldamiseks aastas 20 puud, siis oi tunne ta kahju, lui tulekahi 
ülejäänud puud hävitab.Teine näidu: Oja kaldal asuv küla vajab oma vajaduste 
rahuldamiseks vett ütleme 1000 ambert, kusjuures sama ojapidi valgub iga päev 
mitu tuhat kordntott morde- Seal lrülc.olenikud ämbri täie voo väärtust oi 
loe. Neil on ükskõik, et peale päevas tarbeks kuluvn voo ülejäänud osa morde 
läheb. Vesi on seal mi 11 oma j andu sl lk hüvis.Samuti nagu puu seda oli osinosos 
näites. Ent kui I näites toodud puid oleks vähem,ütlomb ainult 10 motsvilja- 
puud, kus j uur о s võsavillem sollotõttu peaks nälgima, siis iga üksiku puu kao
tus mõjuks tasse rusuvalt, iga Üksik puudest oleks tallo väärtuseks. Või tei
se näitele lisaks,- kui oja kuivab niivõrd, et suudab anda nimetatud külale 
500 pange vett, siis selle elanikud loevad väärtuseks igat üksikut pange 
võtt, mille kaotus оaa nad oi tahaks leppida.

Sooga -väärtuse nähte avastamine majanduslikkude hüvisto juures oi ole min
gi omadus ,vaid tn omab iseendast seda tähtsust,mük'ga Konkreetsed hüvised 
soodustavad majandatavnid isikuid nii, et viimased tunnevad endi sõltumist, 
oma tarvete rahuldamises, vastavate hüvisto käsutamisest .Sulle tõttu oi ole 
märgata sõda väärtust väljaspool inimeste eneste teadmist. ----  Nood vaated on
Mongori õpetuse järele. ,

Subjekt iivno ja objoktiivnomomont.individunnlsotoshinnansutos. " st Väar- 
tuscvibosijoonossubjoktiivso iso"loõmu, s.p. Tongor tõstis esikoha, lo üksi
kud individuaalsed hinnangud, mis olenevad antud ülsilu subjekti individuaal
susest. Iga majandav isik sisaldab iseendast juba selle tähtsuse mõõdu,milli- 
sc annab tallo selle või teise üksilu tarbe rahuldamine .Kuid ka objektiivset 
momenti selles teoorias ci ole täiesti kõrvaldatud, ta esineb ainult teisel 
kohal.Objektiivne moment asub teatava isilu käsutada olevates hüvistes ja 
soo mõjustab tema subjektiivseid hinnanguid. _

Piirka suliklcu s о mõiste.- Solgitnmo seda Mongori primitiivse, olustyõutud 
näitega: Isolooritunn elutsev põllupidajn käsutab peale rilknlikku lõikust 
200 mõõtu teravilja.Üks osa sellest (tagavarast) kindlustab temale ja ta pe
rele olatamj.su uue lõikuseni,töine osa - tervise säilituso sedavõrd,Imi soe 
on sõltuv toitumisest, kolmas osa annab tallo uue lÕikuso soomno,noljands, osa 
tarvitab ta Õlle,viina ja muu üleliigse valmistnmi seks, viienda osa tarvitab 
ta oma karja nuumamisoks ja ülejäänud mõõdud ta määrab nondo loomade toitmi
seks, kes on tallo lõbustuse otstarbeks. On solgo, et iga ori osa viljn-tngn- 
varast rahuldab erineva tähtsusega tarvet,mida põllupidajn oskab
hästi eraldada. Ent leui põllupideje omaks vähem hulk teravilja, siis tn peaks 
loobuma - vastavalt vihomnlo tagavarale, vähomtähtsnist tarvete rchuldomisist, 
alates - oma lõbuks loomade (n..Itaks papagoi) söötmisest, siis karja nuumnmi- 
sest j no., kuni enda ja oma pere olusäilitamisoni, s. o. leuni kõige tähtsamani. 
Vastavalt tagavara vähenemisele,oloks temal ülojäand hüviste väärtus määrami
sele tulnud just olulisematele ja tähtsamatele tarvetele. Põllupideja kätto- 
jäänud teravilja väärtus mälra.ks, solle hulga järjekindla vähenemise juures, 
kõigo „väiksema tähtsusega neist tr.rbpist,mis oleksid saanud rahuldatud-ohk 
toisiti, - kõigo suuroma tahtsusoga noist ,mi s jäiA rchuldomate. Soo ° piir oh 
ka solloks, mis" vastavas hinnangus kannab nime piir kasulikkus.

Selle mõiste määras sama suuna suur esitaja - Böhm-Bawork - järgmiselt: 
mingisuguse hüviso väärtuse suuruse määrab selle konkreetse tarbe osaline 
tarbe tähtsus,mis on kõige vähem tähtis kõikide tarvete hulgas,mis veol kao
tud sama liiki hüviste tagavarast. Mingisuguse hüviso väärtus määratalso soe
ga mitte kõige suuroma oga ka keskmise kasulikkuse astmega,mida võib anda 
sedasorti hüvis, vaid kõigo vähema, kasuga,mille kasutamisega vöiks hüvis 
vool ratsionaalsemalt ärakasutatud saada.Kui seda nimetatakse piirkasulikku- 
seks, siis väärtuse suurust väljendab lihtne vormel: mingiSURuS°huV-S-aar 
tüse määrab ära tomapiirkasulisuso suurus. Böhm-Bavorki järele väärtus osi- 
nob mitte üksi "sisüTiseit,vaid ka mõõdult täiesti subjektiivse iseloomuga. 
Hüvised kujutavad endis clcti väärtust määritoldud majandavate subjektide 
jaoks. Kuid ka viimaseilo on nad ainult teatud väärtusiks. Väärtus ci ole mit 
tc üldisus,vaid subjektiivses mõttes.

Monger’i tabol.- (Böhm-Bawork' i järele, kuna Mongori oma on veidi toisiti 
nimelt on "seal "arvud noal: 10,9,8,7,6,... ). Tabelis roomahumbrid tähenda
I II III IV .. V VI VII VIII IX X

10 — — — — — — — •- -
9 9 — — — — -- — — —
8 3 8 — — — - - -
7 7 7 7 — — — - - -
6 6 6 6 6 — - - - -
5 5 5 5 5 5 - — - —
4 4 4 4 4 4 4 - - —
3 3 3 "4 3 3 3 3 - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 о о 0 о 0 о 0 о 0

vad erisuguste tarvete suhtelist 
tähtsust vähenemise järjekorras.

I tähondab kõige tähtsamat tar
vete liiki - toitumist, II * rõivas- 
tustxIII - elamut,IV - tubakat ja. 
alkoholilisi jooke, jne.Igaüks neis 
tarvetest võib olla rahuldatud ori- 
sugusel määral ja just sõda rahulda, 
miso astet iga liigi vajaduse pii
res väljendatakse araabia numbrito- 
ga,mis ühtlasi näitavad solle rahul

olatamj.su
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damiso tungivuso vähenevat astet.Tähtsaima tarbe (toitumise) rahuldamine - 
tabeli I lahtris väljendatud nr. 10 on võrdne olu alclhoiuga ja. s.p, oi ole 
tabelis enam toist nii suuro numbriga tarvet,leuna selles polo võistlejat. 
Siin ei võigi olla teist võrdlust ja valikut,kuna olu alalhoi,ust oleneb kõi
gi teiste lahenduste võimalikkus.Sama lahtri arvu 9 kohta võib öelda,ot 
soo oi olo onam võrdne olu nlalhoiugn, vaid eeldab juba organismi torvo-olo- 
kut, jne., kuni lõpuks jõuame täiolilulo ükskõiksusele - 0-ni, et juba pärast
poole muutuda obamõnususoks,karistuseks.Sooga ilmneb.antud tabelit silmitse
des, teatud vordluso võimalus, - araabia numbrid 0 - 10. väljendavad toetud 
tarbe tähtsust inimese,maj andussubjekti,isiksuse säilitamise ja hüveolu suh
tes, leus juures suurim noist määrab rahuldamise astme tähtsuse ja vajalikkuse. 
Kui. võrrelda toitmist (I) ja rõivastumist (II) kas või tubakaga. (V),siis 
jõuab soo allas siis,kui I lahtri tervest on rahuldatud viis astet (10,9,8, 
7,6,) ja teisest lahtrist - neli astet (9,8,7,6,). Sooga võrdlus ci toimu 
abstraktse toidu tarbe,kui üldso kõige tähtsama, ja tubaka tarbo vahel,vaid 
tehakse ainult valik üho või töise lahenduse vahel mitmest võimnlikust siis, 
Imi on juba jõutud määratud pi.irini teatud tarbe rahuldamises. Soo erineva 
tähtsusega, tarvete kaalutlusrvalik nende,mis jäävad rahuldamata ja nende,mis 
saavad rahuldatud,vahel, vastavalt olemasolevaile vahondoilo ja samuti astme 
määramine,millos mitu tarvot loiavad oma rahuldamise - moodustab solle osa 
inimese majanduslikust togovusost,mis haarab inimese mõistust rohkem,leui mõ
ni teine ja avaldab mõju maj anduslikulo suunitolulo.

Poab tunnustama Mohgori tööd; subjoktiivso psühholoogia küljo selgitamine 
on tehtud Mongori poolt moistorlikult,ilmutades analüüsi suurt sügavust ja. 
tõelisust.

Madalama ja kõrgema astme hüviste hinnang.- Hoopis teise mulje saame ala
ma järgu hüvidost,mis rahuldavad "ots õsolt" moio tarbeid,kui siirdume hüviste
le,mis seisavad kaugemal neist tarvetest,- n.n. kõrgema, järgu hüvistele,näi
teks toorainele või‘tootmisvahondito vastutusele. Mongori õpetuse järelo n.n. 
täiendavate või komplomontaarsoto kõrgema' j ärgu hüvisto väärtus määratakse 
alama astme hüvisto oletatavast väärtusest,millede valmistomisoks nad tarvi
tatakse,millede kasutamisel nad meile majanduslikult midagi kindlustavad. 
Sooga kõrgema järgu hüvisto väärtus oi olo tingitud alama järgu hüvisto prae
gusest väärtusest ,vaid ainult nende hüvisto oletatavast väärtusest tulevi
kus,mille tootmiseks majanduslikult kasutatakse kõrgama j ärgu hüviseid. Toot- 
misvahendito,s.о. kõrgema järgu hüvisto väärtuse mõõdu enda suhtes 
püstitatakse väide, et selle väärtus määratakse kõikidest noist tootoist 
vähemtähtsa piirkasulikkusega, milliste tootmine osutub majanduslikult vool 
kasulikumaks antud tootmisvahondito abil. Näiteks kalevivabriku ja temas ka
sutusel olevate masinate väärtus määrab sääl valmistatud kalevi väärtuse. 
Sääljuuros seda väärtust ei mõõdeta, kõikide, üldse valmistatud asjade kasu
likkus oga, vaid noist kõige vähomtähtsato piirkasulikkusega - kõige halvemat 
sorti kaleviga,mida oloks vool mõtet valmistada. Piirikasulikkuso poolest ot
sustavaks intstantsikbc6¥-8t5S0vRfic&§¥9,kõige vähem väärtusliku alama- astme 
hüvisto piir ka suli kirus, mis otseselt rahuldab moio tarbeid.Sest viimaste suh
tes astub esile tarbija individuaalne,subjektiivne hinnang,mille psüholoogia 
on . piirkasulikkuso kooli kõikido ehitiste aluseks.

Piirikasuliklruso"’ toeoria kriitika. - Võib ütelda, ot kõrgena järgu hüviste
le alama järgu hüvisto põhjal antav väärtus väljendub tarbija seisukohast. 
Selle vastu vastand teooria,mis selgitab alama astme hüviste (tarbija vaate
kohalt) väärtust nonde valmistamiseks läinud kõrgema astme hüvisto väärtuse
ga, väljendab tootja vaatepunkti.Soe on lähenemine ühele ja samale asjale 
kohest vastupidisest küljest. Teine noist on metodoloogiliselt ( õppoteadli- 
kult) sobivam rahvamajanduse teooriale,mis kirjeldab protsesse,mis ainult 
viivad lõppsihile,millena esineb tarbimus. P.s. kõrgema astme hüvisto väär
tuse määramine olenevuses piirkasulikkusega. ja järjelikult ka tuleviku hü
visto väärtusega,mis toodetud nendo abil, asetab väärtuse üldse kõikuvale 
pinnale.Näiteks kalevivabriku ja selle seadeldiste väärtust oi määrata juba, 
olemasoleva vastava kalevi hulga väärtusega,vaid ainult solle kalevi väär
tusega,mis veol valmistatakse ja. mis võib olla kallim või odavam juba olomas- 
olevast. Liht samalt õoldos - määratakse piirka sul iklm soga. Siin tuleb ilmsiks 
kõrgema järgu hüviste väärtuse ebamäärasus tarbija vaatekohast. Siin tuleb 
silmas pidada tuleviku hüvise tõenäolist väärtust,s.t. siin oletatakse toot
ja. kalkulatsiooni, mis kutsub esile hoopis teistsuguse suhtumise asjasse,leu
na tootja (nt.vabrik) vaevalt võib leppida sellise tagavaras leiduvate hü
viste obamäärasusoga,näiteks tooraine,töötasu jno. umbmäärase hinnanguga.

Siin avoldub kõige selgemini piirkasulikkuso teooria nõrgem. . külg,mis 
selgitab küll hästi individuaalsete hinnangute protsessi,s.o. tarbimise kon
struktsiooni subjektiivset külge,kuid satub ummikusse majanduselu objektiiv
sema küljo oos - tootmise küsimuste oos.Piirkasulikkuso kool lähtus alati 
oma väitois varem antud hüvisto tagavarast - kas soo on antud looduselt või 
loodud tootmisest,kusjuures valik on ikka juba olemasolevate hüvisto vahel
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je jutt nondo kansnogsoto individunn1so väärtusa skaala määramisest,mida võib 
kindlaks tohc iga üksilu isiku jaoks.Kuid sollo/sema isiku individuaal sod hin
nangud on väga muutlikud, olonodos as j noludost, juhtuni st-juhtumini. Mii son- 
dakso suhtelise,mitte aga absoluutse knsulikkuso hinnnng.Ponlogi, seda liiki 
piirkosulisus võrdlomisi rakendatav vabalt nsondnveto asjade suhtes,
kuid asjade suhtos,mide kasutatakse üksikult või väiksel arvul, osutub ta mit- 
tokohnsoks. Selle kooli tootmisvahondito väärtuse selgitamine toob meid ühis
kondliku rahvnmaj andusliku teooria üldiste nõrkuste juurde. Kuid olomnsolo- 
vatc hüvisto jaotamine majandatava jn tarbiva isiku poolt, samuti kui indivi
duaalsete hinnangute küsimus, leiab võrdlomisi õnnelikku käsitelu selles 
teoorias. Soda selgitatakse eeldades, et kogu soe teooria on ehitatud juba 
toodetud,juba valmis hüvistele.Kuid iga hüvise saavutamine, isegi ka vaba 
hüvise kasutamisse võtmino on sootud toatud tööga, teatud jõupingutusega. 
Näiteks kas või motsõunto puuotsast mahavõtt,vÖi voo võtmino allikast,või 
m.s. on ikkagi seotud toat. j õupingutusoga, eriti aga nondo turule toimotami- 
no.Soega ühes tootmise lea sul iklai soga kerkib toat. hulga töölulutuso teguri 
mõisto,konstruktsioni teine moment - maksumus, s. о. kulutis ühe või toiso 
asja saamiseks,- tootmiskulud. Puht subjektiivse momendiga kaaslob objektiiv
ne moment. Loxis näitab, ot kõigil asjadel on päälo kasulikkuso vool töine 
omadus ja s.o, nende suurem või vähem haruldus, miil о põhjal eraldame majan
duslikud hüvised vabadest ehk hinnata hüvistest. Herulduso mõiste kokkub sel
le või toiso hüvise omandamiseks vajaliku toatud hulga tööga.Hüvise majan
duslik haruldus on kas looduslino,ühiskondlik võf01sot88mu ja sootud toot
mise raslustoga või minigusgusto ühiskondlikkude monopolidega. Inimesile täht
said majanduslikke hüviseid nimetame väärtusteks.

Eelnevast järeldub, ot päälo subjoktiivsoto väärtuste seletamise teooria
te, on vool teooriaid obj oktiivsomast momendist,m ■ lloks on tootmiskulud, mak
sumus ja töö. J.S.Mill omas töös politilisost ökonoomiast põhjendab , piir- 
kasulikkuse teooriat,väites,ot soo on viimane sõna majandusteaduse väärtuse 
küsimuses. Samuti ütleb Tugan-Baranovski, ot piirkasulikkuso teooria jääb 
väärtuse Õpetuse igaveseks aluseks janajandustoaduso põhiideeks igavesti 
(aardeks). Õieti ongi soo toooria leidnud üldist tunnustama st,evides suurt 
tähtsust,eriti viimasel ajal.

Tema psühholoogilisus.- Piirkasul!susо toooria pooldajad peavad olema esi
meses järjekorras psihholoogid. Soo toooria on subj aktivistlik. Sellest küljost 
on olonov ka tema ehitis. Spetsiaalset о tocduslik-motoodilisto mõistete ülos- 
chitamino võib osutuda (ainult) psühholoogia esinda jato erilisele kriitikalo. 
Kuid see viimane ei ole olnud just soodus marginalistidolo (piirkasul isuse 
Õpetuse pooldajaile).Esmajoones puudutab kriitaka seda,kas on antud teoorias 
pö18isted psühholoogilised,nagu, ka sul isus, ka su üldse ja piirikasulikkus 
eriti; kas on need mõisted selged psühholoogilised mõisted,kas nad on mõõde
tavad hulga ja intensiivsuse suhtes,mil viisil võib * . . - ja kas üldse
võib mõõta neid jne. Nendo küsimuste puudulik lahendus üheltpoolt ja erine
vate osade,nagu kasulisuse teooria hinnanguja vahetuse väärtuse, problemaa
tiline ühendus teisalt, - on põhjuse iks,miks piirikasulisuse toooria pole 
saand üldtarvituslikuks (üldtunnustuslikuks). Kuid et selles teoorias on üht
lus,nimelt soega, et ta väljub ühest printsiibist, siis selle tõttu ta osu
tub kõige ühtlasemaks väärtuste teooriaks.

Väärtus ja malesumus.- Sageli segatakse kaks erilist mõistet - väärtus ja 
maksumus. Nood on kaks täiesti eri mõistet,mis järelduvad juba meie kõnekee
lest; "See väheväärtuslik asi maksab mulle palju". Väärtus on selle või tei
se asja,kui teatud resultaadi, omanduse,mida mci e ka sutarie, hinnang*  m_e io_ poolt 
Vahetusväärtus kujutab endas hüvise "võimet omandada vahetuse" teelhüvisoid. 
Igal juhul on soe teatud resultaat,seo on meie suurem või väiksem pluss,ole
nedes asjaoludest. Kuid maksumus oi olo sellele niivõrd vastupidine,kui sa
male asjale lähenemine teisest küljost. Maksumus on nendo raskuste hulga 
näitamine (töö,vaeva hulga näitamine),millise poome ületama teatud eesmärgi 
saavutamiseks; maksumus, soe on ohverdus. Väärtus on eesmärk ja maksumus on 
vahend selleks eesmärgiks.Või lähenedes sollolo küsimusele raamatuis toodud 
vaadete . seisukohast,siis on soe kui took ühelt poolt ja kulutis teisalt.

Majandusliku hüvise mõiste määritolust järgneb,.et kõik asjad,milledel on 
vahetusväärtus,kujutavad endis ka maksumust.Isegi kõik produtscorimata (s.o. 
tootmata,valmistamata) vabad hüvised nagu metsik mets,motsõunad jno,nõuavad 
nonde kasutamiseks teatud töö hulka.Sellest vaatekohast väljudes on täiesti 
ebaõige kinnitus,nagu ci omaks niisugused as j äd,’vabad hüvis ad, hagu .metsik 
mets: ",metsõunad jne. väärtust ja ka maksumust .Nad on looduse annid ja evi
vad nii üht kui teist.Näiteks - taevast alla—kukkund meteoriit sisaldab rau
da,mis, võrreldes kaevandusest väljakaevatud rauaga, ovib küll väärtuse,kuid 
mitte maksumust,sest ta on looduse kink.Ent siin olgu selgus selles, ot 
kaevanduse rauamaagist saadud raua ja motooriidi-raua vahel on vahe mitte 
maksumuse puudumise tõttu ühos noist,vaid maksumuse suuruses. Inimesist kau
gele kukkund motooriidi-raua kättesaamino nõuab paiguti vägagi suurt kulutist.
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S,p« kõik AS j ac,mis omavad viartuso,lujutnvod ondismaksunust,luna seilaks, 
et neid toimetada mõla valdusse, on vajalik majanduslik too lulutis.----Ые- 
tooriicis oleva ja ltcovandusos leiduva vau annagi vahel vahet oi olo, - mõlo- 
mad on looduse poolt antud» Unt kaevandusest sollo päovavalgolo toomine nõuab 
suuri pinutusi nnnlo vinna; ii soga j teist - peab aga kongolt tooma. Siin ongi 

№-ksumuso suurusega togomist. Mangi väärtus on ühesugune, kuid maksumus 
võib о].la seo juuras mitmosuguno, Väärust omavatel asjadel on ka maksumus, 
mis polo alati - uho väärtusu juures - mitte ühesugune.

On arusaadav, ot üht ja sama väärtust ovivad asjad oi evi võrdsot maksu
must. S. i. on samuti arusaadav orinova maksumuse (= Koston, Kost, stoimost) 
ja väärtuso ( = 'Vort, valuo) vahe.

V.p. Objoktiivsod väärtuse, teooriad.
, Tootmiskuludebcooorin.- Vdrtuso mõõdupuu valjub ottolujutisist kas hü

viste knsulisusost või sollest ohvrist ohk toisiti:l)maksumusost ja 2) l<ulu- 
tisost,mida maksab nondo tootmine. ' '

Need on kahe poateooria - piirikasulisuso ohk maksumus kulud ja kulutiso 
teooria - aluseel ,mis lähtuvad kasulisusost« Töised,Ülojäänd toooriad, osu
tuvad toatud mäsral mõlemaid seisukohti ühondavaiks.

Teisost grupist - tootmiskulude teooriast - omab suuremaga tähtsama koha 
teadusliku kirjanduse arengust alates leuni tänaseni - politiliso ökonoomia 
klassilise kooli teooria. Tootmislulutiso teooria kannab majandusi! sol t piir- 
kasulisuso objektiivset iseloomu,kuid ka tema oi ole vaba mõningaist subjek- 
tiivscist oi omende st, nägugi piirkasulisuso subjektiivne teooria sisaldab 
teatuid ob j oktiivseid elomonto.----Tootmislulu alguse leiame Adam Smithi 
juures, kuid paremini väljatöötatuna on ta Ricardo poolt. Omas edaspidises 
arengus tn võlgneb tänu vool James Souard lill’il, 0.Carey ja Cairnos.’i töö
dele, kolle käsitlusi selles suhtos tuleb esimeses järjekorras arvestada.

Kl a s sili s e ко oi i osi nds. j a_t о vaat o_d. - Soo teooria esijoones eraldab tarbi- 
mis- ja vahotusvartusod. Viimase juures eraldatakse järsk vahe asjade,mida 
võib vabalt igal määral tootmisoga paljastada ja nonde asjade vahel,mida oi 
saa soovi järele pai justada,-nood on haruldusosomod. Soosugusto asjadena esi
nevad haruldased kujud, -pildid, vonanogsod rahad jne.,mis on kas looduslilult 
või kunstlilult monopolina (kauplemise ninuõigusoga) saadud. Nondo väärtus 
määratakse nende omandamise tahtmise sooviga,leui ka - nende haruldusega. 
Asjade hind tahtmise järele paljustnvato esemete juures eraldatakso jällegi: 
1) normaalne ohk looduslik (A. Smith) ja 2) turuväärtus ehk hind. Esimest - 
mis esineb nagu toatud koskus ena, mille poole püüavad hinnad ja millest nad 
ainult ajutiselt kõrvale kalduvad - määratakse nonde kaupade tootmiskuluti- 
sega,nende maksumusega. Teine (s.o. turuväärtus,hind) määratakse aga randi- 
tu vahekorraga nõudmise ,ja pakkumiso vahel turul, esinedes mingisuguse aju
tise vohol corrana, j uhus 1 ikuna . л л r _

Klassilise teooria osindajatoPaholparu pöördus esimesele väärtuste lii
kidest,s.o, tootmiskulude teooriale.Klassikute arvamise järele koostub toot- 
mismaksumus järgmistest elementidest: 1) tööst,2) kapitalisti tagasihoidlik
kusest ja mõned lisavad - 3) tootmisriskist. Edasi tekib küsimus, kas soo 
ohver,mida on tehtud antud hüviste loomiseks, esineb tootmiskuludena või mak
sumusena, või nondo tanstootmis8 _,^f 2sd- soo lahendub sollo viimase, s.o. 
taastootmiskulude kasuks. Ühel ajal sama liiki luuluvato asjade väärtusa 
peale avaldavad mõju kõige kõrgemad kulud,mis on tarvilikud turu va-
rustamisoks vajaliklcudo kaupadega.

Klassilist kooli ja tema pikaroalist järglaste peret iseloomustas toatud 
liiki kchopaiklikkus. Ta (nad) vaatles (-sid) hüviste väärtust, lähtudes ka
hest printsiibi st teraldi toodetavate asjade ja eraldi haruldus asjade jaoks. 
Ja kui arvestada vahet,mis tohakse loodusliku ja turuväärtusa ning nende 
aluste vahel,mis nois avalduvad,siis moll on olemas juba kolm printsiipi.

Teiseks klassilise kooli erilisuseks osutus püüd vaadelda hüviste (vahe
tus) väärtust,s.o.nonde vahetuse ringkäigu tingimusi olukordadena,mis sõl
tuvuses väliseist objektiivseist teguritest,mis asuvad väljaspool vahetaja
te indiviidide mõjupiirkonda, olles täiesti sõltumatud nonde viimaste sub- 
jolctiivsoist hädadest ja soovidest. — Soo teooria oli sellest vaatekohast 
väga obj oktivisilk,kuid sollo objektiivsuse kõrval kandus ometi temasse ka
hest küljost subjektiivne element .Esiteks nende asjade suhtos,mille väär
tust ci või maarata tootmis väärtuso (taastootmise) kulutusega, s.t. heruldus- 
esemete laulud, mille suhtos on mõõduandvad tarbija sub j oktiivsod™ suhted" kal
duvuse jn maksuvõime näol. Töiseks soo subjektiivne element ilmus ka siis, 
kui pandi tähele turuväärtuse kõrval okaldur.il st loomulikust hinnas,miil о 
juures mängis suurt rolli mõudmiso ja pokkumis enamikus, mis on maritoldav 
subjektiivsote motiividega.Tööväärtusotoooria.- Klassilise kooli toatud edaspidiseks arenguks ja 
modifikatsiooniks osutus töö väärtuso teooria (Neoklassiline õpetus)(modi
fikatsioon = crikvju) .Selle toooria modifikatsioonile klassiline õpetus eri
nes eelmisest selles, ot tn viis kõik tootmiskulutusod eranditult inimese

okaldur.il
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jõululutusto alla.Kõik kapitali kulutisod (toorainois,masinais jnr. ) võotal- 
so töö "teooria poolt samuti töökulutistona,mis on tohtud varomas ajavahomi- 
kus ja mis loiduncl nonde asjade väini s tami seks. Teisi tootmiso elomonto, negu 
bootmisost osavõtnud looduse j õudu õhk n.n. kapitalisti tagasihoidu üldse oi 
viidata selles teoorias.

Adapi Sniith ja tona vaadet o_ kaks i_klus.-• Töötoooric algeid loiamo juba Aris
totelese esimestes kommontoorijatos ja veol rohlcom esines soo notiiv ökono
mistido - Logko,Hobbesi ja William Fotty juures ning edaspidi Adam Smithi 
töis kõige suuromani määral. iosori arvates oli A.Smithil kaks väärtuse teoo
riat ; 1) filosoofiline ja 2) empiiriline. Meist esimene on töö väärtuse 
teooria. Tema toos “Rahvaste rikkus” algab viitamisega töö tchtsusolo,kui kõi
gi väärtuste ja kogu rahva heaolu loojale. Aastane töö on poaabinõu,mis toob 
igale rahvale soovitud asjad ja monususod.Edasi rääkis Smith töö tähtsuse 
määrangust, et selle või teise eseme hinna või väärtuso’ -Svdhotusmcjandusos, 
vahetatakse õieti oma töö tooteid võõrastega.Iga asja väärtus oma poromoholc, 
kes oi kavatse seda asja iso tarvitada,vaid sõda vahetada mõne teise asja 
vastu, on võrdne tööhulgale,mida asja peremees võib asja vastu osta või tel
lida.Soo on iga asja vahetusväärtusa tõeline mõõt oma poromcholo.Sco asjaolu, 
et rahvamajanduses tarvitatakse raha vahetalitust, soe oi muuda asja,kuna 
seogi baseerub tööl,võrdsetel töö okvivalentside (=samaväärsustо) vahetusel.

teatud töökoguse väärtused,miil о meie vahetame sellega, 
ja vahotus-as j adoš milles ooldamo sama tööhulga väärtust.Töö oli esi

algseks hinnaks, ainuke üldine ja ainuke täpne väärtuste mõõt.Ta oli liiku- 
vaks rahatäheks esialgse vahetuse juures,ja ainukeseks abinõuks erisuguste 
kaupade väärtuste võrdluseks kõikides ajajärkudes ja kõigis mais. ----Seda 
sisnldn.bki A. Smithi filosoof ilino väärtusa teooria, põhj andudes viimast tööga, 
mida ta küll hiljem täiendas tõolisusolo vastavate konkrootsoto parandusto-

7~7 Töoväärtuso idee võib loida oma täielist teostamist ainult algelise 
j aprimitiivso seisukorra tingimusis, leuna arononumato majenduslikkudo suhote- 
aa olukord sunniks tooma temasse terve roa keerulisemaid momente,mis tõrjuks 
y^ilja töö esialgse väärtuse faktori kohalt. A.Srith sol alusel tõi uue dd 
teooria^ empiiriliste(“kogomusliko, kat solisto) täholpanokutoga majandusteadu
se tõelisusse vahetuse asjade mõõtmise saamiseks.---- Kui algelises olukorras 
katt tarvitas kaks korda rohkem tööd tiigri---------------kui metskitse tapmiseks,
siis on loomulik, ot ta sai' kaks metskitse ühe tiigri vastu.Kuid teatavat 
liiki töö vähem ja suurem raskus, eriline kunst või osavus,mis nõuotav selle 
töö täitmiseks, ja muud olukorrad,tasandavad vastavat vahet nii, ot üks tund 
rasket tööd,võib vahetuda, kahe-tunnilise kõrgema töö vastu. Tööga vahetus 
oli senikaua, kuni ühiskondlikud vahekorrad olid lihtsad. Ent lani viimased 
muutusid keerulisiks, tekkisid klassid jne,, siis ka tööga vchotuso olukord 
muutus keeruliseks. ---- Seda kasutas Marx - kvalifitseeritud ja lihttöö eral
damiseks. Eespool toodud tõeväärtuse võrdlus tööga oli võimalik ainult äär
miselt algelises ühiskonnas, leus tööteede kuulus jnotematult töölisele.Kuid 
koos kapitali soniga kerkis tooto väärtusest töö tasumiso lõrvalo - kapitalis
ti tasumine ehk tulu. Tootmisest kättosandu ehk väärtus,mis lisati töötegi
ja poolt toorcinctobjuurdo, jaotatakse kahte ossa,millest üks osa katab töö
lise ülespidamise jn teine moodustab ettevõtjale kasu tema kapitalilt,mis 
tarvitatud töötasuks ja toorainete muretsemiseks. Siin, ко crulis omas olukor
ras on juba esialgne suhete lihtsus toote ja tema looja vahel rilcutud. Nii
sugune tingimus, ot töölisele oi kuulutorvo töötasu, vaid ta peab jaotama so- 
dn töötoodot juba kapitalistiga ja maavaldajaga,kes nõuab raeronti, - 
toob veol keerulisemaks asjade seisu.Kõik nood uuod tingimused takistavad 
väärtust väljendada ainult üksinda toodetesse paigutatud töös jn kutsuvad 
esile tomas vältimatu kapitali ning man tasumiso kasviku maa rendi näol.
S.p. Smith loobus esialgsest puht töö-väartuso-tcooriast ja siirdus oma tei
sele empiirilisemale tootmisluludo teooriale,mille poole kaldusid rida klas
silise kooli esindajaid ja järglasi. Smithi võib lugeda selle ja teise teoo
ria pooldajaks.

Ricardo ja töötoooria edasine arendamine tema poolt.- Ricardo järgnes 
Adam Smithi nii toma f ilosoofilisc kui "ka" Empiirilise"- vaatekoha suhtes, kuid 
filosoofiline vaahtokoht oli Ricardol väljendatud palju selgemalt ja. järje
kindlamalt. Ricardo teadis ,et asja väärtus ehk igasuguse teise asja hulk,ole
neb võrdlevast tööhulgast,mis on vajalik tema tootmiseks; saaljuuros ta. .mõis
tis alati väärtuse n.11 vahetusväärtust. Ja edasi - ot kõigi esjedo kindlaks 
omaduseks osutub nendo kasulikkus,kuid selle omaduse kõrval peab veel teisi
gi olema.Ricardo : - Asjad laenavad oma vahetusväärtuse kahest alli
kast - 1) haruldusest jn 2) tööhulgast,mis vajalik nende honkimi seks. Vanda
tes allikat nr.l , ta. viitas haruldus esemetele, nagu hnruldastele maalidele, 
erilist sorti veinidele jne.,mille väärtuse määrab ainuüksi nende haruldus. 
Mingi töö oi suuda suurendada niisuguste asjade hulka ja s.p. nendo väärtus 
oi sõltu tööst,mis vältimatu nonde esialgsel tootmisel,vaid neid asju osta, 
omandada soovijate isilcuto jõulusost jekelduvusost .Kuid samas ta märkis
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nonde asjade tähtsusetut oss., Võrratult suuroma osa asjndost,mtda iga päev tu
rul vahetatakse,mida vajavad ja soovivad inimesed, luuakse tooga ja nonde 
hulk on piiramatult suurendatav,kui vaid oleme valmis culutome tööd,mis non
de valmis tarnis oks kulub.S.p. Ricardo peatus ко. kaupade juures,millodo hulk 
võib kasvada inimeso-töö rakendusest ja mtllodo võistlus on vaba kõigile.

Olgu öeldud, ot ta tegi sõda suure järjolcindlusoga,ont ühtlasi ka endale 
soatud ulosanncto koorulisostamisoga. Ta algas oma uurimust kõige lihtsema- 
tost vahekordadest,mid& nägime algelises olukorras, kusjuures ta toetus täi
esti A.Smithilo, - et kui tööhulk,mis sisaldub asjas, roguloorib ühiskonnas 
solle asja väärtust,siis igasugune tööhulga suuronomino,peab suurendama sol
le asja väärtust, millo peale on tarvitatud seda tööd - samuti, kui iga töö
hulga vähondnmino peab vahendama väärtust .Niisugune roogol oli oma esinduselt 
ja põhi vaatelt täiesti kõlvulino algelisis tingimusis, * Iras tootmise hulga 
määras ainult töö. Siis - vaadates lonsnogsot olukorda, ta koorulisostas en
da toorocmi ja parandas täiendustega. Soda f akti ta eipilnnd mingisuguseks ta
kistuseks oma teooriale. Järgmino Ricardo samm viis toda puht empiirilisest 
tööteooriast tootmiskulude teooriale,kus juures, siirdudes viimasele,ta jäi 
ometi tööteooria pinnale.Ta võrdles töölise võrdlevat osavust töö tõhususega. 
Soo, ot tn siiski jäi tööteooria pinnale,soo moodustaski orinovuso ta eel
käijaist .Nimelt oma toose I peatükis 8.jaos,mis käsitab väärtust, Ricardo 
tõi ■ väärtusse kapitali mõju.Ta aga ei peatund,nagu Smith,pealispinnal - ci 
tõend ainult sollosso viärt-ssknpitnlis ti tasu,kasviku näol, vaid analüüsis 
sügavalt kapitali mõistet ja viis solle jällogi töö alusele,kuid ainult eel
nevale tööle,mis tarvitatud nonde olomontido loomiseks,mis sisaldavad kapi
tali mõistet. Seo kapitali sissetoomine tegi probleemi vool keerulisemaks. 
Kui masinatega asendatakse inimtööd,siästos tööd ja väärtust,siis võine öel
da, ot kapitalid tootmise täiendamiseks alandavad nimetatud väärtust. Tö0- 
sääst alandab vältimatult kauba suhtelist väärtust,ükskõik, kas so0. sündis 
tööst,mis vältimatu kauba onda tootmiseks või tööst,mis vajalik kapitali^ 
loomiseks,mille abil toodetakse kaupa.Nõnda viisi kõik kapitali kulutused 
kanduvad töö alusele ja töö jääb peateguriks,mis määrab väärtuse.Kui juba Ka
pital koorulisustab tootmise tool sissotooduna esialgseid lihtsaid suhteid, 
siis soo olukord koorulisustub vool oman sellega, ot tootmise juures kapita
lidel ei olo ühesugune iseloom. Tootmise juuros kapital jaotatakse n.n. põhi- 
ja käibiskapitaliks. Siin lisatakse juurde, aja moment, s.o. tootmise aja kos
tus. Olukord mõlemal oolimainit juhul on sootu töine: - kulutatud kapitali 
hulk ja tema koostis osutuvad orisugusois ottovõttois täiesti obaühtlasiks, 
mistõttu on ebaühtlased ka nonde tootmise ajad,s.t. ajad,mis mööduvad toode
te valmimisoni ja nonde müügile mineku momendini. Väärtus püüab tasuda vasta
vat tootmisharu pikema ajavahomiku eost,mis möödub,kuni müügile võib lasta 
kallim toode. Kaubad, miil odo tootmiseks kulutatud ühtlasod tööhulgad, ovivad 
siiski erineva vahetusväärtuse,kui noid ci saa toimetada turule ühe ja sama 
ajavahemikus. Siin Ricardo tõi juba täiesti kindlasti väärtuse määra määrit- 
lusso uue momendi, miili sõna osinob kasu,mis tasub pikonond tootmise aja.
Vool tähendas tn, ot vaatamata suhtolisolo väärtuse suuruse sõltumatusele 
töötasu üldisest tõusmisest või alanemisest,niisugune muudatus sünnib kapi
tali kestvusest ja väiksema ning suuroma • kiirusega ringlemisest,millega 
ta ettevõtjale tagasi tuleb. Et töötasu ja kasu vahel on vastandsõltuvus, s.p. 
iga tükitöötasu suurenemine ehk (tähendab sama) igasugune kasu vähonomino 
viib nende kaupade,mis valmistatud püsiva kapitali abil,suhtelise väärtuse 
alla,ja vastupidi - vastava väärtuso suurenemisele neilt tootoilt,mis toode
tud lühiajalisema kapitaliga. Soo selgub sollest, ot kaupade tootmisel, riis Vol- 
mistatud kiiromini vananevate masinatega,langeb tootolo tähtsam osa tööst,- 
kui kaupade tootmisel,mis toodetud püsivomoto masinatega ehk teiste sõnadega 
- pikemaajalise kaoitali puhul langob tootolo märksa vahom tööst. S.p. aval
dab ka töötasu suuronomino mõlomil juhul erisugust mõju. Siin kasu mõju kcu- 

.pado väärtusele selgub tootmise kujust. Ricardo onda poolt näitas sooga 
kasu tähtsusele,kui tootmiskulude osi solo pluss väärtuse tähtsusele.

P.s. veol kord avaldas Ricardo ühos kirjas,ot -"...kaupade suhtelist väär
tust reguleeritakse kahe põhjusega ühe asomolo ja. nimelt antud kpupado toot
miseks vajaliku töö suhtoliso suurusega ja kasu suurusega (by the rate of 
profit) aja eost,mil kapital jäi uinuvaks ja mil nood kaubad polnud turule 
toodud .Sooga. Ricardo mahutas oma toooriasso elemendid - . väärtuso, töö,
kapitali ja aja. Erinevusega A,Smithi vaadetes,poak viitama, ot ta viis ka
pitali üle samale töolo,mis annab tootmisele tervikulisema. ilmc.Ricardo, VAS- ■ 
tavalt s õllele,heitis tootmise kulude üldisest summa-määrangust välja oma 
teooriaga soos esolova maarondi, maavalda j a sissotuloku, sost tootmiskuludo kind- 
laksmääramisol mängivad osa. ainult töö ja kapital.

Väärtuso kahosugvme alus.-Ricardol oli õieti kaks väärtuso teooriat - üks 
hnruldushüviste jaoks,mis kuuluvad haruldusasjado kategooriasse ja teine non
de hüviste jaoks,mis on suurendatavad moto soovi järele.Seoses sellega mää
ras väärtuso ühel juhul haruldus ja töisel juhul - töö. Alul Ricardo rai-
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kis,nagu soda Alf rod Ammon näitas, ot väärtusa määrab haruldus ja töö aga odas- . 
pidino Ricardo mõttekäik muutis sõna "ja" "või‘ks".. Ja üho lause dualism 
(= Õpetus,mis olotab osomois Ühendamatu knksik-olu) - kogu maj nndslikkudo 
hüvisto torvo mass - lahus kaheks lülimaks »milliseist kumbki erisuguse väär
tusa allikas. Jdnsi leidis Ammon, et Ricardo arvamus teise kategooriasse kuu-> 
luveto hiivisto kohta on iosti võlts. , .kuna sodagi liiki hüvisto hulk on 
piiratud sõltuvusos man viljakusost, vajalikkude töövahendi ja materjalide 
olemasolust ja mis kõigo tähtsam - küllaldasest tööhulgast,mis samuti piira
tud oma tagavara poolest.Töö kindlas mõttes, eriti tontud liiki töö, on samu- . 
ti suhteline haruldus. Tõsi ldlll,ign väärtus on hnruldusväärtus,mis. võib oi- 
la muudetud kunstlikult»vähendatud töö kaudu.Kuld ta ci või olla täiesti kõr
valdatud, sest töö iso osutub horuldusväärtusoks.S.p. võiks Ricardo teooriat 
selles mõttos parandada, ot - iga suguste hüvisto jaoks, pealo töö, peab JuuT 
de tooma vool harulduse. „

Ricardo tcorootilisto käsitelude stiil ja konstruktsioon.- Tn oma sõnade 
järele oli ta npoot nstor of langungo", s.o. vilets kcolomoistor.Tn lihtsalt 
oi arondand küllaldaselt oma mõtoto välist vormi. Ta käsitlus on samavõrd ava- 
sclgo,kuivõrd soo on sügav.P.s poab arvestama, et vaatamata toma okkalisile 
vantcilo, Ricardo töö ovib suurt tähtsust majandustonduso teooria jaoks.Ja 
Ricardo maamajanduslikus ohitisos jääb vaevalt midagi puudu ning kes ahab 
luua oma teooriat,poab algama Ricardost ja ohitama tomalo (Ammon).Teaduse 
vundament onrrajatud Ricardo poolt, Ja lõpuks - kõigo suurem tähtsus on toma 
väärtuse-teoorial sellega, ot Karl Marx ehitas kogu oma teooria sellele.

Marx1 i väär tu so teooria.- Paälo sotsialistliku suuna esinda j nid, nagu Thom- 
soni, Trondhonl ja Rodbortuso,kos tõstsid esile töö vantopunkti soletuso-ku. 
simus o, tugodos peamiselt klnssiliso kooli vandotolo, - lõi Karl Marx iSes-i 
va töötoooritt,mis,ehkki lähtudes Ricardo õpetusest, ovib 1sesoisvana võrratult 
suure tähtsuse majandusteaduses. . .

Marx seab endale ülesandeks kapitalistliku Ühiskonna majanduse uurimise 
(viidates tööle,kui väärtuse mõõtmise alusele). ' , • Kus valitseb ka
pitalistlik tootmise viis, seal on ühiskondlik rikkus hiigolsuuroks kaupade 
kuhjurniseks",algab Marx. Edasi peatus ta kaubanduslikust seisukohast asja 
käsitlusel ja väitis: Kaubad erinevad üksteisest erisuguste omaduste poolest 
ja p.s. evivad nad vool kaks omadust - 1) kasulisuso ja 2) võimo vahetuda, 
teiste kaupade vastu. Marxi poatäholpanu oli suunatud selle viimasele oma
dusele - võimele vahetuda. - Erisuguste asjade kasulikkuse omadusod_ci voi 
olla nende vahetusväärtuse oga käibe mõõtjaks. Selleks ühiseks oi või olla 
ci geomeetriline,oi füüsiline,oi koomiline ega mõni teine kaupade loomulik 
omadus,mis nendel võiks olla füüsiliseks omaduseks, vaid niipalju tähtsust, 
kuipalju soe toeb kaubad kasulikkudeks asjadeks, s.t. kasustavus väärtus
teks.Teisalt - iseloomulikkudel vahetussuhetel on tarbimisväärtus aga oi ole 
sõltuvust.Tarbimisväärtusena kaupadel on esmalt erinevaid omadusi,kuid vahe
tusväärtusena - nad võivad erineda hulga poolest ja selles polo kübetki 
tarbimisväärtusest.Kui kõrvale jätta tarbimisväärtus,siis jääb kaupadele 
omadus, et nad kõik on töötootod.Kuid niiviisi vaadatuna saadus on sisuliselt 
teistsuguseni,kui ta molle varem näis,kuna jättes kõrvale tarbimisväärtuse, 

j ci ole enam näiteks tool,maja,kirjutusmasin jne. kasulikud asjad; me 
kaldume "sellega kõrvale omadusest,mis toob asjale tarbimisväärtuse.Kui 00 
saadused lakkavad olemast kasullsod,siis ühes sellega kaotab nois kohnstund 
mitmekesine töö oma kasuliku iseloomu ja järjelikult kaob selle töö konkreet
sete vormide erinevus (mis tekkiks töö võrdsele inimtööle üleviimi
sest). Ilad viiakse võrdsele inimtööle, väljendades abstraktselt inimtööd:See- 
ga oi jää mitmekosisomatest kaupadest muud Ülo kui ainult üks - neile kõigi
le ühine - ühtlane inimtööde klomp, inimtööjõu kulutis - sõltumatu kulutiso 
kujust.Kõik need asjad kujutavad endast vald soda fakti,et teel nonde toot
miseks,on äratarvitatud Inimtöö j Õud, ot neisse on kuhjund inimtöö j Õud. Vahetus
väärtuse sisu põhineb tööl.Kaubad polo muud midagi kui kristallisoorltud töö. 
Seega vahetusväärtuse olemus juurdub tööst,mis on tarvitatud nende või teis
te asjade loomiseks.Kuld igasuguste vahetusväärtuste.suhtes mõõdetakse vahe
tust väärtuse ololu substantsi vältimatu töö hulgaga, s.t. tööga. Kuidas mõõ
ta selle väärtuse loomulikku suurust? - Substantsi (-ants=ollus;tähtsaim, 
oluline sisu, asja tuum; poaosis) tööhulgaga. Ja tööhulka, kogust, mõõdetaks о 
selle kestvus oga, leus juures tööaja jaoks on toatud mõõdupuu-ajahik - tund, 
päev,aasta. Nõnda siis on leitud väärtuse mõõtmise alus,on leitud seega aja 
hulk,mis on tarvitatud sollo või teise asja valmistamiscks:.. „ .

Kuid sellega cl kõrvaldu kõik takistused,sest kulutatud töö võib olla er- 
nevato omadustega,suuroma või vähema raskusega,nii ja teistsuguse mlhustusc- 
ga, laisa või vilunu poolt valmistatuna jne. S.p. vaadatakse ja moodotakso 
kogu ühiskonna tööjõudo teatud üho mõõdupuuga, vaatamata sellolc, et nim. töö
jõud koosneb individuaalsoto tööjõudude arvutust hulgast,Iga selline indivi
duaalne tööjõud kujutab endas sama töö liiki kui kõik teisedki ja ainult nii
palju, kuipalju ta ovib koskmiso ühiskondliku tööjõu iseloomu.Ja kui misu-
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guno togutsob, s .t. ta tarvitab mingisuguso kauba tootmisoks ainult koskmisolt, 
vajalikk chk ühiskonllikult vältimatut 6ööj aõudu.Uhiskonlilcult vältimatuks 
tööajaks osutub soo tööaeg,milline - antud ühiskonnas olelevata normaalsete 
tootmistingimuste,, ко skmisc aasta töö tõhususo ja intonsiivsuso juures - on 
vajalik solle või taise asja valmi stamis oks .Nonde tegurite juuros mingisugu
so kasulike asja väärtuso suurus määratakse ainult ühiskondlikult vältimatu 
tööhulgaga, selle või teise asja tootmiseks vnjaliku tööaja hulgaga. Iga üksik 
kaup on soega üldiselt kui antud liigi kaupado keskmine oksompl aar. Kaubad, mi
da võib valmistada võrdsete tööaja, hulkadega on kõik tööaja kindlad hulgad, 
kusjuures viimastega võrroldakso kaupade omavahelisi väärtusi.
Lihttöö (lüündmino ) ja kvalifitseeritud töö' (inseneri projektoorimisod) küsi
mus lahendub A.Smithi ja Ricardo poolt tlhistabud suunas, kuic enam arendab 
sõda põhiret gcl, et missuguno tchos töö - kas vod. mlino, f üüs il ino, vabrikut öö
lt s&,maakac va j а või inseneri oma - ikka on soo lõpparvelt inimese võime,soo
ritut ava inimase lihaste, .,käto ,närvio ,pääaju jne. kulutis, ja selles 
mõttos on nad Ikkagi inimoso töö. Liit (kvalifitseeritud) töö' on ainult aston- 
Lutud tootn iskulutis ehk õigemini - paljundatud lihttöö,nii et vähem kogus 
liit(keerulist)tööd võrdustatakso suuroma koguse lihttööga.So oga - iga kaup 
võib olla keerukama töö tulemus (õigemini selle tööaja tulemus),kuid väärtus 
teeb tola võrduvaks.Sp. kõrgema väärtusega kaubad viiakse ühele alusele ma
dalama viirtusoga kaupadega (vahotuso väärtuso suhtes) - tööga. Soo võimaldab 
molle ühe kui töise kauba väärtuso lihtsa väljenduse - vormolis: x kauba А 
= у kauba B-ie. Näiteks 20 aršinat lõuendit on võrdne ühele ülokuuclo.Väär- 
tüse igasuguse vormi saiadus,ütleb Marx,peitub selles lihtsas vormelis.

Tema ma romino erisugustes ühiskondlike s-maj anluslikos bingmustose- 
Kõige lihtsam on suhe töö ja toma poolt loodud väärtuse vahel siis, kui meil 
on togomist primitiivsema olukorraga, mis cl ole koerustatud oi turu uurinu- 

ga oga raha vahetalitusoga.Marx toobki näiteks Robinsoni,kes pidi tegutse
ma viga mitmesugusel alal, et oma tarbeid rahuldada, kuil samas olid kõik 

nood orifunktsioonil siiski ainult üho ja sellesama inimtöö teotsemise ori- 
liigid. Niisugustes tingimustes olev inimene poab valima tihtsnmn tarbe rahul
damise just eestkätt.' Marx siirdub Robins ni näitega lihtsast vor
mist koorulisolo ühiskonlli kui о vormile, tuues - esile fakti, et kuna Ro
binson paistis hukkuvalt laevalt kolla, tindi ja sulo ning paberi, siis tn hak
kas pidama arveraamatut, mürki Aos olevad tagavarad ja aja hulga,mis ta kulu
tas vajaliku toote valmistamiseks. __

Järgmine naido viib meid keskaega mil valitses majanduslik tooorjus.Näeme 
vähe keerulisemat suhet teoorja - talupoja ja piirishärra vahel, kus esimene 
kandis teisojkasuks mitme su gusoid väärtusi. Viimased on kõik tööga väljenda
tavad - nimelt otsese töö ja naturanllohustuso näol.On ka veol suhteid vaba 
töö kasutamisol mingis ühendis olevate ja ühiseid tootmisvnhondoic tarvita
tavate isikuto vahel. Talupoja perekonnas toodetakse lõnga, riiet,millega mal- 
sotakso mõisnikule. Siinjuures ovib tähtsuse tööaeg; esiteks tema 
ühiskondlino funktsioon - plaanipärane ühiskondlik j aotrmino, reguleerib eri
nevate tööliikide õiget suhet erinevate tarvetega jn teiseks - tööaeg on 
ühes sellega tootjate individuaalse osavõtu moodus ühisest tööst, olles üht
lasi üldise toote osa määrajaks,mis on määratud individuaalseks tarbeks.Suh
ted jääksid sooga liht sa lks. Kuid suhted koorulistuvad tänapäev põhjaliku voh 
hotuso vältimiseta ja rahaliste suhete tõttu.Keerukamaks muutva pildi,vahe
tusprotsessis alaliste sedalaadi kaupalo väärtuste juures,nad viivad lõpmata 
hulga selliste võrrandite loomisele,mis viivad lõppeks terve roa mitmekesis
te kaupade võrdluse juurde mingi ühe kaubaga ja lõpuks üldise kaubani - rahe.- 
ni.Keubanlusos kõik suhted kaupade vahel ning kaupado ja raha vahel, omanda
vad erilise spetsiifilise vormi.Kaubad nagu elustuvad, hakkava-" olema.omn ise
seisvat olu.Soe 1 v;b,nngu Marx ütleb, orili so knubnndusmajanuso fotišismi. 
Küll oi sar kaubad minna ise turule ja ise vahetuda,kuid nonde taga seisa
vad nonde valdajad, kauba turule toojad,kuid kõik noodisikud on üksteisele tu
rul kui kaupade esindajad,kui kaupado valdajad.Suhted inimeste vnhol muutu
val asjade suhtoiks üksteisega. Soe on seletatav töö ühisk nlliku iseloomuga, 
mis sisaldub kaupades. "Vahekorrad töötajate vchol on,milles ilmneb töö ühis
kondlik iscl om ja mille kaudu avalduvad töö ühiskonclikuc suhted" .Seo on 
Marxi õpetus väärtusest, nagu seo toma "Kapitali" I köites on käsitatud. - 
"Vahetuse väärtuso aluseks on töö". III-das koites Marx jaatab kapitali toot
mises kahte ossa: 1) püsivaks (konstantseks) ja 2) muutuvaks (variable) ka
pitaliks, kus juures esimese hulka arvatakse kolk tootmiskulutisoc peale töö
jõu kulutisto ja teise - nimelt nood viimased,s. ). tööjõu väljamaksmise ku
lud.Tõeliseks loovaks elemendiks tootmises - täiesti uute väärtuste, lisatoo- 
loto, loomise mõttes m ainult elava inimese töö,s.o. muutuv knpital.Soovas- 
tu,nüsiv kapital ühes temasse puutuvate kuludega. - töövahonditolO ja toorai
nele - annab volmistootosso ainult oma väärtuso vastava osa - tiiolikult 
või osaliselt - ja, muutes t о ?tmi spr ot s sl s oma kuju, oi lisa volmistoodoto- 
lo mitte ühtegi aatomit uut väärtust.Sooga uutes toodetes,mis saadad tootmise 
tulemusena, sisaldub püsiva kapitali vastava väärtuse vastutasu, + muutuva
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Tegelikkus näitab, et raide kiirem on Ltpitsli kuiblus bestes (lisavartu- 
se uhoauguse tusome juures), ssdö suurem iupitali Lcau,

dleri skeemi jargi peeks kumme korda suurema muutuva kapitali kaib- 
lus aastas andma kumme korda enam kasu, võrreldes kapitaliga, mis kuibleb 
kord aastas. Leetõttu aga randuvad ettevõtjad kiirema ringlusega ettevõ
tete juurde ja tagajärjeks on hindade muutuvus nin, kasu ühtlus mõlemas 
liigis ettevõtteis, biit järgneb, et ainukeseks väljapääsuks on oletus,et 
meil on tasakaal, millega kasu on üksikuis ettevõtteis vastav neis ette
võtteis kulutatud kapitalidele, ega mitte ainult üksinda neis (e-teis) 
äratarvitatud tööjõu suurusega, kuid niisuguste vastavate hindade kujune
mise alused on taielikus vastolus dlarzki õpetusega, s.o. et kaupe müüak
se nende töö väärtusega. Mis ka ei oleks lahendatud III koites, siis Lc- 
xis näitas jube ette, et sellise vastolu lahendus on võimatu, kui kaupa
de eriliigid vaadeldakse eraldi ja kui nende väärtus peab võrdne olema 
vahetusväärtusega. Viimane aga on võrdne või proportsionaalne nende hindu
dega. On täiesti silmnähtav, et tõelised kcsemised kaupade hinnad - milli
seis väljendub nende normaalne vahetusväärtus, ei või vasteta ainult ti
hendatud elava inimese jõu hulgale, mis nende tootmiseks kulutet. Marxi 
õpetus võib sallida ainult siis, kui loobutakse üksikute kaupade väärtu
se mõõtmisest neisse mahutut töö järgi. Peame silmas ainult kaupade toot
mist tervikuna ja tulemusi kõige tootmisest osavõtjate kapitalistide ja 
tööliste hulga järgi.

Lisaväärtus, mis on kasu aluseks, peab jaotatama osa kapitalistliku 
klassi liikmete vahel mittcvaetovel t neis igaühes töötavate tööliste ar
vule, vaid vastavalt igaühe poolt mahutut kapitalile, juurde arvates ka 
kulutised maa pealt, hoovides lühemale tulla Marxi teoreetilistele alus
tele, Lexis paneb ette lähtuda kaupade teatud ideaalsest väärtusest,mis 
vestaks neis kehastet toöuhikute aluseile. Leid ideaalseid väärtusi ei 
eon võrrelda tõeliste hindadega, vaid neid võib vaadelda, kui lähtepunk
te teatud tendentsile, mis viib tõeliste, reaalsete hindade moodustamise
le. Viimased võlgnevad tanu oma suuruse eest asjaolule, et ühtlase suuru
sega kapitalid nõuavad võrdseid kasusid, vae temata sellele olukorrale,kas 
nad tarvitavad püsivat või muutuvat kapitali, on neis palju või vahe töö
jõudu, ja milline on kalbe kiirus.

Mitmes.koostistega kapitalide võrdlemisel tulude võrdsustus sünnib 
seetõttu, et kapitalistid, kes tarvitavad ettevõtteis suhteliselt suurt 
tööhulka, mis muudetakse otseselt lisaväärtuseks, on sunnitud andma ühe 
osa sellest neile ettevõtjaile, kes tarvitavad suhteliselt vahemat töö
jõu hulka.

Niisuguste tingimuste juures siis - mis uks saab üle kasu keskmise 
tasapinna - selle annab ta teisele, vahensaajale, lisaväärtuse suhtes, ja 
tänu kssu.de tasandamise tendentsile, kuna lisaväärtuse uldsuurus jäetak
se niisugusena, nagu hinnad oleksid proportsionaalsed kaupade ideaalsele 
väärtusele.

Mi Lexis lepitab Marxi teooria jaoks ideaalse Vaär tüse .millest 
on kõik 8os juttu I köites, selle tõelisusega, mida pakub meile faktilis
te suhete pilt hindade alusel. Le_.isele oli selge, et teist teed ei leidu 
Marxile.Vulgaarse majandusteadlase poolt ettenähtud lahenduse tunnustas 
ka bngels ise III köite eessõnas, nimetades seda kohati vgeradezu uber- 
raschend" . Kuid ühtlasi paistis kerisele, et Marx, luues väärtuse nmis- 
tatuse", teatavas mõttes hirvitas oma lugejate üle kõige oma eelmiste 
köidetega.

Ja kui ilmus hxapitali" III köide, siis mõistatus lahendus vasta
valt andekale Lezise prognoosile. Osutus, et endised vaated uhtuvad 
narr’! poolt esitatud tõenditega: kaupu vahetatakse nende väärtuse jargi, 
olles viidud erisuguse kasu kõrgusele.- Bee oli vaid teoreetiline oletus. 
Linna uhtlus, mis põhineb tootmise kuludel, on ühesugune erisuguste toot
misalade toodetelt, millesse on mahutet ühesugused kapitalid vaatamata sel
lele, missugune ka ei oleks nende sisemine ehitis, millega selgitatakse 
kasu keskmise tasapinna loomist.sõltuvuses kapitali sisemisest ehitisest, 
muuakse nende saadusi kord üle, kord alla nende väärtust, ent kõiki zau- 
pu müüakse nende maksumus-aeg pluss tulu, mis vastab temale määratud 
keskmisele tasemele. Kõrgema, orgaanilise struktuuriga kapitalide (oclju 
püsivkapitali) suhtes, tuleb tooteid - üldise tulu taseme tingimusil - 
müüa üle nende madalama struktuuriga kapitalide väärtuse aga väikse pü
sivkapitali ja suure rauutuvkapitali osavõtul tuleb müüa alla nende vuer- 
tust. Iga 100.uhiku tootmiseks ärskulutet kapitali pealt osakapital - 
tahes koostise juures) toob kindlal ajaüksusel, vastavalt tulu tasemele, 
teatud kasu, mis vastab temale. Üksikud kapitalistid etendavad siin selle 
kasu suhtes vaid aktionaaride osa, scst kasuosad jaotatakse vaatavalt 
iga ja peale mahutatud kapitalist, kui aktsiale,ühiskondliku kapitali
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suhtes. See tulude tasakt alua tomise proteese ise toimub kapitalismis ai
nult vuga segasel ja Liglkoudsol kujul, kus see protsess tegelikult toi
mub, seda dlara ei kirjelda lähemalt, sest see sunnib kapitalisti selja
taga ja ettevõtjat see ai huvita, kapita listi hüvitab ainult saadav tulu, 
mido ta saab vastavalt oma mahutatud kapitalidele, olenemata viimaste nL- 
sotatest koostistest.

uurii teooria hinnakriitika noolt.
^arr apitali" "111 koites, loobub teistist teooriatest oma ma jc - lus- 

lztus konstruktsioonis ja ütleb juba alguses, et tal on olemas kaka 1coo- 
rint: üks on puht abstraktne - väärtuste kohta ja teine - enam lähedane 
tegelikule elule - hindadele. Kuid III köite esimesi kriitikuid - prof. 
C.Sombert’i arvates ei olnud selleks vajadustki, kuna tema arvamise järele 
Macnli õpetust tuleb vaadelda kui puhtteoreetilist konstruktsiooni, mis 
ainult läheneb tõelisuse nähtusile, cLa „kepitsli" III köites usrati vaat
lusobjektina ei esine majandusliku elu tegelikke ionomecne, Sombarti arva
tes väärtuse mõiste on meie mõtlemise abivahendiks, mida kasutame majandus
elu fcnomeenide erdilc selgitamiseks. Ta kujutab endast nähtuste loogilist 
jurjekorde, narri süsteemist vcib siis õieti aru saade, kui paigutada ta 
tsentrisse tootlikkuse mõiste, raia leiab oma majandusliku väljenduse väärtu 
ses eneses.

ldospidi see -arii teooria kutsus valje maarstu kriitilise litera
tuuri, kusjuures avastati enamikus kõik alera’i nõrgad kohad, kii näiteks 
tõendati ari ebaõiget stiili, osa sellest kirjandusest asub darrt väär
tuse õpetuse suhtes täiesti eitaval seisukohal ja loeb teda mittevajali
kuks ma j ndusteaduse arengu käigus, nuid siiski see õpetus jätkab oma 
võidukäiku, mille väärtust peavad hindama nii selle uurijad-poolda jad kui 
ka - vastased.

kagu öeldud - karri teooria puudusi leiame tema väljendusviisist 
(s.o. stiilist) ja ka tema struktuuri maneerides, mis lähenevad lcgeli 
dialektikale: tc püüdis Hugeli eeskujul projekteerida loogilisi vastuoksu
si asjasse endasse (millest juba selge pilt).

P.s. tuleb arvestada, et Marzi töö jäi lõpetamata ja et see oli juba 
publitseeritud osakaupa Poctai, mis etendab ebasoodsat osa tema teoorias, 
oli tema enda poolt suurenda tutt vasturaakivua väärtusest ja hindadest.Ni- 
melt, kui väärtuse õpetus I köites osutub puhtteoreetiliseks, loogiliseks 
konstruktsiooniks, tenuud vöö hüpoteesiks, siis õpetus hindadest läheneb 
jälle tähtsal määral harilikule tootmiskulutise teooriale, väljendudes 
teiste sõnadega väärtusele. Ta õpetuse esimese ja teise osa vahel on koos
kõla, kui võtta I köidet teoreetilise ehitusena, mitte aga konkreetse 
tõelikkuse seletamiseks, kuid lor.. ise tchtis anda oma väärtuse seaduse
le mingisuguse ebatavalise mõistatusliku tähtsuse, sisendades oma lugejais
se, et see väärtuse seadus regulceribki nii nimelt tõelikke vahetussuhteid. 
P.s.kui tal tuli siirduda III köites oma teooria edaspidisele arendamise
le, et lühendada tede majand, elu nähtustele, siis see arendamine ei paist
nud reale isikuile mitte arendamisena, vaid vasturääkivusena ja täieliku 
loobumisena oma teooria esialgsetest konstruktsioonidest. Vaatamata Merni 
loogiliselt lõpetamata teooria paljudele nõrkustele, on selle kiituseks 
asjaolu, et see on majandusteaduse suursaavutis, klassilise kooli ja pea
miselt kicerdo õpetuse - tööteooria - arendamises.

Väärtuse teooriate tanapaeva olukord, Jcksamas 1„._
Väärtuse ja hinna küsimuses valitseb ücksamacl viehli arvates teatud 

elektitsism (vaimne püüd kõigest olema solcvast valida omale kõige paremat) 
ja skeptitsism (skeptikute õpetus; Kahtlustõbi). Ükski valitsevaist ob
jektiivse või subjektiivse iseloomu vooludest ei ole cacnud üldiselt valit
sevaks, et omandada teaduses juhtiva tähtsuse. Piirkssulikkuac teooria 
suhtes peab märkima, et lahkuminek selles polnud nii terav, kusjuures ta 
leidis suurt tahelpcnu sinult Austrius, vähem aga Hollandis, Ameerikas.

Ingli smon1, osalt Von mnal jn riti Soksomnnl on täiesti I-hluminov t° 
saatus; ci leidnud pooldajnide Piirlnulikkuse tooorie pooldejoist võib vool minida Philipboviosi, Auspitzi jr. Lioboni, Zuckerkand 1Л loksel li jt.
Terve rida kirjnnikko omavad ses suhtes sol sukohti, kellede hulgas ka Adolf 
Vagnor püüab siduda klassilise Austria kooli teooriaid. Vognor avaldab kah
te liiki aluseid, mis määr'.vad lepingu j a turuhinna korruse: 1) antud mo
rn ndiLo kuuluvad nõudmin ja pakkumine ja 2) hüvistele, mis harlliku.lt 
toodetakse müügiks; kostval alused, mis teostavad püüet avalduda pikemaks 
ajaks konkurent slvõ Imelistena. Vomnor viitab nõudmise suhtes piirknsulikleu- 
sa teooria suurale tähtsusele tootluses, mis tõstab esile kuludo seaduse.

S lle juure, kuidas Lexis vaatab kahte hüviste omandust - asulisust ja. 
ha raidu st - ühtub viimane kindla tööhulga kulutiso vältimatusega inimoso 
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poolt, sollo või toiso hüvise omnninmisoks, s.o. töö kulutis. Tähendab, 
solle või toiso hüvise omandanu seks määratud tööhulga kulutis annab orili. 
so omndusa, mida nimotnmo väärtuseks, Või ka teisiti - leasulisuso ja herul. 
duso ühendus mejendusobjokti seisukohalt ovih erilise omeduso, vuartuso. 
Päoveno või aasta.no tarve mngisuguso hüvise järgi me j apidomi до jaoks on 
suuruseks, mis varem kindlalosmirotud mnjopidnmiso arvomiso põhjal rahul- 
dnmist kuid sollo tarbe (kiiruse) horuldusus oi mtirc a enam sub-
jektiiVso puuduse tundmise põhjal, vaid tn ottokavatsotud hulkade objol- 
tiivso raakuso, põhjal, s.t. selleks vältima tudo kulutisto põhjal.

Loxis seisab sooga lihodel tootmiskulutiso teooriale, kuid ta 
seletab sõda viimast sooses harulduse tormini tarvitamisogn jn sidudes va
jaliku töökulutiso mõistogn. Võib veel mainida, et Diotzol näiteks alul 1ot. 
nb olovnt ühendada, klnssiliso kooli ja piirlmsulikluso teooria.
Hiljem te tulob mõttolo väärtuse Õpetuse täielikust üleliigsusest teooria
le, ilm."- milleta võib läbi snndn nii hindade seletuse, kui jaotuse teoo
rias. Sellega läheneme skeptitsismi omalaadilise suunnjuurde Väärtusa teoo
ria küsimuses. Uhod eitavad toda üldse majandusteaduses jn teised tahavad 
ta üldse kõrvaldada sealt. Esimostu /aadet pooldab kn Schmöller. Toma er- 
VntoS hind ja väärtus oi vä ri eraldi vaatlust, sust et hind on kõige täp- 
sori väärtusu väljendus. Tn võtab konismiso seisukoha, Ollos nuhttooorin 
vastane, ta ei ühine kaigi Austria psühholoociliso koolil järeldustega. 
Üheltpoolt tn tunnistab, et kõik asjad hinm bokso inimeste poolt sellega, leui 
suure huigu ohvordomiso ja jõukulutusega n id saab toota. Teisalt ta väi
dab, et Virtus olovnt võrduso tool toltkrinud kujutlus sollo tähtsuse suu
ruse suhtes, muda omab mingi ü’csil hüvis või töö rin j and. sfääri j aoks, võr
reldes toistogn. Siislci võib lugeda Schmollorit tootmiskulude teooria pool
dajaks.- Suuremaks slcoptikules võib lugeda neid toorootikuid, kes tõstavad 
osilo kahtluse, et kns üldse on väärtuse õpetus lahendutav ühtlaste seadus
tega ja kas on üldse mõtet jn lusti virtuso ja hinna ühetaolise seletuse 
otsimiseks. Siin kuuluvnd Gottl.jn Karl Di ohi. - Rootslane Gustav Kussel 
märgib, et eriline õpetus väärtusest on mujandustoadusolo täiesti ülearune. 
Edasi tunnustab ta kogu sotsina1 Ökonoomia alusena hinna teooriat,milline 
on seoses rahnõpotusogn. Soega saame siis väärtuse Õpetuse asemele hinna 
õpetuse. Kuid vaatamata oma oitvlo suhtumisele, poeb tn möödapääsematult 
tarvitama - mujundustoadusso juurdunud traditsioonide tõttu - "väärtuse" 
mõistet.

, Franz Opponhoiror tahab arendada teooriat subjektivistlikul nlusön, 
kuid soo osutub oma olemuselt uueks objektivistlikuks väärtuse õpetuseks .'le

ina järele väärtuse substantsiks osutub tooteis kehastatud, materjaliseeritud 
(ainestunud) töö. mis on mõõdetav ajaba. Siin Oppenheimer peamiselt seisab 
Smithi, Ricardo ja Marxi seisukohi!, kuid Oppenheimer tahab arvatavasti luua 
uue kaubaväärtuse, mis on rajatud tööväärtuse teooriale. (Arbeitswerttheorie 
des Warenwertes). Ta. objektiivne väärtuse teooria-on uus selles mõttes, et 
ta. püüab seda luua piirkasulikkuse teooria, alusel.

Subjektiivse kooli esindajatest —pooldajatest Liefmann pühendab, väärtuse 
küsimusele väga vähe ruumi ja käsitleb seda täiesti eitavalt. Ta tähelpanu 
köidab see majand, küsimus hindade kujunemises ning hüviste väärtus^ mõis
test, mis erineb tema hinnast. Iga väärtus osutub tuletataks hinna kujute
lust ja selle tagajärjel rahalise vahetuskäibe tulemuseks .Samuti asj -adel, mis 
rahuldavad meie tarbeid, ei ole väärtust; vaid nad kujutavad ainult täiesti 
individuaalset, puht psüühilist mõistet, mida täiesti võimatu väljendada yä 
jaspool kasulisust. Kasulisus on ikka ainult suhteline mõiste ja võib alati 
määratud saada kõigi kasulisuste võrldemistega, mis tarvetele tähtsad,mingi 
võrduse vahendiga, mis peab muidugi juba varem antud olema. Niisugust olu
korda rahamajanduse оlelu juures rahaliste tulude näol,võime nimetada kõigi 
meist hinnatavate kasulisuste võrdluseks mingi rahalise tuluga, s.o. nagu min- 
gisug.väärtuse mõiste maksumusest.'Kuid siingi selgitab ta, et nii võib saa 
da mitu väärtuse mõiste määritelu,s.p. on parem seda lahutada kasulisuse ja. 
maksumuse põhimõisteist. •

Liefmanni tuleb pidada sub jektiivse - väärtuseteooria pooldajaks, kuigi ta. 
kritiseerib teravalt marginaliste, s.t. piirkasulikkuse õpetuse pooldajaid.

Vene majandusteadlaste vaated väärtuse teooriale.- Suurem osa vene majan
dusteadlasi on Marxi noolt konstrueeritud tööväärtuseteooria pooldajad. 
Neist tähtsamad - Ziber; Cuprov,Issaey,Manuilov, Peeter Maslov j.t. Selle kõr 
vai oleleb vastandsuund, osalt liituv piirkasulikkuse teoorias "ja osalt läh
tuv teisist eeldusist - Georgievski, Zaleski j, Billimovitsch j.t. 
Objektiivsete ja subjektiivsete teooria.te lenitamis katse. - Vene politili- 
se ökonoomia kursuse autori Tugan-SaranoVskij ja Gelcsnovi arvates ei ole 
objektiivne ja subjektiivne teooria nii vastukäivad, ent sellele vaatamata

aasta.no


- 42 - (4.aine)

Tupan-Baranovskij vaidleb Narxi absoluutse tööteooria
‘ ‘ ‘ , Piirka-

on Tugan-Baranovski suur piirka sulikkuse pooldaja ja Qelesnov - objektiiv
se surina pooldaja. T , *j *"  ' *'  " e e
vastu. Üldiselt,mõlemad väärtusele ooriad on kooskõlas teine-teisema: - - . 
sulikkuse teooria väljendab"subjektiivseid.tööteooria^aira^majandusliku väär
tuse objektiivseid tegureid. Kuid tööteooria. all ta. ei mõista, г arxi. õpetust, 
kes ■ on tema arvates valesti samastand maksumuse ja väärtuse, vaid Ricardo 
oma. Tugan-Baranovskij arvates "tõeline väärtuse teooria peab tõusma majanduse 
subjektiivsetest elementidest, lähtudes piirka sulikkuse e lernende st Ja siirduma 
töö juurde, kui väärtuse objektiivsele tegurile. Ta püüab anda subjektiivse 
ja. objektiivse väärtuse sünteesi täpset valemit, näidates, et vabalt toodeta
v te "toodete piirkasulisus neab olema periproportsionaalne nende Jöömaksumu- 
seca. Kuid selle teoreemi matemaatiline tõestus osutub küllalt tingivaks. 
Nepu öeldud - Tugan-Baranovskij seisab rohkem piirka sulikkuse teoori alusel 
ja. Gelesnoy kaldub enam objektiivse teooria, alusele pidades silmas Marxi 
teooriat. Üldiselt Gele snov leiab, et väärtuse probleem on raske lahendada,

ülesehitamisele. T a on

temasse jääb veel palju tumedat. " ................... .
Väärtuse"statistiline põhjendus Struve noolt. - Koilt ilise ökonoomia sa- 
11stifikatsiоoni soisundist vaatleb väärtuse küsimust Peeter Struve. Objek
tiivse väärtuse õpetuse arengus, kui hinna aluses olev väärtus, on kui hinna 
"universale", milles teooria "omab suuremat reaalsust hinnaga ja milline obje- 
tiivselt võrrelduna, määrab viimase. Kellele realistlikule väärtuse mõiste
le seatakse vastu teine nominalistlik, mis lähtub hinnangu üksikuist kon
kreetseist aktidest, mis esindavad väärtust hinnas. Väärtus sellest seisun
dist on kui "subjektiivne olelus". Väärtus nii ollusena kui ka^ universale^ 
hinna sarjas, on kõik mõisted, mis kasutavad'teatud metafüüsilist hüpoteesi, 
mida ei saa teoreetilises teaduses käsitella. Olelevate väärtusteooriate suh
tes Struve siirdub oma statistilise mõttemõistest, selle termini piirite-u. 
ülesehitamisele. Ta on objektiivse ja subjektiivse teooria, vastane (ka hinna 
väärtuse allaviimisele ), ning viib objektiivse väärtuse tagasi hindadele. Jr. 
näitab ajalooliselt, et hinnast moodustatakse loogiliselt väärtus, voi teiste 
sõnadega - väärtus avaneb kui hinna, kui hindade tuletis. See väärtus on 
klassilise polit. Ökonoomia "keskmiseks hinnaks või, hindade tasemeks, .La 
loob singulaarse mõistmise, mis tema, arvates ainuüksi vastab puht empiirili
sele ja eriti puht statistilisele mõistele. Kt hinnad kujutavad endis sta
tistilist objekti, siis Struve loodab faktidega, avastada ja. illustreerida 
nende operatsioonide statistilist iseloomu, millede abil tegelikus elus hin
nangu aktidest või hindadest ehitatakse ratsionaalselt objektiivne väärtus; 
sesoon selle avastamine, mida võime nimetada väärtuse statistiliseks loomuse 
Siin määritellakse väärtust statistilise mõistena, kusjuures ta osutub täht
samal määral ma janduslikuks-filosoofiliseks mõisteks ja. süvendamise asemele 
hinna, arutelu juures kaoks" iseseisva, loogilise konstruktsioonina. Ta ja-o 
vaid" j äreldusena. hindadest, keskmine hind, liht võikaalutud keskmine, m0°- 
dus",s.o; täiesti tarbetu majanduslik termin /mis ,võib anda ajaloo, mitte 
teooria/. Struve lükkab tagasi väärtuse teooria, ja1 selle teadusliku ..asi- 
telu. Kuigi ei saa eitada, sellist küsimuse uurimist, siiski ei vasta, soe 
majandusteaduse teooria, nõudeile. Misrpuutub puht, statislisse kulge,^siis 
näiteks Cuprov põhimõtteliselt märgib, et staatiline teoreetilise wuefjl1 
töötlemine ei eelda veel väärtuse, kui hindade aluse (mis,küll tuletatud 

kuid mida"ei määrata hindadega, sest nende keskmine tase on maarav,

, mitte

hinnast, hulu 
mõistest loobumist, ......................... . . . ,
Piirkasulikkuse teooria ja tootmiskulud. Subjektivismi ]a phiektivismi vahe
liste vastolude üha suurenev tasandumine uusimal ajaTT

Teeme’'järelduse'," e"t kõik need väärtuse teooriad võivad paigutatud saada, 
kahte pearühma objektivismi ja subjektivismi. Kui need, alul osutusid täies
ti vastur ääki väiks, siis on ometi võimalusi nende lepitamiseks. Väärtuse , 
õpetus on võitlus kahe printsiibi vahel: hüviste kasulisuse ja nende .-00m1157 
kulude vahel. Omal ajal Dietzel väitis, et kulude suurus kaetakse väärtuse 
suurusega. Kulude suhtes objektivismi ja subjektivismi vahel väärtuse õpetu
ses pole seda, vastuolu, mida, alul näivad kujutavat endas teine-teist a i ~ 
tavad elemendid. Piirkasulikkuse õpetuses rõhutatakse selgesti kulu e °0 
mis-maksumuse tähtsust. Tootmisprotsessis iga. tootja, toimetab hinnangula te 
miskulutise suurusest ja. tootmis-elementide maksumusest. . .. i_~.

Tootmis-kulut ise suurusele tähtsat rolli mangi va. töö, kui niisuguse, - 
tu jääb subjektiivse ja objektiivse tööteooria, vaheline erinevus tähtsuse
tuks, Ja "kui arvestnme, et objektiivseid teooriaid läbistavad suojekLiiv^ 
momendid, siis on veelgi arusaadavam, et ei leidu enam-vähem niisujist va e 
tuste ooriat, mis koosneks ainu-üksi kas subjektiivsest või o^ jekji vnj-у . 
teooriast. Väärtus, enam üldises, abstraktses mõttes, kujutab endast -00s1-
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list mõistet, mida, võib konstrueerida sama eduga üksikule inimesele kui ka 
rahva, massidele; aga vahetusväärtus on kahtlemata ühiskondlik nähtus, mis 
seotud’vahet uskäibe oleluga. Nii kaua, kui jälgime väärtuse idee tekkimist , 
ennast, kui kindlat hinnangu võrdlust - väärtuse protsessi akti, seni on meil 
tegemist subjektiivse ja tähtsal määval psüühilise momendiga. Kui aga. siir
dume vahetusväärtusele, siis see väärtus ei erine üksiku isiku mõtiskelu 
näol tema tarvete rahuldamise suhtes, vaid'hakkab neepeldama. endast teata: 
vaid ühiskondlike eesmärgilisi funktsioone. Ja kui‘niisugune juba, sisaldan 
temas määrite Idud hüvistes, ta. seob ennast nendega. Väärtus kujutab endast 
sellest vaatekohast sotsiaalsete‘suhete kvintessentsi väljendust, mis on _ 

seotud majandusi ise sfääriga. S.p. võib öelda, et rahvamajanduslik elu.1000 
väärtuse mõõtmis vahendi naol, erisuguste asjade võrdluseks. Sellega majan- 
dusleadus omandab täpsema teaduslikuma iseloomu . Sellest vaatekohast väär
tus - majanduslikkude asjade mõõduna,täidab rahvamajanduse sfääris olulist 
funktsiooni, tuues sinna teadusliku korra ja kui silla, mis ,seob mitmesugu
sed loodusliku ja sotsiaalse korra, elemendid - tootmise ja. jaotuse, too ja 
naudingu. Tuleb kahjatseda, et objektivistide jasubjektivistide vaielused 
lõhkusid selle ühiku. Väärtus ju kujutab endas mõõdus avalduva, kogu süstee
mi ühiku väljendust. On vaid üks väärtus - tegeliku elu väärtus,,aga ei min
git subjektiivset ega objektiivset väärtust omaette; Objektivismi ja. subjek
tivismi vahel peetakse ainult omamoodi kodust suhet; nad ju lähenevad ühe
le asjale erinevaist külgedest, s.p. kumbki neist suundadest ei anna meile 
rahvamajanduslikus arus täiuslikkust ega. terviklikkust. S.Pp. 1 ilosoofilis - 
-ma j andus line käsitelu võimaldab jällegi selle rikutud õpetuse ühikuse, Sti
le lahutatud .sideme uuendamise.'Põle subjektiivsete ega. objektiivsete Sue- 
te kujuteludes kahte kohta, vaid, nagu Stolzmanngi arvab - subiet1ViSm ja 

* objektivism on "ainult te ine-teisega seotud,,nad on kumbki osa ühest ja,sa
mast ühtlusest, mis loob mõlema vahel vaimlise suguluse. Mõnda viisi täna
päeval võib lugeda, selle subjektivismi ja objektivismi vahel enam-vähem kao
tatuks näilised vastolud. Väärtus on kahtlemata objektiivne nähtus, kuid ka. 
subjektiivsusest tingitud fenomee.-Subjektiivne ja. objektiivne alge väärtu
ses' ühendavad ühe jagamatu terviku. Liikudes nagu teatud dualismile väärtu
se seletuses, kuigi see dualism on vaid näiline, kuna õieti evime.ühe jaksa
ma medali kaht külge, sama-metallraha, vappi (kulli) ja. kirja, kusjuures uks 
ega. teine ei riku ühiklust, mille väliseid omadusi nad määravad. Samuti,ka. 
subjektivism ja. objektivism ühendatakse väärtuse küsimuses ühtlasesse, kõiki - 
mahutavasse teooriasse. ‘

Lõpuks veel mõni sõna, meie poolt. Mõned tahavad asendada väärtuse-mõiste, 
kui üldise vahetussuhte, - hinnomõistega, kui selle suhte konkreetse reaal
se väljendusega. Meie nägime näiteid sellest, kus mõned majandusteadlased 
põiklesid kõrvale ülalmainitud väärtuse mõistest. Rõhutame niisuguse otsuse ■ 
põhjendamatust, sest see oleks eestkätt majandusteaduse vaesestamine ühe tea
dusliku termini võrra, kuigi leidub sellele lähedane termin. Igal, juhul ei 
või segada väärtust, kui enam üldisemat, ja hinda, kui.enam spetsiaalsemat 
mõistet, kuna mõlemad on täiesti erinevad probleemid. Uks on üldisem, teine 
spetsiaalsem. Nad - ehki lähedased - ei ühtu. Samuti ekslikuks osutub „tüli 
sellest, ütleb Ammon, kas nimetame subjektiivset "tegurit vahetuse väärtu
seks" voi mitte. See lahkheli muutuks küsimuseks, kas võib seletada, hindu 
väärtuse mõistega? Väärtuse mõiste oleleb meie sõnastuses täiesti sõltumata, 
tema tarvitamisest majanduslikul alal. Väärtuse õpetusel on majandusteaduses 
kaunis silmapaistev koht, kuid vaatamata lahkhelidele, ei või nimetada tina- 
senigi seda küsimust lõplikult lahendatuks. Kõigis katsetes paistis tõe üks 
külg, mitte aga kogu tõe tervik. Ideodo olelut nimetame maailma oleluseks 
(Plato), Meile meelestub Plato poeetiline võrdlus koopas elavate inimeste, 
seisukorrast, kes ei näe tõelisi asju, vaid ainult nende peegelduvaid varje 
seinal. Kui inimene oma sihikindla tööga püüab ikka, jälle ava.stada*  ja avas- 
tabki seni segaseid küsimusi, siis niisuguse selgitamise osaliseks majandus
liku mõtte arengu käigus, saab ka väärtuse küsimus. " .
II, Tootmine. 8. p. Tootmise peategurid ja nende suhteline tähtsus. Tootmi- 
s e " e hk pr о d ukt s iooni küsimus on majandusteaduse seisukohalt suure tähtsuse
ga, kuna. ilma, produktsioonita poleks vahetust ja. konsumtsiooni s .t ;tarbimist 
Tootmistingimused on väga tihedas ühenduses poliitilise olukorraga. Nii muu
datused poliitilises elus sageli toovad kaasa, muudatused t urust a.mis võimalu
sis, sundides otsima uusi turge või piirama produkts iooni. Me rkante listid 
defineerisid tootmist kui tegevust, mis taotleb rikkuste loomist. Rikkuste 
all‛mõistsid nad väärismetalle- kulda ja hõbedat. Piida rohkcem leidus riigis, 
nim.metalle seda, rikkaimaks peeti riiki.' Väärismetalle saamiseks on kaks voi 
maiust: 1) loomulik tootmine kaevanduses, 2) kunstlik tootmine - aktiivne
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väits kaubandus, s.t. massiliste valmis hüvis te eksport. See merkantilistide Õper 
tus produktsioonist on vale. Valmistamine ehk tootmine kitsamas mõttes on hü
viste loomine ma j andus vahendite disponeerimisega ainete ja jõudude muundami
se ehk lao muutmise teel. Tootmise tehniline moment peab ikka kokkuma majan
dusliku momendiga (hüviste loomine), et saabuks valmistamine. Valmistamine 
sellisena haarab ürgtootmise ehk soetamise (maa-, ja maa- ja metsamajandus, 
mäendus "küttimine, kalandus), tööstuse ja liikluse (viimast mõned jätavad 
kõrvale). Kuid teostamist kaubanduses, kindlustuses, immnteriaalsete vään- 
tuste loomist (kunstnik, arst, leiutaja jne.) mõned autorid ei loe üldse 
tootmiseks, vaid ainult "tootlikuks tegevuseks". " ' ’

See-vastu osarautoreid tunnustab aga tootmist selle laiemas mõttes, s;o. hü
viste loomist, erinegu need siis asihüviste teenustus jõudluste kujul, mis 
haarab"hüviste valmistamise ja tootlikku tegevust. Tootmine on tehniline me- 
netelu, millega "kaas leb majanduslik kaalutlus: ta. on asihüviste loomine ini
mese tgevusega. Kuid selle kõrval esineb veel tulundus (Erwerb), mis sei
sab hüviste vahetuse teel (kaubandus jne.) majanduslikus liikluses tulu"saa
vutamises. Kuid tootmine on isegi liiklusmajanduse s tulunduse aluseks,s.t. 
toodetakse minemiks, tulutaotlemise eesmärgiga.-
Õpetus loodusest, tööst ja. kanitalist tootmises, nende suhteline tähtsus ja 
Tõõy ,j Õu'd. - То о tm. i 's te gur i t e õpe tus es on leidnud' "üldist vastuvõttu A.Smifhi 
poolt, loodud kolmik-jaotus: loodus, töö ja. kapital mis esinesid temalt ürgse
te tulutisallikaina. Tänapäeval aga. vaadeldakse tootmistepureile ,kui selle
le osale neist arvutuist tootmise üldtingimusist, millest tootmine nappuse 
tõttu,otse sõltub. Seega on tootmine ainult tingitud tööst kui aktiivsest 
tegurist; loodus ja kapital on passiivne. Tööga inimene mõjutab välisloodust 
ja majandusliste sihtide saavutamiseks vajab ta. töövahendeid,s .t. valmisoro- 
dukte, misvõima ldavad i a kergendavad tootmist - vajab kapitali. Nende hulka, 
kuuluvad kõige pealt originaalsed tootmistegurid - töö ja. loodus /põhimik/. 
Loodus,on kõige loodusainete ja-jõudude kandja. Kes valitseb tema ja vajali
ku tööjõu üle, valitseb seega, kogu hüviste maailma; põhimik on ni iratud, kuid 
purustamatu. Tema töötlus alistub omapäraseile seadusile, mis olenevad suu
rel määral loodusest, vähem aga. inimese tahtest. Töö on surnud tegureid elus
tav е1етеп^> kui inimese isiksuse kehaliste ja vaimliste jõudude väljendus; 
töö ei ole "majandatav. Teda, ei-saa säilitada, ega tagavaradesse kuhjata,ega. 
toota, Töö, kui ma j andus vahend; mängib suurt rolli, ta on seoses loodusega, 
kõigi hüviste esimese allikana. Et põhimik ja selle sisu ning loodusejõud on 
inimesele vahalt valitsetavad, siis tekkis ühekülgne arvamus tööst, kui ainu

kesest tootmise majanduslikust allikast. Nende originaalsete tootmistegurite 
kõrval oleleb kolmas n.n. toodetud tootmistepur - kapital. Tema tähtsust on 
sageli t oot mis tegurina ,eitatud? sest teda "võib nii tehniliselt "kui ka genee
tiliselt tuletada töö ja põhimilu tootena. Kuid siiski kapital, "niipea kui 
ta on moodustatud ja esineb majanduses, evib iseseisva, väärtuse. 4116 s viima- 
8. kaudu valitseb inimene loodust palju täielikumalt. Ka. võimaldab kapital, 
kui pikaajalise. tootmise seadus, alati tootmist aja kaotuseta, ja suurema edu- 
Auscpa. Kapitali asetab,tootmistegurite hulka, tema "nappus", mis järgneb te
ma algelementide - töö ja. põhimiku nappusest. Valitseva tootmistegurite kol
mik - jaotuse, kõrval on esinenud ja esineb veelgi eriarvamusi. Nii füsiokraa- 
did tunnustasid kolme tehnilise tootmisteguri - looduse, töö ja kapitali- kõr
v. 3^ajanduslikku - loodust; Marx ja Lassalle - majanduslikult 
ainult inimtööd, Marschall - teatud1' eesmärgiks kahte - loodust ja. inimest,ja 
teiste jaoksnelja - msad,tööd,kapitali, organisatsiooni.Tugan-Raranovski j aga 
ei.tunnusta üldse sellist^tootmistegurite jaotust. ■

(Tööst tuletatud "tööline" pole tootmisvahend, vaid tootmissiht).
?ndusliku^töö definitsioon. Töö üldises mõttes - * tähendab otstarbekohast 

inimese füüsilise ja,psüühhilise energia, kulutust. Eritlemiseks mängust,töö 
iseloomustub kui,paljas vahend, aga mitte kui eesmärk ise, kui otsese rahul
duse allikas. Teisest töövormest erineb majanduslik töö: ta on eesmärgipära
ne inimese (füüsilise või psüühhilise) energia kulutus, mis loob tarvete ra
hulduseks vajalikke hüvesid. Vähe teisiti miäritleb B.Harris: Majanduslik töö 
on tarvete katmisele või tulundamisele suunatud kehalise ja vaimlise jõu te- 
F:VuS• Seega, ta on inimese enese tegevus, millega see saavutab oma majandus
likke, eesmärke, Majanduslik töö võib sihitud olla:l) välislooduse kohaldami
sele inimese tarvete rahuldamiseks, s.o. tootmisele ja. 2) toote Idud produkti
de Vahetanisele. Võime veel eritella tööeseme, selle, millele suunab inimene 
oma teotsemise-. Kui tööese alistatakse esialosele - tööndamisele (Verarbeitung 
Sjisnimet. s®da tooraineks. Töövahendeiks aga nim.mater jäiseid esemeid, mil
lised inimene asetab enese ja. tööeseme vahele, et nendega, mõjuda, tööeseme le. 
Tööcsemed ja töövaheneid ühes abimaterjalidega (materjalsed esemed, mis ei 
ole otse töövahendid, kuid mis on vajalikud tööprotsessi võimaldumiseks,nagu
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määrdeõli, küte jne.) loovad omas tervikus tootmisvahendeid. Pugan-Baranovskij 
ütleb, et ■ tavaliselt "arvatakse,nagu ärataks majanduslik töö ebamugavuse tun
net. See ei ole õige. Mõni töö ei ärata küll mugavustunne t (kaevanduses),kuid 
harilikult oleneb töö mugavus töö tingimusist ja kestvusest, Seni kui inimene 
pole tööga harjunud, on töö ebamugav, kuid organismi harjumuse läbi kujunen 
töö mugavaks ja. meeldivaks. Vaba töötegija jatkab produkti tootmist, kui muga
vuse tunne, mida tööprodukt pakub,"suurem on ebamugavuse tundest, Palgatööli
ne ei saa arvestada töö mugavusega, ta on lepingu, nõhjal knpits-isti-e.su -l 
tud töötama ka töö muutumisel halvaks. . .

".......................i üle vaieldi palju 19 s. B. .
toorainete saavutamine (ürgtootmine ) ,b ) toor,1ne 

' ja muundatud ainete
' iiHus-as '■ ?-

janduslik töö ebamugavuse tun-

kui muca

Töö liigid. - Majandusliku töö süstemaatika 
liigitab töö j är omise It: a) toorainete saavu 
te muundamine (tööstus), c) ru’ 
valmispigutus (kaubandus), d)

ruumiline ja ajaline toor , 
vollou- uu. (uuu.,, 1, inimeste ja hüviste trans 
dus), e) kindlustus elu, tervise ja hüviste kaotusel T *‘ 
pede vastu, f) isikulised teenustus 1 л 
Tähtis on Philinpovitschi tööliigit.. , 
iate või nende direktorite ettevõtet majanduslikul^ suuhav 
liv töö, b) juhtiv tehniline töö, ameciihhuuo (uvlmju5e ;irx-r--e „ 
niline, kauvmeheline , korraldav töö majanduskava piires, c) taideviiy roo - 
töölise töö. Seejuures kaks esimest liiki on vaimlised töövormid, viimane - ■ 
tõstab esipaanile füüsilise j õukulutise . ... .. . . „ oniQ
Tootlik ja. mittetootlik töö. Kõige tähtsamaks too lijgiteluks osut ub aga t и jaotus tootliTusjamittetootlikuks, mis on kuts unud „esile majanduslikus li
teratuuris nalju vaidlusi. Liigitelu ise "sai alguse füsiokraatidelt, kes pi
dasid tootlikuks vaid maavaldaja tööd. A. Smith aga. tunnustab tootlikuks 184 
töö, mis loob uusi asihüviseid, tooteid, millised,on kasulikud inimesele ja. 
evivad, vahetusväärtuse (vabrikutöölise apteeker jne,. töö) ja mlutesootaluz5 
seesuguse töö, mis ei loo mater jaalseid hüvise

andus likkuke tagn1 r-
jõudlused. C _ ..... ,,
lu: a) majanduskavale suunatud tooettuvot
na । ei,ilu uo j ikul M ouucv, juhtiv ja kQnT0 

tnikkude (tehnikute ; inseneride, jne •).teh-

er jne. töö) ]a тгггегоогикике
__  . _õö, mis ei loo materjas_sela nuvseid (tubade puhastus, inseneri, 

õpetaja" jne. röö). Prantsuse majandusteadlased aga kaldusid arvamisele, er 
iga. töö, "mis loob hüviseid, õn tootlik. Nii prantslanõ Say laiendab produktil 
se tegevuse mõistet ja arvab, et mitte üksi tajutavad, materjas-sed esemed, 
ei ole kasulikud, vaid fe teatud inimeste-vahelised suhted ja võimed, helle
le seisukohale asuvad ka. Roscher ja. Hermann. Kõik eeltoodud produKtS1oon1 C 
finitsioonid on liiga, kitsad. On üldse väga, raske vahet teha.produk11VSc. )a 
ebaproduktiivse tegevuse vabel. Näitlejatöö ei loo mater jaalseid väärtusi 
otseselt, seega pol šee ka produktiivne. Kuid siiski,on see eluzui.se ,mio 
toidab nitlejat, s.t. annab’talle elamis võimaluse. 1 änapäeva- on see Eul- 
mus selles mõttes lahendatud, et majanduslikult tootlik töö on,, J 
vaimlise ' t öö tegevus, mis on suunatud loodusainete in. loodus-j õudude то ■■ 
damisele, vastakalt inimese tarvete kujunemisele. Seega kuulub siia kaudse Jt 
ametniku, riigi, sõjaväe, kunstniku jne. ja ka otseselt põllumehe, YAhri \v. 
lise kaupmehe ine. ’eesmärke töötlev töö. Mittetootlik oleks too, millel uj. 
-= i K i J .. _•*  ««ь-Ь itlemäänne apv kaunmehi.К tl. UT)I6 DU I I U • U U b 1 * Xl .тЛ? b U UU L• V U • • • J” X и • • и v -i- - I v j- -- -- 7 -• 1 ,
ole eesmärki, ja mis üldse hüviseid, ei loo, näiteks ülemaaräne,агу каиотj.. 
imperialistlikke eesmärke taotlev sõjavägi, ehitatud vabrik, ms jäetud sei
Eelnenud ja nüüdisaegne töö. Tööd kavatsetakse jagada, veel eelnenud, ja nuudic 
aegseks tööks .11ime tus ‘hüüdis aegne töö" neaks olem selge: kingsepnVa-miin: 
tab saanaid, saeveski saeb leudu jne. Eelnenud too selgituseks vot-me hnitni 
näite; kingsepa, tehtud saapad ei sisalda endas" ainuüksi toorainet ja King 
sepa tööd,‘vaid ka. teised inimesed on nülginud, parkinud naha, sepp on tei
nud haamri, lakk on vabrikus valmistatud jne. See kõik °n eelnonud too, .1 
teeb võimalikuks kingsepa, töö - nüüdisaegse, töö. Kuid eelneva t ööna v ime а 
vaadelda immaterjaslset tööd - saeveski masinateideeginseneri 2-acn6.-n:: 

ialddlised omapärasused töötinimusis . Ajalugu õpetab meid, tundma tood,ku 
komnlitseerTtud kultuuHhodet, sesT~põhjused, mis sundisid immest töötege
misele, ei olnud, ainult suur häda. ja. puudus. ürginimene pole olnud t°vyenu- 
line ja hooletu, nagu sage li mainitakse. Bücher näitab hoopis vastupidist 
teosega. Arbeit und Rhvtmus", et ürginimesed j õudlesid sageli vaga rasket 
ja väsitavat tööd. Kuid töömotiivina esineb kõige paalt loova ilumeele ra
huldamine, lõbutunne kunstilisest loomingust, mida tõendavad etnograafilised 
kogud. Kestvam töötamine saavutatakse inimese organismi olemusest,v xjuva 
kalduvusega rütmiliseks liigutusiks, mis teevad, töö „automaat seks ja. vähem’ - 
vad vaimlist pingutust, Pääva.hendikS selleks oli töölaul,
Töö juurde kutsub sotsiaalõigusliku korra, karm sundus .esiplaanile orjuse , 
mis mõjutab töötootlikusvähendavlt. Õiguslikult seisab orjus selles, ut 
töötook, tootmisvahendid ja töötav isik ise kuuluvad härra pliraatukso ' " 
diks Orja toidetakse vaid niipalju, et ta püsiks töövõimelisena. 1nS S.. 
töömotiiviks osutus sel ajal kartus karistuse eest, mispärast k? .orjde 
osutus äärmiselt mittetootlikuks. Seetõttu orjatoo oli sunnitud ■ l 
ma juba Roomas vabamaks kolonaadi vormiks. Eriti uuemal ajal osutus ог,.лоо 
kahjulikuks oma äärmiselt madala, tootlikkuse tõttu vaha too konkurentsi -- 
gn j orjel See kõik suundas sunnismaisuse tekkimisele, kus tekib juba. HU- 
motiiv, et ühsosa’tggtestmulpb.töälisel y'ze 
s e ga oma t о о j ou kas un da.m i s e s. Põhilise kr.8 ömotitvi*  Ub siingi rristu- se kartus, mis esineb samuti teoorjuse ajal. Tootootl!™^ minimaalsus or- 
5s, ia sunnismaisuse aial ühes maiondusliku elu arenemisega, mis asetesldj US e sunnisma. isuse ajal ühes man'"1

e.su
eluzui.se
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suuremad nõudmised tööjõudlusele, sai paratamatuks vaba, töörakkimi korra. (Ir
be itsVerfassung) jaluleseadmine. Kui orjuse ja. sunnismaisele ajaj.spndus oli 
teatud määral kombineeritud rütmi ja. kunstilise loomingu jpu motiividega,sus 
uuesti vabaduse saavutanud töötav inimene osutus jubahoopisuutes tootpis-. 
tingimusis olevaks. Kapitalism oli loonud uued tehnilised töömeetodid,mis ei 
võimaldanud enam rütmi ja töölaulu ja ei vajanud kunstilist loomingu j pudu, j-
• - -1.1 । .... nn i • V . i . • _ . • _ 1 4- A 1« --ro 4- en A-tcom-qng 1 1 1

s sfna 1 iotrdliSimord- se lle seletus . .Nagu nägime ,. omab töövahendite ala lk
järele on main puhttehnilisest Seisu

kohast kõlbulikkude kavade ühendus nii. et'tema, abil võib looduse jõude sun
dida panna liikuma kehi ettemääratud sihis. Marx, ütleb, et majanduslikus и

võima lennud enam rütmi ja töölaulu ja ei vajakud kunstilist loomingu j õudu, vi- 
janduslik töö eraldati teotsemisest, ja kunstiliste tarvete. rahuldan ise S j ■; 
töölistele tema vaba aeg.e Selgitab tööaja lühendamise, nöudmisi... iinepae Va cc. 
lise psühholoogiline tüüp, mida iseloomustab äärmuseni minev tööjaotus, on 
alistunud olulisele muudatusele: töö ei nõua enam andumust, armastust ja. ива

. vaid tahtepinput ust. See kõik käib esijoones tööstuses, vi-■ 
vaha tasutööjise kohta. Vaba töö ka.pitalistlikus suurkai-

neb töö huides и .6 uw ouu.U J. Ju x- 
tingimusist, absoluutsest rahvaarvust (R0.$ 
ku ealisest japunemisest (normaa. ""' a 
la 50%.rahvastikust) rahvastik

tud tundeelementi, ■ --
litseva. töönormi, vaba tasutöölise kohta. Vaba, too .... -------- - —...
tises näitab aga. ka. erinevaid tootlikkuse astmeid, vastavalt valiseval-e,.. 
sotsiaalseile suhetele, töömiljööle ja töölisklassi hüveolule, ^uurinastto-- 
intensiivsusest räägitakse küll talupoja juures, kes harib,oma pohiiKKu 
oma. t oo tn is vahe näitega ja saab kogu töötoote endale,. Kuid siingi mojutaVad 
suurel määral ühiskondlikud olud,"eriti aga rongad riigi.maksukoormad, mis 
võivad viia talupoja viletsusse. ...........   ,

Väliste ja s j. s emiste tingimuste mõju töötootlikkusele . - о 01 о 0111 KkuS 0 ee - 
_ . t , omadusist. Töo õrna korda sõltub sisemisist töö-.

- ■ ■ - vunt (20.d. alul oli 1,5 mil j ardi), rahvas ti-
aalseid töövõimelisi 20-60 a. vahel peaaegu a_L- 

. u jagunemisest soo järgi (naisi pn. 5/4. rahvas- 
raLvussc (ca. ja defektse ist, töövõimetyist.isikuis,

1 ca. 2%,) rahvaste tavadest ja seadusandlustest (nuhi ato-l1 
, protetandel 25 päeva), rahvastiku jagunemisest kutsete, ja 
(majanduslikult mittetöötavad rühmad - kapitalistid, kurjate- 
d, mungad jne) tööstusest, mis iseloomustab kapitalismi,rahvi.. 

õ^t (mille järgi ystab 25 inglasele ca 42 nrantsalt ),kor- 
hnilisešt arengust je kodutöö toodangust. Töö omadus oleneb taie 

.................... ’ ja 2) töö osavusest. Töömtensiivsuse allm.E-" . . . . . see Qn SOlIV

la 50% ra„------  ...—
tikust), rahvastiku hgigusist 
(modernses riigi ca 20 nha
lai s il 90 päeva
tööalade järgi . v ------------- 
gi j ad, preestrid, mungad jne 
tiku kehalisest jõust (mille 
gemast tehnilisest arengust 
määral 1) tööintensiivsusest J-.—, . _ _
tarne kulutatud töökoguse ja selle ajalise kestvuse suhet 
1) tööd janikkusest (hraaktööd, õnnetused 
rsed), 2) töötasust, mis kindlustab töö 

3) töövabadusest (on ia vaba, põllumees
5 J töö teaduslikust juhtimisest ja korrastamisest (Vaylorism 
mõikame tootmises kulutatud energia suhet saaytt _„r 
küll kõige rohkem üldisest ja tehnilisest haridusest

võijata toota,

pikj. tööajaga kaasi avaa lyLsoncF 
st ja võimaldab parema toitumise, 
4) vähearvuljsist töökatkestus ist.

‘ i). Tööosavuse aj 
atud*toogiga.  See sõltub ..

xull -UlIU, uulocol j. J-J. ..___ 3, Kahtlemata, avaldab va
ga suurt’mõju kõigi nende tingimuste hulgas töö tootlikkusele ühistöö, eriti 
aga tehniline tööjaotus. Palju tähtsaid asjaolusid on avastanud,töötinglu- 
sis töö psühhofüüsiis, mis näitab ka seda et töölist valitseb.toole asudes 
norutunne , mis peagi" muutub lõbutundeks , kuid väsimuse tõttu siirdub uuesti 

norutundele (Jevons). Rahvamajanduse tootlikkus sõltub mitmesuguseist vali-, 
seist tingimusist. Siia kuuluvad 1) kliima; ilmastik määrab maakera, asustami
se piirkondi, inimene ei või asuda maaaladel, kus olulisi,vajalisi hüti, seid 
võimata toota, 2 J floora, ja. fqunatajmestik,ja loomastik,. 3) maapõue varaa J visüsi, raud ne), 4) ge o^raaf ilinei asend (mererannad, ^semaad jne ) Koil, 
need vhlised tingimused määrayad rahvamajanduse suuna, ala ja ise loomu, nelsl 
oleneb, kas areneb põllumajandus, tööstus yoi kaubandus. . кйкд,,-» +R Töövfhdrdite areng, Leiutised. Suurimaks too tootlikkuse ja too hüjduse Л?8 
jaks oli töövahendite ärehg™mis ei oma uksi majanduslikult suurt tähtsust 
96 evib ka sotsioloogiliselt, kui ühiskonna evolutsiooni suurim.tegur.Leiutise ajalugu võime joötada kolme perioodi. Esimeses perioodis on inimese mõis 

tuslik areng niinõrkl et ta ei püüA. teadlikult ja süstemaatiliselt suurenda- qd5ööoo1kut. S .k leiutised tehakse juhuslikult ‘rõivstus,,tulig,harjan 
dus) harilikult mittemaiandusliku) tegevuse,pait usulise Jne. tegevuse ti.g järini. Teises perioodis uute töövahendite leiutis osutub teadliku ja.va-,- 
kindla jõukulutuse tulemuseks, kus leiutised tehakse a. iandus-ill yotiivx . 
№ti tuleb see ilmsiks 18. s . 'tekst iilt ööstuse s ,. kus ketrusnälg põhjust^ 
1r--ismdssn,-18 selle tagajärjel tekkinud kängusite.puudus - kudumismasma.
ia n 1 KiutaÄise KolmaFperiOQd langeb, iimee mõistuse sellidesse rengus- 
äe nküs-ubamlelufamine muutub ise eesmärgiks ja tehniliste uurimuste taga
järjeks, kuna, majanduslikud motiivid mängivad harva mNäravat moju,(n..Vo-t 
elektrotehnika, alal); Hoffmann i aniliinvärvid, Hrz i eriti aga "disoni • • '• - 
Masina5 * * ajalugu. Mitmekesiste töövahendite luiutisist omab eriti suurt t"ht- 
sust masin Kuigi masin leidis alles meje ajal laialdase. taryitemise ’ %• rti i tema s jalugu vaka vanast ajast. Võime nimetada siin puuri, millega sar.ivi.t 
vibu noõlt R de rvart-käsi veskit jne. Kuid 18. š.kbšküsdm.masin siiski 
omas väidest tähtsust, vörrelds täntnäe vaga. 18.s. masinad aga leiuta
tud ma j andus liku paratamatuse tõttu, toid kaasa suure murrangu majanduselus, 
tööstusliku revolutsiooni , ja panid Muse. kapitalistlikule, suurtööstuse le 
Kõigenäält tekstiiltööstuses. Leiutised järgnesid üksteisele: • ohq.KAV.K 17P.1' 
süstik 1738 a ArLyriphti ketrüsmasin 1769 а. ,Gartwricht i kudumismesin./8 
5 James VatP^iiru^nsin 1769 o.jne. Masin on. Ühiskondliku rikkuse suure j^s 
^'allik-ks, Md kui selle juures töölise seisukord on halb, siis on senes
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seisukohast iseloomustab "masinat see, et tema, mitte ainult ei suurenda, ega. 

ÖÖjõudu, vnid ко auni asendab seda. Masin koosneb kolmest, osast 
) ülekande (ransmissioon) ja. 3) tööd tegevast osast. Viima" " ‘ . . . . - - ) ja, parandused masi-

täienda inimese tööjõudu
1) jõuallikast, 2) ülekau^ j- Jyuu -

ne neist õn tähtsaim. Inimesel ei jää muud kui järelvalve

e t

na "juures. . . ,
. Töö eriline tähtsus ta eri liikides. Eraldatakse mater jan Iset jä inmet.T- 

jaalset tööd (üks inimene loob mater jaalseid hüviseid, teine mitte );. 2 ). vai < 
set ja kehalist (.füüsilist, mehaanilist) tööd. Vahet teha kindlate iirjoon- 
tegaon võimatu, sest ka puulõhkuja töö on teataval määral vaimline tegevus, 
ja kunstniku ning uurija oma on ka. seotud kehaliste tö momentidega nii, et 
võib rääkida. 3) ainult' rohkem füüsilisest ja. rohkem vaimlisest tööst: 
4) Vahat ja. sõltuvat orjatööd; 5) kvalifitseeritüd ia kvalifitseerimata, tööd. 
Iga. nimetatud, eriliik tööd omab erilist tähtsust, luna kõik nad tpavad kava - 
kindlat tegevust ja on suunatud teatud resultaatide saavutamisele .-'Mõned õpet 
lased eraldavad vel järgmiselt: 1) kogukondlik ja. 2)'masinate töö, kusjuures 
esimene on tähtsam, kiina seda toimetatakse üldhuvides; teine evib tähtsust 
eestkätt selle rahendaja suhtes. .
Kaup j я." vahe t us v äär t us'. - Üksikud majandid vahetusmäjanduses töötavad te ine- 
tc1se6,711sdestooteid, mis tulevad vahetusse. Toodet,mis " va Imistatud

(Absatz) ja mida /saavutab \tarbj.jaz ainult vahetuse kaudu, "nimetatakse 
__ . к"*'".,  idust, milles suurem kogusitooteid osutub kaunadeks, nimetatakse 

lübenuseks . Suhteid, milles üks kaup vahetatakse teise vastu, määrite Ilaks e 
kauba ks lk isin

kauba vahetus' v"' rtusega, mille all tuleb mõista kauba võimet vahetuda teiste 
kaupade vastu. Vahetusväärtuse ja hinna erinevuse kohta, vt. p.6, 7-es alaosa.
Vahetus vi rtuse konkreetseks väljenduseks on hind; Vahetusväärtus on võime, sac 
da. kindla, hulpa teatud kauba vastu teistsugust soovitud, kauna. Näiteks l.puu-
da. rukki vastu võime saada "riiet_L4A>c. rauda, jne. Tema hind on aga kas 5.metert 

Tavaliselt väljendatakse kauba hind rahas, mis
. - kauhahind on sama kauba vahetus—v т tüse ra

riiet või 10 kg. roudajne. . 
kauba vahetus vahendiks.' Seega 
line väi lendus.

OI'

Kaubamajanduse fctischism. - vt. p 7, 12. a la j a ot us . 
kahva rikkus ja rahva varandus, Selle dc f in i t s i о on. Ipasuvuse enam vähem
majnndusli.i.m tootmisprotsessi jaoks' orf"vhj"a..ainelisi vahendeid, mille abil re 
kendatakse töö. Tähendab produlcts iooni protsess toimub materiaalsete vahendi
te abil. Neid vahendeid nimetatakse rahva, varanduseks ehk nah vor ikkuseks .Sel
lise .nimetuse Därast.pani ka. Sm.ith oma, raamatu ps] Rahvaste-rikkus , 
kuivi ta. selles räligib rohkem rahvaste Vaesusest. Kui. kõneleme rah va-- rikku-' 
sest, siis veame silmas rahva, varandust, sest see termin on tarvitatav nii ri 
KaSt., kui "vaeste suhtes, kuid Viimaste suhtes tahendab see rahva, vaesust.Mei 
ei.räägi s.r. rahva, varandusest, vaid rahva rikkusest,'■mille all mõistame hü
viste summit kõvu rahva, kohta, ilma teatava. omanikutа. Varanduse all moiste"-

selle 
siis on

____________ , _____ Varanduse all mõiste - 
takse ivaväe vases e lus te htua varade komoleksi, mis allub tihe isiku 
omaniku, tahtele. Et aga. rahva varanduse üle ealist kisutajat pole,,ll.-ll 
soovitavam tarvitada, sõna varanduse asemele rikkus . Ent nraegu tarvita
takse nn üht kui teist nimetust. ‘ .
Räägitakse rahvavarandusest, rahvarikkusest, tä kujunemisest, liikumisest 
käest—kätte, samuti lõplikust tarbimisest jne. mis kõik on politilise öko
noomia teatavaks ülesandeks, tuua asjasse teaduslikku selgust. . .

Rikkust ci kujutata negjrgele mitte ühtlaselt. Tänapäeva apitelistliku 
majanduse tinpimustes tõ. rikkus koosneb mitme sumustest kaunadest, mis on oma
vahel va.hetuskibes ja mida hinnatakse rahas. Teisalt, kui vaatleme kapitalist 
liku majanduse ajajärku, näeme, et rah va varandus aitab soodustada ka. vahetus
protsessi. Marxi"arvates ühiskondlik rikkus, milles valitseb kapitalistlik 
tootmisviis, erineb kaunade arvutu" kuhjumisega. Rikkuse mõiste erineb üksik 
isiku ja rahva rikkuse seisukohalt. Eraisiku ja rahv-rikkus (ka tulu) ei üht 
Nii eraisiku seisukohalt võlanõue kaaskodanike vastu, - veksel, riiklikud 
kasviku paberid jne, j on kahtlemata rikkus, kuid rahva, seisukohalt mitte,sest 
plussi katab miinus, kuna, ühel on saada" ja teisel maksta. Siin on tegemist Va 
Panduse paigutamisega" ühest käest teise. Sarnane lugu on igasuguste õiguste, 
eesõiguste, patentide" litsentside jn. suhtes, mida on võimalik müüa mõni
kord kalli inna eet, kuid ühiskonna, kogu rahva seisukohalt ei ole see va
randus, vaid see kujutab endas ühe teenistust teise arvel. Järjelikult võib 
rahva varandus olla sageli palju vähem üksikute isikute, kes selle 
dustavad, varanduste summast.'
Rahva—rikkuse määra kindlaks tegemine - on raske kindlaks mägrata kõikide

rahva m00-

01- 
tar

• 4) just mainitute tarbimis. 
“is väärtuslikud metalrahad

rahva varanduse hulka kuuluvate' esemete väärtust. Et saada, ülevaadet teatavas-, 
rahva-rikkusest, sekš tuleb aryata°tksikut rahva hüviste osade väärtuste surn 
mad. Teiste sõndega, - rahvarikkuse määr itlemi seks on vaja just ta järpmis- 
te osiste väärtused liita; 1) ri,igi-maadeyäjrtus tänapäeva hinna järele*  
2) kõikide ehitiste jldväärtuŠ (liita sillad, raudteed, tehased jne.);3;k 
kide vallasesemete üldväärtus, mis teenivad tootmise eesmärke (liita kõik 
vete rahuldamise vahetud esemed nagu relvad ine), 
esemete väärtus, mis annavad tootjale kasu; 5) tai 

(antud maa piire) 4- vahetusraha; 6) rutud ggc --l..
millest maha orvata välismaade vastavad nõuded.
Liita, need väärtused, saame üldsumma sellest, mille üle käsutab antud .maa. 
Mitte ühelgi maal roie nii arenenud statistikat, et võiks tarvilise täpsuse -

esemete vNrtu
antud maa. võlanõuded teiste maade vastu

va. m а är i 11« 1 da. r ah va. - va. randust.
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Ra h va-varandus Salsa ' kui dm r ka des i]insõja aial oli - Saksas $75 mi} onit 
kudmarka (meie - 4~ 47 kuld Kuni kat) 1 meerka ku]ddo]ar « ’ 4.20 ku]d mar
ka); Prantsušmaal 260 miljonit; Suur- Britannias 325 miljonit: *nhia-iJ^'  - 
850 miljonit; Venemaal 250 miljonit. Kuid kõik need andmed kuuluvad erisugus
tesse aastatesse ja. p.s.nad on äärmiselt ligikaudsed; , ,
Rahvarikkus koosneb kahte liiki "hüvistest:!) hüvised, mis on määratud otse
seks või kaudseks tarvitamiseks, on n.n. tarvitamise tagayarad. voi konsumn 
H§d°jä 2) hüvised, mis no 16 määratud tarvitamiseks vaid mis leiavad rakend - 
mist uute varade tootmisel. e , " .
See teine liik hüvesid, mis on määratud uute varade valmistamiseks, ongi tun 
tud kapitali nime all. .
Kokkuvõttes" asjasse puutuva, saame rahvas rikkuse definitsiooniRahvarikku- , 
seks ehk rahva va randus eks nimetatakse rie.ter jaaheid vahedeid, mille kaudu to\ 
mub nroduktsiooni protsess. (Tootmisprotsess), Ja varandus (üksik isiku suh
tes) on majanduslikkude hüviste ко prum. mida võib kasutada oma huvide kohase - 
juriidiline või füüsiline isik (omanik) . .

9. ?... Kapital. Mõiste. - Kapitaliks nimetatakse seda, osa varandusest mistahes 
/ornumis), mis on rakendatud tootmisse peremehe enese noolt või mis on antud 
laenuks. Peaeesmärgiks on tal ta valdajale teatava, tulu toomine. Teiste sõna- 
degg: hüvised, mis" on määratud uute hüviste valmistamiseks, modustavad kapi
tali.  „ ‘*
erhimis tapavrad ja. kapit 1 - Enamik sellest, tema, osist moodustatud ma- 

"v Mdist, bn inimt’х?” tuTehus’ "ja nende noolt toodetud hüvised" jagatakse omakor 
da tl) esemed meie tarvete rahuldamiseks - tarbimuste tagaargd, napu tolduriis- 
tad, sööginõud jne. ja. 2) tooted edaspidisels tootmisels või kanital. .

Üldiselt on väpa raske kindlaks teha kas toodetav'hüvis kuulub taroimiS- 
tagavarade (konsunts iooni' fondi) või kapital hulka. Paistab, et "see ei ole 
ne hüvise enese omandusist, vaid selle st, kuidas teda kasutatakse. Näiteks 
kui majaomanik kasutab maja ainult enese ja perekonna päävärjuks, siis _ pole 
see talle kapitaliks, vaid kuulub tarbimistagavabade hulka,s.t. rahuldab per 
konna, tarvet korteri järele ega anna mingit tulu, Uitab ara majaomanik me] 
kasusaamise sihiga, siis muutub see otsekohe kapitaliks. Samuti on voi kaup 
mehele kapitalils, ostjale a^a. tarbimistagavara ks. Nii näeme д etis ja Sa
ma. ese on kord kapitaliks, kord jälle tarbimistagvarnls. Kööinud teat.ma: 
japidamises ‘ pole kapitaliks , rest organis aga küll, sest nad annavad restorni 
tori teat. tulu. Selgub, tikskiasi pole iseenesest kanital. ega,miteka- 
pital, vaid see oleneb asja kasutamisest isiku poo-lt. Ka tootmisvahendid, po
le alati kapitaliks,.Näiteks mingisugune masin vabrikus, õn kapitaliks nii 
era- kui ka rahvamai andus li kus mõttes, ent sama masin äris, - on 'kaupmehele 
ainult erakapitaliks. ". .

Sõna kapitali päritolu» Sõna" kapital ise on võetud keskajaladina,kee- 
lest.capttalispasdebito tähendas alul põhisummat, mis antud laenuks; , 
hiljem - igat summst, mis annab ’ kasvikuid, Heinrisch on uurinud kapitali eti 

moloogilist tekkimist ja. leidnud, et see sõna, esineb enamikus aaria"keeles, 
siis kui on tegemist teatava tulutoova tegevusega, eestkätt on sellega, seo
ses karjaksvatus, kuna ladinalee les canut tähendab looma, nead ja..kreeka ke
les keälo tähendab isikut, kes omab kariloomi. Keskajal esinevad juba kapi
tali ja. liikuva .varanduse tähistamiseks inglise keeles' ehate 1 , prntsusKee- 
les chatonil].o ja. saksa, keeles Schautu] le mõisted, mis tähendasid rahalae- 
gast, . . .
Loogilised, ja ajaloolised kategooriad majandusteaduses. - Rahvamajanduses loe 
rili sel ja/ajal o'oijsed VateVõõMa d on ühendusse" seotül^Wa.t a va te väliste aj а - 
_00liste t ingimuste ga, Rahvamajanduslik kapital on loogiline. Кар Ital о le le b 
algmajanduse primitiivses olemuses ja on mõeldav igas muus olukorras. Eramajas 
dus võimaldab hüviste tootmist + tulusaamist ilma tööta mida nimetame "käsuks

Rahvas jagatakse ettvõtjateks-kapitslistideks ja. palgatöölistels s.o.klas
sideks rahaga, ja rahata.
Kapital rahva- ja eramajanduse seisukohalt ehk kapital kui, loogiline, ja aja
looline fe.tegoQria., - Kapitali mõiste piiritlemisel eraldatakse see kp.hte ka
te gooriasse; 1) loogiline kanital- rahvama jandušlikust vaatekohast ja 2) aja
looline kanital - ermajanduslikust vaatekohast. Kanital loogilise yaegoorie 
na on selline mõiste mis on omane kõikidele aegjärkydele .Kapital ajaloolise 
kategooriang on mõiste, mis oleneb teatavast ajaloolisest olukorrast ja Au- 
;ub vastavalt sellele aegade välel. Rahvamajanduslikult seisukohalt ka.nit ai 
on alati esinenud, kuna nii ürgaja primitiivsemad tööriistad kui tanapae- 
va. kõige moodsamad masinad on olnud tootmise vahendeiks senõetajast peale mil 
infmene hakkas tegelema majanduslikult. Niisugune rahvamajanduslik kapital or 
esinenud minevikus, esineb' ole vikuš ja kindlasti ka tulevikus, hoolimata or
ganisatsiooni seItskonna muutusist. Nii kapital rahvamajanduslikus mõttes "kui 
lub siis loogilise kategooria alla, milline mõiste on omane kõigile ajule.. 

Teisiti on erakapitaliga. Ajaloo vältel on olnud pikki ajajärke, mil kani
tal on esinenud erama janduslikus mõttes. Selline olukord on mõeldav ka tule
vikus. Teoreetiliselt sotsialistlikus ühiskonnas kapitali ei esine; järjeli
kult poleks sääl erakapitali, kuna seal kõik kuuluks kõigile. Eelnevast sel
gub, et kapital eramajanduslikus mõttes kuulub ajaloolisse kategooriasse,kus
juures tema, mõiste oleneb teatavast ajaloolisest epohhist. '

Tänapäeval on kaks kapitali mõistet ja. nimelt üks neist kuulub rahvatulun- 
duse ja teine - tootmise piirkonda. Nende kahe mõiste ärasegsmine oligi mas
siliste tülide ai lihaks." ' , /
höhm-R.aiyerk’i definitsioon ja. selle kriitika; - Böhm-Bawerk defineerib rah- 
va.na j andus likku kapitali" kui produktide kõvu, mis on määratud edaspidiseks



ema.

А (4, ena)
tootmiseks la mis on jLoodud eelneva, tööga. Eramajandusliuks, kapitaliks loeb 
ta produktide kogu, mis annavad omanikule teatavat ka su ja mis on samuti, loo
dud eelneva tööga. Näeme, et Böhn-Bwerk definitsioon ei Bisalg.a endas isik
likke võimeid ga maad, kuna need ei, kuulu tema arvates knpitp1j hulka,

............oitali 1Цр-1 määrite lus, on soe, et nii üks kui teine neab 
olema eelneva, töö produkt. Erinevus seisab vaid selles, et rahvamai andus liku 
kapitali "puhul ta kriipsutab alla selle otstarvet edaspidise‘produktsiooni cec 
tamiseks; ja. erakapitali all mõistab ta mistahes t Koprodukte, mis nnayad tea
taval kasu või sisstulekut. On seire et erakapitali mõiste õn palju Laien . 
rahvaka.pitai omast, kuna esimese hulka kuuluvad kõik hüvised,, mis' annavad mi 
gisugust tulu ja rahvamajanduslik kapital haarab vaid need hüvised, mis on г 
ratud edaspidiseks tootmiseks. , .

On soovitav (pr of, Kurts chips kl) parandada Böhm-Bagerk defini 
mõttes et tarvitada, eelneva töö produktide s.o. toodete asemele _ .
na - hüvised , ja mitte rõhutada, et nad on töötulemused,. sest see on juhus
lik moment. Siis'saabuks järgmine uus. väljendus. (definitsioon) Böhm-BayeT 
oma asemele; aj Kapitaliks rahvamajanduslikus mõttes on hüviste tara vara mis 
annab selle valdajale võimaluse edaspidiseks tootmiseks ja b) kapitaliks ere- 
majanduslikes mõttes on hüviste tagavam,mis teenib omanikku selleks, et to

ts ioon
asemele parema'

tule musi ki
sinad.,

Rahva- ja erakapitali, osised. - Rahvamajandusliku kapitali.väi.jäärvutamine on 
V;-™. raske, nea1 võiaiatü? Eht'Söhm-Baivbrk katsub seda, siiski teha, põhinedes 
oma kanitali definitsioonile. Tema arvates rahva" kpptali koosseisu kuuluvad: 
1) kõik rahva totmis -tööstuse toor- ja abiained, kuivõrd nad on.eelneva too 

iks, s.o, toodeteks; 2) materjalid ja vahendid, töövahendid, nagu - ma.
, töölöomad jn • 3)enitised, mis määratud’tootmise eesmärkest, nagu too 

kojad, laod, kuurid, liiklusteed, raudteed jne • 4) põllumajanduslikud paran- 
dustöd ja. üldse töö, mis paigutatud maasse, nagu - kraavid, väetis, kuiven
dus jne.; 5) kaubalaod: 6) raha kui vahetus vahend. .

Nägu öeldud, maa ei kuulu Böhm-Bawerk i arvates rahvamajandusliku kapita
li hulka. . . . . . ч . ,

Vastuväiteid: Raha mahutamise vastu (rahvamajandusliku kapitali .hulka jyaii
• et raha ei esine kunagi kapitalina. Raha juure 01 so

tki töölist, ia vahetus kodades (kus raha valmistatakse J ei 
. vaid templiga vääris metallid, milledel pole veel raha isolo< 
ei ole nad rahvamajandus liiniks kapitaliks just. samuti nagu kassas 

. ei too kasu ega ole er am aianduslikuks kapitaliks. ...
' ' ‘ ' >. 'öeldes, etlüks ja. sama asi võib olla ka-

kuidas seda, tarvitatakse voi 
i.(majapidamises ) on va- 

(kodus) pole h muud kui tarbi 
likas. Kapital valitseb too 

' ' ‘ teostab ring-

leb Oppenheimer, öeldes 
panna te ge vuss ühti' 
ole rahad raha, va*  * 
mu. S,p, c * ■"
olev raha

Umbes sama, vaatega, on Shimpet er, öeldes. cu — 
pitalina ja. mittekäpitalina, olenevalt sellest, kuicnS 
kelle käes ta. asub. "Näiteks kööginõud eraisiku maiuses 
randus, mitte aga kapital, Ninp pe suomblusmasin (kodus 
mistagavara, kodune sisseseade', kuid mitte tuluallikas .... _
üle - mõnikord see on raha teinekord kaur, ms oma teotsemisega

ehkkikamt a li hulka

Krakapitali osisteks neab: Böhm-Bavrk peale ülaltoodud rahvamajandusliku 
kapitali osiste - tarbimishüviseak milliseid ei kasuta nendev valdajad, V21d. 
mis teenivad kaudselt tarvete rahuldamist sel teel et nende valdajad neid 
annavad te istele "kasuandmise eesmärgiga nagu üür 16 1 antud, laenuraamatukogua, 
väärtpaberid jne. Loomulikult kuulub põhimikki (maa) kapitali hulka, ehkki 
Böhm-Bawerk seda eitab*  Seega erakapitali mõiste on nalju avaram rahvamajan
dus liku.karita li ‘ omast. ' „ , , . . . . . n.Somhart’i vaated, J,$,1il‛ piiritlus.- Sombarti arvatesi on. kagita-i,m0- yefuntsjoonaamesHitusejmõist, Hüvised ?smevad kapitali sümboolse • 
te väi jendistena. Neid on palju, nagu raha, tootmisvahendid, ela, 1SVahend1:, 
kaubad'. Need kõik võivad olla'kapitalina, kuid ei pruugi olla sellena tingi
mata, Need kujutavad endis kapitali esinemise vorme, on seega kapitali riie
tus. Või nagu Miil ütleb, et vahe kapitali ja mis ei Ql© seda mitte vahel,ы 
pea seisma toote iseloomus, vaid valdaja sinilisušes.. On ekslik kasutada se 
da mõistet teiste majanduskorra süsteemide Suhtes. Siis edasi, Saltz vaictaо, 
et kapital ei ole teatavale hüvisele kuuluv, vaid meie nimetame kapitaliks 
kapitalistliku hüviste väärtuslikku kasutamist. Seega meie eitame kapitali 
asjalist iseloomu. Kapital ei esine asjalisena, mõne eseme omeduseneg,Vaid. 
kuiutab endas (eseme) funktsiooni. Hüvised kujutavad endas knpitali.sedenÖÖ- 
da, kuis neid kasutatakse kapitalistlikult, mitte vastupidi Sellelt vaate
kohalt arendab Saltz edasi oma mõtet, la.utldb et sellega langeb ara :409t, 

mistepurite jagamine kolmeks, nime It: 1) tooks, 2) põhimikuks ja 3) k .1 2 -1 ■ -
Miili piiritelu järele kapitali mõiste sisr.läab. summa, toodenpi te rare ist - 
töö jamaa + Sigüsi, suhteid ja materiaalseid väärtusi, kus juures need V- 'Г 

tuste immater jaalsed aktivid, mis alluvad muutusele - nende oletatavale muu
tusele -(nagu vana pärijate ringi eesõigused, soodustused, kir j astus likud. 
- - ------ - - - 4 jne.), kõik need kujutavad arenenuma ja komora.

tootmisvormide kasvamise ajastus, just t äng0, au.1. 
pital kujutab eneses kõige üldisemat kugele majand.sfaa.-

____ _ _ astuvat maailmavaate kategooriat (sõnakitsamas mptpes/.Ka
pital on kõik, mida kasutatakse või mida võib kasutada kapitalistlikult .Ja 
see, mida kasutatakse kapitalistlikult, kujutab eneses varandust. Vastavalt 
sellele-on kapital ainult varanduse teatava kasutamise kui niisuguse Juure5 
mõeldav. Igasuguse varanduse all mõeldakse hüviste. summat -yaraiVeen” 
ded - mis asuvad mõne isiku ainukasutuses. (See oli Artur Saltzi toost;. 
Kanitali mõiste dogmaatiline ajalugu nolitilises ökonoomias. - oelline ise- 
Loomüsta'tud tamnäeva kapitali mõiste majandusteaduses ei kujunenud ube коr-

tusele -(nagu vana pärijate ri 
õigused, tootlikud saladused, j 
tiivse - krediidi ajastus,.
kapitali vorme. Kapital kujutab eneses 
ri piiride taba astnvat ma.ailma.vaate 1_

äna.p. akt i ’



raga, vnLd pika aastateren. tulemusena. Parima ajaloolise ülevaate kapitali 
mõistete ja teooriate kohta on esitanud austerlane Böhm- Bawerk, Ma ei ihtu. 
küll kõikjal Böhm- Bavyerkiga, kuid nean siiski närimaks jut Böhm-Bawerki aja 
loolist ülevaadet kapitali mõiste kohta (prof Kurtschinski) ' , .

Böhm- Bawerk jamab kapitali mõiste arengu kolme perioodi: 1,perioodi ja- 
järgule on iseloomustav kapitali mõiste ülekandmine rahalt - kõikidele mater- 
jaalsete hüviste tagavaradele. See (kapitali) mõiste esineb antud perioodil 

eramaj andusliku mõistena."I. Perioodi esitajad on Borbannais Forbanais 12 
Humo. II periood alga.b A, Smithiga; kes tõstab esile kapitali moiste.rahv- 
majanduslikust vaatekohast. Erakapitali mõiste esineb teises perioodis vm 
harva. III periood teeb mõlemas kapitali mõistes teatava piiramise.- ! u.- 
ki mater jaalseid hüviseid ei loeta enam kapitaliks, belle perioodi vaimu na • 
pitali mõiste tähtsamaid, viimistlejaid on prof.Sniothof.fi arvates Karl aap. 
Suurem tähtsus aga langeb kapitalimõiste kujundamises sotsialistlikele Kir
janikele. Neist on tähtsamad Rotbertus ja. Tagner, kes tõstsid esile. 1), kapi
tali, kui puht majandusliku loogilise kategooria, ja. 2) kapitali kui ajaloo
lise kategooria. Seoses selle rühmitusega võime kujutella, kui suur oli ka
pitali piiritelude arv. Kujuka naite sellest, kuivõrd segane oli kapitali 
mõiste 40. aasta eest, annab meile Fr, Kleinwächter’i poolt siis,väljaantud 
õppetaamat, kus ta. on toonud 30 erilist, üksteisest oluliselt erinevat kapi
tali piiritelu. Sellest ajast see definitsioonide arv üha kasvas, Selleks,et 
anda, kõige üldisemat "ettekujutust asjast, toome näiteks väikse arvu neist ka - 
pitali nürite ludest, Näiteks prantslane Sav ja. inglased Smith ning Mac Gul
loch (A,Smithi järeltuleja) laiendavat kapitali mõistet, lugedes kapitali 
mõiste allakra inimeste isiklikke võimeid ja andeid; Herman paigutab kapita
liks ka maa, Saksalne Karl Knies piiritleb kapitali, kui mingi majandi käsu
tuses olevat hüviste tagavara, mis on määratud otseselt või kaudselt tarvete 
rahuldamiseks tulevikus .Jeyons loeb kapitaliks ainult elatisvahendeid, Vol. 
tööliste tarbimise seme id. ’ "Lausanne kooli" nea - Leon Valras. -nimetab kapi
taliks kõiki neid hüvesid, milliseid saab kasutada rohkem kui ühe korra (toe: 
mis protsessis). Marxi arvates kapitalina esinevad need esemed, millised an
navad tulu. Nii "on kapitaliks rahasumma, mis muutub kaubaks ja ümbervöödul t 
väärtuste summa., mis muutub suuremsummaliseks rahaks. Teisel ütleb Marx , et 
kapitali moodustavad kõik hüvised, mida kasutatakse kasusaamise f—ga: Pöhm- 
Bawerk peab kõige õigemaks Menger’i kapitali definitsiooni, mille järele on 
kanitali reslne mõiste moodustatav mingisuguse majandi varandusest, mida, nec 
takse tulu saamiseks. See Mengeri kapitali piiritelu tuletab väga meele -arh- 
piiritelu lihendatud kujul - raha ,suuremsumma raha (asemele). ,

Modern natsionaal- ökonoomide arvates ei saa. tegelikult öelda ühegi eseme 
kohta, kas see on kapital või mitte, vaid kõik sõltub nim. esemete kasutami
sest. John Stuart Miil arvab, et kapitali ja mitteKanitali erinevus ei olene 
esemete iseloomust, vaid nende omanike tahtest. Ka prof. Saltzi"järele eseme 
võtvad saada kapitaliks aiult teatava funktsiooni täitmisel, s.t. k0ik °Le~ 
neh antud"eseme kasutajast. Verner Lombart"arvab, et kapital on funktsionaal
ne mõiste, mis ei kehastu realseis esemeis, kusjuures eše, kui.niisugune,on 
ainult üks kapitali sümboleid. Kõik haruldused võivad olla, kapitaliks,.kui.d 
ei pruugi seda tingimata, kuna, kõik sõltub sellest, milleks neid esemeid in
vesteeritakse .
Ühede või teiste hüviste paigutamine või mit te paigutamine kapitali mõistesse 
Böhm- Bawerk jagab "teooriad ka.pi tali 'kohta kolme "kirjanike , rühma: l.rühma - 
kirjanikud (Smith, Lorez v.Stein. Müller, Ros ehe r, Hermann ja Adolf Wagner ) 
loevad pääle mater jaalsete hüviste kapitali hulka ka immaterjaalsed hüvised, 
nagu isiku võimed, anded jne. II kirjanike rühm (Knies, Rau,Lotz,Jakob ja кг 
Böhm-Baverk) hindab kapitali mõistet ja paigutab temasse ainult materjaalsed 
hüvised. Veel veidi kitsendatumana esitavad kapitali mõistet selles rühmas 
Rodbertus ja Kleinwächter, Enamik käesoleva II rühma kirjanikest eraldavad " 
ma.a kapitali mõistest. III-nda rühma moodustavad need teooriad, mis ütlevad, 
et ükski hüvis pole kapital omaduste tõttu, vaid selleks võib ta saada teata 
vai kasutamisel valdaja "poolt. Selle rühma esitajad oleks J.SÜill, Schäffle . 
Dietzel? Shmöller, Marx, (viimane osalt läheneb Smollerile) j.t. See rüom. 
teooriaid sai alguse •. Inglismaalt (Mill’iga); kuid edasi on neid arendatud 
mitte üksi Saksamaal, vaid ka teistes maades, nagu Vene majandusteadlaste 
juureski said need küllaldase leviku ja tunnustuse osaliseks. Kokkuvõttes ol
gu eelmainit, kirjanike rühmade kohta öeldud, et I rühm loeb kapitaliks ka. 
sisemised ehk immaterjaalsed hüvised; II rühm - piirdub väliste,^kehaliste  ̂
majanduslikkude hüvistega, ja III rühm ei soovi üldse paigutada või jätta, väi 
ja midagi, vaid püstitab kapitali mõiste kooskõlas omaniku tahtega ja üles
andega, mis on antud teatavale hüvisele, mida, pesme majanduslikuks hüviseks. 
Raske on leida teist termini teoreetilistele arutlustele ja igapäevastele kc. 
nelustele, kui "kapital".Uusimal ajal sel . alal kerkib esile vastuvõetav ja

prof.Sniothof.fi


- Ы •
tegelikus elus laialt levinenud vaatekoht kanitali mõiste kohta, mis sai alg 
se Inglismaalt (III-nda rühma teooria), läbistas Saksamaa ja levis meil ja mu 
jal,Ent mis ka ei puutub kanitali mõiste aruteludesse, siis need või teised 
kirjanikud neatusid kanitali jagamise küsimuste juures vaid ta tehnilisest ku
je st.
Kapitali jaotusn ....... ; osadesse: a )k?Lassilise kooli ja b) Marxi õpetuse järele. a el
le jaotuse tähtsus ja hinnang.™ Klassiline'1 kool ühes oma pea - ö.Smlthiga, 
vait i s," e t kapi tali võib vaa deTda nii teoreetilisest kui ka prektilisessei- 
sundist. Lähtudes praktilisest seisundist klassiline kool jaotas Kpl.a-l., 
te liiki: 1) põhikapitaliks ja 2 )k‘j.ibivkapi taliks. Seisvaks ehk pöhikapite - 
liks nimetatakse niisuguseid tootmisvahendeid, mis seisavad mitme tootmis nr? 
tsessi teenistuses aastate vältel ilma, et nad oma. kuju muudaksid. Nii moo
dustavad põhikapitali vabrikuhooned, masinad jne., mis seisavad, totmise tee
nistuses aastaid. Liikuvaks- ehk käibe-kapitaliks nimetatakse .niisuguseid ka
pitali õsiseid, mis võtavad osa'ainult ühest tootmis-protsessist, kus nad hä
vinevad, võttes endile uue kuju.‘Siia kuuluvad toorained, tootmise^abinoud, ja 
töö teatavais üksikuis (päevases, 1.----------- „„ .
kasutatakse ka.ua,käibivkapitali aga mitte. Selline kunstlik kapitali osades-

j, 1.a -------- uuviainvu. и v v -d - ----- --- d

nädalases jne.) proportsioones. Põhikapital
iva и j. и a j. j. —E-- ''id. и -- • - i.

ja alusele,mille jooksul kapital kaotab oma tootmisest 
‘‘' 5. nahk jalatsiks,jne,). Sellist jaotust 

,bi alusel ja. nimelt selle järele,kas
aõtustse jagamine on viidud aj ,

osavõtu võime (puuvill muutub riideks, 
võib viia läbi ka, majandusliku printsiibi u ,
üks osa. kapitalist annab otsekohe esimeses tootmisprotsessis oma väärtuse , 
tootele (produktile) üle või toimub see väärtuse üleandmine angsjalt: Mis'põ
hikapitalid annavad oma väärtusest nende abil valmistatavatele toodetele, se
on minimaalne ja s.p. võtavad põhikapitalid tootmisest kaua aega osa, kuna 
käibivkapital annab "oma. üksikuis ilmuvusis oma väärtuse tervikuna valmistoou- 
le . Näiteks võttes tüki kalevit, siis ta' väärtuses sisaldub tooresainet,küt- 
teainet ja. masinate väärtust just samuti, kui tema, valmistamiseks kulutatud 
töö jõudu töötasu näol. Mida enam vältab hoone või masina elu, seda enam Vä.- 
tab väärtus. ' . n

Rööbiti selle jagamise viisiga, Marx jaotab kapitali alaliseks ehk kons
tantseks ehk muutuvaks, ehk varieeruvaks kapitaliks. Kapitali, mis annab too. 
tele üle täpsalt sama palju väärtust, kui ta. ise oma. väärtusest. kaötab zkulu- 
tades seda uute toodete • valmistamiseks, nimetab ta püsivkapitaliks . Siia ku- ■ 
luvad masinad, vabrikud, tooresained s.o. kõik kanitali vormid peale inim-ti . 
mis annavad toodangu protsessis toodetele sama nalju väärtust, kui palju nac 
kaotavad. Muutuva kanitali moodustab ainult töötasu. MSarxi arvates kanitali.- ': 
omandab töö tasu eest elava tööjõu, mis,võrreldes töötasuga - loob rohkem^ki 
viseid. See uus väärtus, mis tuleb toodetavale hüvisele juurde elava tõõjõu 
kaudu, on - lisaväärtus (Mehrwert). Muutuv kanital, töötasu inimtööjõu kasuta-' 
mise eest, läheb tootmisprotsessi väiksemana, kuid väljub sealt suurendatuna, 
s.o. ühes lisaväärtusega. Sellise jaotuse järgi on Marx koostanud ka. oma eba
õige kapitalisti kesuteooria: "Iga ettevõtja kapitali kasu on seda suurem,mi
da suurem on ettevõttes muutuva, kapitali abil kasutatava, elava tööjõu hulk, 
kuna alalise kapitali suurus ei mõjuta kapitali kasu." . . /

Näib, nagu oleks jagamine püüdnud määrite Ila püsiv- ja käibivkavitali, _
Eriti üks asi osutub vahel põhikapitali hulka, ja vahel käbiykanitali hulka 

Näiteks masinad on käitises põhikapitaliks aga masinatega kaupleja kaes nad - 
käibivkapital iks, samuti nagu raha on üksiku kaupmehe käes käibivaks kapita
liks. Majandusteaduse teoorias see jaotus esineb küllaldaselt piiritletuna ja 
selgelt, ' , .... , ,

Veidi erinevana esineb Sombarti jaotus,Tema arvates väärtuste vahet us surm : 
mis'teenib mingisugusest kapitalistlikku ettevõtet asjaliku faasina,on*kapi 
tal.Viimane algab ja lõpeb raha (ka tööstusvahendite ja kaupade) kujul.Oma 
teose ,rMoodša kapitalismi" esimeses väljaandes eraldab S,,realset.ja isiklik
ku kapitali. Realkapital on see, mis teenib tootmisvahendite ostmist ja isik
lik kapital on see , mida tarvitatakse tööjõu ostuks. See jaotus tuletab mee L 
de väliselt Marxi oma, kuid ta ei oma'nii spetsiifilist iseloomu ja-s.p.või' 
seda võtta klassilise kooli jaotusena. See sarnasus on vaid näiline, kuna l k. 
tepunktid'on mõlemas jaotuses sootu erinevad. Nimelt Marx jagab kapitali se - 
le järele, kuidas viimane oma väärtust tootele üle annab- Lombart võtab äga. 
aluseks asjaolu, milliste tootmisvahendite•ostmiseks kanital kasutatakse, 
10.p. Kapitali rakenduse tähtsus tootmises, - On suur. Kanitali kasustamine 
tootmises tõstab viimase majandus lil<u tulukust. Tootmine ilma kapitalita "on 
kujutatav ainult sel kujul, kui ürginimene kogus looduses valminud vilja.Sel 
ajal inimese hüving olenes täielikult loodusest. Ent inimene hakkas mõjutama, 
juba algelisemas ühiskonnas loodust eesmärgiga,'et suurendada looduse toodet " 
hulka. Selleks , et saada loodusest sõltumatuks, ta hakkas tarvitama tööriis
tu. ." . . ,Uurides antud küsimust (vt .alacpealkiri ), tuleb pidada silmas 1) majandus 
tehnilist j ' 7 " * — L shm

______ ______________ ______7 ___  . n_dada silmas 1) mai andus 
nilist ja 2) a. jaloolis-tehnilist ". vaatekohta. Sellest lähemalt, hiljem. 
Kapitali loetakse hüviste soetamise allikaks ja. kõrvutatakse töö ning loo-



kaditalica tootmine suurendab ‘töö—tootlikkust, . _
suhe teiste tootmiste gurite pra., - Tunneme kolme. tootmiSve- 
”” ' “ . Ent milline" neist on tähtsaim? - Mõned õpet

I - ea , (4. nine)
dusega. Uudisena, selle juures on, et nende tegurite aste tõstetakse üles Lo
" rSmith viitaja kaitalicn tootmise le1 kolmest tähtsast õlundist:!) kapitalig 
suurema, hulga elava tööjõu kasutamist: 2) kapitaliga tootmine võimaldab labi- 
viia töö jaotust; 3) L l^llj h-nt:--------- -o-dshitää 4-^4-1,
Tema (s.o. kapitali): , 

mur it: Lo odust, t öö d. j а кап it а Г1. -----------  ------- — - .
lased peavad kanitali kõige tähtsaimaks tootmise teguriks aga. teised 22180181, 
vad selle viimasele kohale, öeldes, et kanital ei kujuta, eneses iseseisia» ^ 
gurit, vaid et ta on teiste tootmistegurite - looduse ja töö’- tuletis, la. Vi
talile vaadatakse kui hüviste soetamise vahendavale tegurile.,.

Et saada asjast selget niiti, peame vaatama kpitali. kui niisugust armust 
vaatekohast: 1) majandustehniline kanital ja. 2) ajalooline tehniline mvi ta e 
Esimene pöörab tähelpanu tehnilistele täiendustele antud momendil p teine - 
ajalooline tehniline - pöörab peale selle veel tähelpanu ajaloos margal.ma
jand.nrot sessile ja. viib muutumisele peale puht tehnilise korra ta sotsi? .1- 
se korra. Nagu mainitud, A.Smith tähendab, et kanitali loetakse hüvisse S06- 
tamise’allikaks ja. sel kujul ta. kõrvutatakse teiste teguritega - tooja loo
dusega, kusjuures on uudisena, millise koha, omab igauks neist tepureist _>■ 

siis olgu öeldud, et kaks neist on põhitegurid ja kanital oa
, kusjuures on uudisena 

tähtsuse astmes, siis < _ 
ainult nende tuletis. ,

Bothertuse ja Höhm-Bawerk i vaade. - Seda, et 
ses tõstab tootliklousb eitavate ma j andus t e adlast e hulgas.

Kanitali tootlikkus., B.otber'cuse ja Böhm-Bawerk'i vaade. - ^eda, et anita-,, 
li kasustrm.ine tbotmjnos tõstab tootTikjmsb eitavate ma j andustesd-ast € hulgas. 
tuleb eriti mainida sotsialiste ja neist eestkätt Rotbertust- Tema ar^tes 
kanital pole midagi muud, kui eelneva töö resultaat, mis-tottu ta-.20-5 S— 
tähtsust iseseisva tootmiste gurina. Rotbertuse sellele, vaatele on lähedane . 
Böhm- Bawerk, kes arvab samuti, et kanital ei ole esmajärguline iseseis ®v.- 
tootlik jõud, kuna selliseina esinevad ainult loodusjõud ja inimtöö. Ml1Vll- 
si sellelaadilise ettekujutuse järgi "kapitalist likku tootlikkust kerge ndaVa- 
tulemused on selle-tõttu looduse ja töö tulemused, millede kõrval kapital 
mängib vahendajat osa. Rotbertuse järgi töö "tootlikkuse .Su uuenemine tekib te 
nu suurenevale kaastegevusele looduse poolt. See loodus j õudude .püük ^jjub 
võimalikuks tänu tööriistade soetusele. Ja see loodusjõudude püük on 2ohm- 
Barerklile olulisemaks teeks tema ksu-te ooriale. Eema arvates on K$P1.d- _ 
ainult tootmisvahend,aj utine põhjus, kasulikum loodus j õudude suhe .,-j m j.m... 
likud ringteed võimaldavad suurema arvu ja paremaid tarbimishüviseid: b0- 
Bawerk’i kasuteooria vastu astub Lexis, kinnitades; et tehnilise protsessi 
lend on suunatud loodusprotsessi lühendamise poole. , .

Kokkuvõttes - teatava, käitise tootmist võib suurendada, looduse kaitsel ; . 
tööjõu suurendamise kaudu. Hiljem. Böhm- Bawerk erineb P.otbertusest sell.cs.e. 
omistab loodusele kui tootmiste gurile suurema, tähtsuse kuna Rother-uS.-os 
esikohale töö. Alates inglase James Lauderdal ’st, neetakse ka. ka.nita.li vaga. , 
tähtsaks tootmiste guriks . Tootmine kapitali abil on tootmine kaudse-, tee 1 ,s 
et sellega ei ole suunatud mingisuguse tööriista, tootmisele jne., vaid toot
miseks ve i alivkude varemae gse te tööriistade valmistamisele. , ,
Tehniline''ja majanduslik tootlikkus. - Tootmeis tuleb vaadelda, nii tehnilist 
kui ka ma j andus li kiru külge ” s est toode t ud к äs i t ö ö võib о 1 la Õnne s t unud t eh - 
niliselt väga, hästi, kuigi ta. võib olla täiesti kahjulik majanduslikult.Üht
lasi tuleb eristada "tootmist tarvete rahuldamiseks ja tootmist turu tarvis,, 

, kui me loome nalju hüviseid, tingimusega, et saadud hü- 
küllaldase hinna: või teisiti - peame saama hüvise eest, 

hinna., mis ületab sama hüvise tootmiskulud, vastasel korral *n  to hüvis ja ja. 
duslikult ebaproduktiivne. Suured majanduslikud kriisid ja surutised mojuad 
eriti rängalt sellistele turu tarvis tootvaile ettevõtteile. jellest kartu-_ 
sest tingituna, hiigla, suured hüviste tagavarad " kuhjuvadki adudesse,m 11 
lega püütakse kunstlikult hoida, hindu kokkuvarisemast . -ellega koos esineva, 
pahatihti ebanormaalsed nähted ja lattu kogunenud hüvised hävitatakse. • 11 
köetakse Kaažadas nisuga, vedureid ja Brasiilias uputatakse terved laevat -el

Töö on tootlik siis
vise eest saaksime
hinna.

kohvi. . . _ _ ’ , . i . ... n
Vastavalt turgude kadumisele tuleb ka tooki vähendada. Ometi oimu uaaenpi 

tud et vahelpi teatava tooteal tehniline viimistlemine te kitab olukorra,1 
tootmiskulud ületavad turuhinna. Ent ajapiki saadakse koik juurepne.u ьа: 
si tänu tarvitusele võetud tehnilistele uuendustele. Seda muidugi miete aj 
tl surm-kindlalt, kuid siis küll, kui kalkulatsioonid vastasid-tegelikkuse!■ 
Näeme et tootmise tehniline külg ja tasuvus on kaks ise asja. ,

Вöhm- Bawerki ja Lexise vaated tootmisele kus rakendatud kapital та П|,п_.дт 
Tiho omi о. nende vaadete vahele. - Höhn- Bawerk asus seisukohal, et oOlm1s- 
mused on halvemad k?nitalita"tootmisel ja paremad, tootes apitalimnsabl-e. 
Siin Böhm_ Bawerk kriipsutab alla asjaolule, et tootes kapitaliga kaotame na_ 
ju aega, ohverdades seda varem tehtud kulutistele (vabrikute püstitamiseks Jn 
mis töttu ka tootmisprotsess kui niisugune lükkub edasi teatud aja, muutub
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venitatuks. Sama väite pärast on Böhm- Bawerk’il mõtete lahkuminek Lex’isega 
kes arvab et tootmisega kapitali kaasabil i lühendame just tootmisaega. Vaadel
des erapooletult, antud küsimuse seisukohalt kaasaegset, moodsat kapitalist
likku tootmist (kapitaliga.) ja ilma, kapitalita tootmist, näeme, et esimesel j 
hui tootmisprotsess on nalju kiiremaks muutunud. Näiteks kivist kirve va 71S. 
mine nõudis muistsel ajal noonis enam aega ja vaeva,,kui tantnaeyal^metalli ■! 
kirve valmistamine moodsas käitises ka'siis , kui viimase valmistamise,ajale 
(tootmisprotsessile) juurde arvame aja, mis on kulunud alase rauaärtsi jne. 
(s,o. kapitali; valmistamiseks, Böhm- Bawerk leiab; et uued tootlikumad ring- 
teed’kapitalistlikus tootmises esinevad mõnikord n.n. ootepäevadena. Näiteks 
põllumajanduslikus tootmises on ootenäevadeks suvepäevad, mil vili valmib ja mil põllumees seda on sunnitud ootama. Need ootepäevad pikendavad aga tootmis 
protsessi, vaatamata ta suuremale keerulisusele . or

Näiteks ilmasõja ajal õnnestus Jaapanil ehitada auriku 9000. tonnl-1se 
päevaga, lüües senise kiiruse rekordi. On huvitav, kui mitme päevaga oleks va 
remal ajal vastava veesurumise hulgaga leevaehitus kestnud, arvestades selle 
aegse kapitalistliku tootmise madala astmega. Teadagi nalju enam kordi paiai 
oleks selle ülesande täitmiseks kulunud. . (:; g--ge

Tootmisprotsess jätkub aga. ikka oma arenemist kiires.temnos•Mi1 y..r.dt,i ,.1 ooUmlsDrOUSes8 JauKuD aga —nrd -d —n-l-c-- ; ,
kapitali (kui tootmis vahendit) peame osutama tootmise tõusule, lootmine .K22-- 
tali abil on tootmine ringi teel; Ta sihiks on tootmise ettevalmistus Va-tl- 
matude tootmisvahendite soetuses. , , ' . ......

Meie tänapäeva tingimusis, et alata mingit tootmist, näiteks Kasltoon , 
meie valime pikema tee ja ostame alul tarvilikud masinad, ehitame vast.hoone 
millega küll tootmise algmoment liigub teat. ajavahemiku võrra edasi, kuid 
tootmine on selle eest ka. edukam. Mida suurem on siis ee Ikulut uste hulk, seda 
tootlikumaks muutub meie tegevus (hiljem). Kapitalistlik tootmine suurend... 
tootlikkust ja vähendab toote valmistamise hinda, kuid selle eest lükkab rea 
eelkulutiste tõttu tootmise alguse edasi. |e #

То samane'moment oli niinimetatud antinoomia ^tekita j aks Röhm-Bawerk i ja 
Lexise vahel. Näib, et aga mõlemad vastuoluseä õpetused on õiged. Mulle (s.o 
prof. Kurtschinskile) näib siiski, et siin ongi mõlemal õigus,^ainult nende 
vaatlusobjektid erinevad: Böhm- Bawerk vaatleb tootmist koos kõigi eeltööde
ga, Lexis aga. kitsamas mõttes, s.o. ainult ühe teatava, toote valmistamist oma 
et£e. Üldiselt, mida pikem on tootmise ettevalmistamine ettevalmistamise 1,se
da "edukam on tootmine ise. Suure kapitaliga töötades saavutame suuri tulemu-
si. See ongi kapitali tootlik jõud. *

Kapital kujutab endast, mingisugust töö-tulemust . Kaugel loovast allikast 
ta kujundab inimloomingu tööd paremini tehtuna kui looduna. Ent _..apital ilma, 
tö öt ad on'liikumata mass. Suurem kapitali hulk ühenduses tööga, annab, suur ema а 
tulemusi. Kasutades kapitali, inimene suurendab oma jõudu. Nil siis u-dltood 
lahkarvamus kahe Saksa suurema, majandusteadlase vahel kujutab endas n.n. Suur-
vaadete antinoomiat. ' .. . .
Oleviku ja mineviku töö osavõtt tootmisest. - Ühes asjas on Böhm-öawerk ja 
Lexis ulisel arvamisel. Nimelt kumbki neist arvab, et tootmine kapitali ka а 
abil suurendab küll ettevõtte tootlikkust, kuid kapital pole nende arvates 
iseseisev tootmis—tegur, vaid eelneva, töö produkt. Kasutatava kapitali .TOOk 
likkus oleneb sellest tööst, mis on kulutatud kapitali (nagu masinate jne. } 
valmistamiseks; Tööline kes töötab masinaga.

, mis peitub antud masinas. .liste tööjõuga 
kus ' on seda su

.ga, töötab suure hulga, teiste töö-
_Uuge l .Tu. u.0.. _________ _________ Masinalgi töötava töölise tootlik

kus ‘ on seda suurem, mida rohkem peitub teiste tööliste tööjõudu selles m si
nas. Kuid mõned teadlased'väidavad siiski, et ka. kapitalis peitub iseseisev 
tootmistegur. Näiteks J.B.Sav. Ent nagu öeldud; sotsialistid„Böhm-BaWerK ]a 
Lexis eitavad kapitali iseseisvat tootlikkust. Shweitslane ,Platter ütleb,et 
see vaid näib nii, nagu omaks kapital iseseisvat,tootlikku jõudu, ,Tegeli .n._ и 
on sellega lugu just samane kui masinaga, mille juures lihtsalt ei mõelda et 
ka masin on loodud ainult inimliku tööjõuga nagu kõik muudki kapitalid,-vab 
•rikud, toorained jne. Mitte kapital, vaid tööline loob uusi väärtusi,utleo 
Platter. Minu arvamist mööda (prof.Kurshinski) on äsja toodudf Platteri Väide 
liiga kitsas. Tuleks nimelt termin tööline asendada sõnaga inimene sest 
viimase mõiste on palju laiem töölise mõistest. Muidu võib tekkida kaht- Us 
kui tarvitatakse terminit ''tööline 1, et sellega siduneb ainult liht töölise 
tegevus, mis oleks lubamatu, kuna ka teadlaste, inseneride, tehnikute jne. 
töö on suure tähtsusegaf( Nii poleks mul kuidagi väite vastu, et ainult ini
mene omab loovat jõudu. .... _ . p-umSuurema hulga, produktide tootmine-ja suurendatud väärtuse loomine. - bohm-b - 
werk ja Rotbertus olid arvamisel et kapitalistlik tootmine võimal dab Suure- 

hulga produktide tootmist, kui seda saaks sama tookulutisega otseselt to. 
tades. Kapital aitab loomi Sudu abiks tõmmata, enese eest toole rakendeda- 
Üldiselt mõlemad eelvoolmainit . teadlast tunnistavad kapitali tehnilist loo
vat jõudu.Kuid, ütleb Böhm- Вате rk,' suurema hulga produktide tootmine ei - 
henda veel suurema väärtuse loomist. Tema arvates n.n.tootlikkuse teoori -

ma



en eMeme-hulga produktide tootmise äro vahetanud suurema väärtuse loomisege. 
Nimetatud teooriad roie selgitanud, miks just on alaline vahe kulutatud kani- 
tali ja tema saaduste vahel, s.o, nad pole selgitanud lisaväärtuse tekkimise 
põhjust või allikat, S,p. need teooriad ci ole Böh-Bawerki orvate oma. üles, 
annet keugeltki mitte rahuldavalt lahendanud. Prof, Struve arvates, sünnib ] . 
saproduktide'loomine ainult looduse vegetatiivsetes (tnimeeliu puutuvates ) 
protsessides. Minu (prof .Kurts chinski) arvates on ipm. normaalse tootmise ees
märgiks suurendada inimeste käes olevate produktide hui ka. Seda võime nenti
da igas tootmisharus aga eriti silmapaistev on see'põllumajanduses, kus lõi- , 
kuse saadused, on suuremad kui komponent (küüsi Õud, - külvatud seemned + tc" 1 
Sama näeme ka tööstuses, kuna näiteks tisleri laud (höövelpink) ei kujuta en 
das ainuüksi äratarvitatud ^'.teriali väärtuse ja valmistamiseks kulunud töö 
summat, vaid ta on väärtuselt palju suurem. Et tootmisprodukti kõrgemalt hin
natakse kui selleks kulutatud materjali ja tööd, tuleb sellest, et produkt rn 
huid' b mingisugust tarvet, mida, ei rahulda aga üksikud osad,milledest koosne о 
produkt. Ja seda sellepärast, et tootmisel tarvitatakse tööd otstarbekohasel. 

Nii on iga tootmine suuremahulga- produktide tootmine ja ühtlasi ka suure- 
ma-väärtuse loomine, Gelesnov ütleb, et s uur ema-hulga- produktide tootmisega 
lnngevad küll produktide hinnad, kuid see langus ei'ole proportsionaalne pre 
duktide arvu suurenemisega, vaid on viimasest vähem. Ka seegi asjaolu aitab 
veel kofd tõendada, et suurema-hulga-produktide tootmine on suurema väärtuse 
loomine, ehkki Böhm-Bavrerk arvab vastupidist.' - .
Kapitali rahvamajanduslik käibing. ‘ ' Kapi tal, mi s kulutat ud t о otmise S; uve n 7
dubpeatamatulttaasetootmise’teel, s.o. nlga.b uuesti lakanud ringkäik. Kan.i 
tal teostabki selle ringkäigu. Kapital tooresainena masinana ja muude toot- 
misvahenditena muutub tootmisprotsessis valmiskaubaks, mis müüakse turul. Sa 
dud raha kulutatakse uute'tooresainete ja tootmisvahendite ostmiseks. R: 
muutub tootmisvahenditeks3 tooraineks. Teisalt - igasugune kapital kulub: . 
tooraine võtab uue vormi ja masin muutub aja jooksul tarvitamiskõlbmatuks 1 
Neil põhjusil on selge, et kapital peab end reprodutseerima,vestasel korr' 
käitis töötaks kahjudega ega oleks enam majanduslikult tasuv. Tootmises va
litseb aga alaline ringvool, kuna ühe protsessi lõpp on teise alguseks jne. 
Tootmisprotsessis kapital muutub valmisproduktiks, mille eest turul saadud 
raha kasutab ettevõtja Uute tootmiseks vajalike ainete ostmiseks ja siis ко: 
dub jälle sama ringvool. Näeme, et toodetud hüvised roie määratud, ainult tai 
vete rahuldamiseks, vaid nad peavad tagama ka edasvidist produktsiooni. Ent 
mitte kõik majandusteadlased pole tunnustanud sellist kapitali ringvoolu, ning 
alalist vormide muutust. Politilise ökonoomia arengu astmel oli see küsimus 
täiesti võõras. Esimeno katse kujundada sellist ringkäiku, tehti füsiokraat 
quesnav poolt tema teoses "Tableau economigue '. Siis ununes see, kuniks Marx 
võttis ta täiuslikumalt üles oma "Kapitali" II ja osalt ka III köites.

Kokkuvõttes: kapitalistlik tootmisprotsess eeldab alalist rahvamajandus
likku kari tali kujude muutmist, mida nimetatakse ' kapitali rahvama jandslikuke 
käibinguks. Kapitalistlikus majanduses on tähtis, et kaupu saadakse vahetpi
damatult müüa, sest vastasel korral peaks ka tootmine jääma seisma.
Selle käibingu liigid Marxi järele, ü Marx eritleb kolm erilist kapitali rin 

käiku: 1) kauba kaubanduslik-kapital; 2) raha, kaubanduslik kapital ja 3) kapi
tal, mis toob kasvikuid. P.s. toob Marx skemaatilise ülevaate, kusjuures k ■ 
nimetatud kapitali liiki jagunevad ringvoolu puhul kolme staadiumi: 
1) Kauba kapitali puhul, • • • • - • • • •
I.staad.: Kaup - rahaks ж.. K-R; Il.staad.: Raha - Tooraineks, .. .R- ;
III. staad.: Tooraine - suurenenud kauba hulk... T-K-, - Siin teatav ü.uba 
hulk, muutub suurenenud kauba hulgaks järgmiselt: I staadiumis - kauba,eest sr 
dakse raha, mille eest (II staadiumis) ostetakse toodetav hulk hüviseid (tooi 
aineid), millest-(III staadiumis) saadaksegi peale tootmisprotsessi suure-
nenud kauba hulk. ' - '- - '
2) Raha-kapitali puhul - I, staad,: R - К .... Raha - Kaun; II. staad.:• ■ 
T - SK ..,. Tootmisprotsess - Suurenenud kauba hulk; III.staad.: SK - R ,.. 
Suur, kauba hulk - suurem rahasumma. - Sellest tuleb arusaadaniizet (I. 
staad.) rahasumma R eest ostetakse toodetav hulk hüviseid (tooraineid) - K; 
(II. staadiumis) - see viidekse tootmisprotsessi, kus normaalsetes oludes too
detakse suurenenud väärtuses kaunu, kui neid osteti tootmise alustamiseks - 
- SK; (III. staadiumis) need paisatakse turule ja müüakse seal suurema rahasu- \ -- X e • ------ —---Ü / ---- J " J -m sme== -------------

УПЯ R1 OCst • ~
Esitatud skeemistinäeme . et ringvool algab teatava rahasummaga R ja lõpeb 

samuti rahasummaga R-mis oh esialge s-b~raliab^^ Slin on
teatava rahasumma muutumisega suuremaks rahasummaks,( ,,
З) Kasvikuid andva kapitali puhul, I, staad.: R <R. ••?... . , .
Selle kanitali hulka kuuluvad kõik laenukapitalid,'krediidid jne., kusjuures 
tüüpilise näitena on siin välja laenatud rahasumma, mis annab teatava aja möt 
dumisel teatava kasviku (kapitali kasu).

kus juures
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Üksikute bpitn.li liikide tähtsus bpjblistlikus kÄibcs, - Jälgides eeltoodu: 
Marxi skeemi naene? et rahvamajanduslik kapital esineb i'gapäevases e 1 us mitme- 
Suguste vormide kujul, nagu, kaupadena turul, tootja, käsutuses olevate tootmis 
vahenditena (toorained, masinad jne.) ja kasvikuliste raim summade näol,mis on 
tootja, kasutuses. Sellest järeldub, etka.vitali erisuguste vormide vahel va
litseb teatav tööjaotus, kuna ühe ja. sama kapitali eri-liigid täidavad erisu
guseid ülesandeid. Näiteks rahakavital on võtnud endale ’ vahendava, ülesande, 
sest ta võimaldab kapitali vormide tsirkulatsiooni, s.o. üleminekut ühelt vul- 

milt teisele (ringkäiku). Seesuguse tsirkulatsiooni juhtijaks osutub knupmcci 
kes oma käes oleva rahakapitali (mida. Marx paiguti tituleerib ka H= ndelsknpi- 
tal’iks) kaudu kergendab kapitali ringvoolu (müümise ja. ostmisega). Seega k*  

mehed avanse er ivad tootmist oma vahemelise tegevusega »rakendades kapitali nrc 
duktiivsesse töösse. Juhul, kui poleks kaurmehi, neaks tootja ise hoolitsema 
toodetud kaupade turustamise eest, ent siis tootja reaks vaheajal valhendama, 
kuniks kõik valmistatud kaubad müüdud, s.t. kuni"ta on saanud tervelt tagasi 
oma kulutatud kapitali. Kuid samaks aiaks peaks tootja edaspidise tootmise ka 
kestama, mis mõjub halvustavalt ettevõtte produktiivsusele., kuna, kaupade tu
rustamine kestab paiguti õige pikk aeg. Kui aga, tootja tahab vältida sellisel 
seisakuid tootmises? siis peab ta, omast kasutada-olevast kapitalist ainult üh 
osa rakendama tootmisprotsessi teenistusse ja ülejäänud osa hoidma tagavaraks, 
et jatkata selle abil tootmist sel ajal, kui esimeses. ' tootmisprotsessis toe 
detud kaubad turul müüakse . Antud juhul oleks ettevõtte tootlikkuses ikkagi 
langus, sest et kasutatav kapital on väiksem. '

Et aga majanduslikus elus hoolitsevad kaupmehed'turustamise eest, siis toe 
ja võib rakendada, kogu oma kapitali tootmisse ilma, et ta tarvitseks viimast 
katkestada, kuna kaupmees ostab oma enese kasutada-oleva raha kapitaliga toot 
jalt kaubad kohe pääle tootmise lõppemist ja müüb need hiljem tarvitajäile 0d 
si. Nii omab raha--kapital, mis on kaupmehe käsutuses .tehnilise • ülesande, või
maldades kapitali vormide kiiremat tsirkulatsiooni (liiklemist,ringkäiku,rinr 
voolu, raha käibimist ). ' _

Kolmas liik - kasvikuid andev kapital on iseloomulik selle noolest, et S6. 
le kapitali käibes on üksainuke ne periood. Nimelt muutub teatav rahasumma (F) 
teatava, aja järele teatavaks (suurenenud )raha summaks (R ), s.o. nlgsumma + ко 
pitalikasu ehk kasvik. Nagu öeldud,"kasvikuid andva kapitali hulka kuuluvad 
kõik laenu-kapitalid, krediidid jne. . ' .

Marxi arvates laenukapital on kõige puhtam kapitali kuju. Samuti,orvab ta 
et krediidi tähtsus on määratu suur, kuna krediit just võimaldabki jätkata" 
tootmist vahenjal, mil valmistatud kaubad ootavad turustamist ja tarbijaid.

Sellisteks, krediite andvaiks asutisteks on pangad, kuhu kogunenud vabad 
rahasummad laenatakse välja ettevõtjaile. Kuid seesugusel laenukapitalil on 
ka omad miinused. Nimelt - tootmine krediidi abil soodustab laiutavat toot
mist n.n. ületoodangut, mis tähendab, et toodetakse kaunu enam? kui neid va
jatakse. Selle järelduseks on sagedased rahvamajanduslikud kriisid. Just eba: 
reolneja fiktiivne krediit kapital on põhjustanud teatud määral kriiside tel 
kimist, ahvatledes ettevõtjaid massilisele kaupade tootmisele, , ,
Kapitali taas>-tootmine rahvama janduslikis protsessis. - Kapital kui toorained 
ja tootmisvahendid muudetRkse järjekindlas tootmisnrotsessis va lm i s t о 0 de t e ks, 
kaupadeks, mis müüakse turul ja lähevad ostjate tarvete rahuldamiseks. Kau
padest saadud rahaga ostetakse uued toorained (ja töövahendid), mis on vaja- 
lised edasiseks tootmiseks; jätkub sama ringkäik. , .

Esimese katse selle ringkäigu abstraktseks kujutamiseks tegi Francois 
Quesnay oma 'Tableau economique’s", kuid enam täielikumalt ^egi seda Marx om 
"Kapitali ' I ja III köites (vt. eesnoole 3-as aiapeal kiri: Selle käibingu 
liigid Marxi järele".) , . .

Marxi arvates võib kapitali ringvoolus eraldada kaht ajalist perioodi: 
1) täielik ringvoolu aeg (n.n.käibeaeg); s.o. aeg, mille vältel kapital muu
tub suuremaks - tarbimisväärtuse tõttu (sie selbst erwährt); s.t. ajavhenik: 
ku võimaldamiseks "kuni'valmiska.uba ostmiseni kaupmehe või tarbija, poolt.2)t; 
aeg (Arbeitszeit ), s.o. osa ajast, mis kulub teatava produkti valmistamiseks 
või kitsamas mõttes on see aeg, ilma tootmiseks tarvisminevate ettevalmistus 
te arvestamata. Marxi arvates kapitali taastootmise intensiivsus oleneb just 
kapitali ringvoolu kiirusest. Minu (prof .Kurts chinski) arvates on vahetegemi 
ne üldise kapitali ringvoolu aja (Ihschlagszeit*)  ja tööaja vahel väga lähe
dane Böhm-Bawerk’ i ja Lexise vahelisele antinoomiale tööa j a pikkuse kohta,ku 
na Böhm-Bawerk vaatles just seda n.n. Unschlagze it ’i, mille hulka, kuulub ka, 
tehtud eeltöödele kulunud aeg ja. Lexis juhtis tähelpanu tööajale kitsamas mõ 
tes. Üldiselt olgu aga tähendatud, et see otsene tööaeg muutub kapitalistli
kus tootmises vastuvaidlematult üha. lühemaks. . . .

Marxi arvates selline kapitali ringvool ja taastootmine on kohandatav nn 
era- kui rahvamajandusliku kapitali kohta. Kuid kui vaatleme ainult rahvama- 
jandusliku kanitali ringvoolu, siis näeme jällegi uusi seisukohti, oote-d 



tuleb tootmisprotsessis valmistada selles hulgas, kattuksid tootmiskulud 
ja uxs ka ülejääki (kui kaubad realiseeritud) selleks, et võida Ht1? Gy?sl tooia. Teiste sinadega - tootmisprotsessis tuleb valmistada kouzu.nil tar 1- 
nis vahendite katteks,kui ka tootmisvahendite T^Semiseks Nii,uhe kui U1- 
se otstarbega kaupa tuleb toota külla laasoV. maaral, lu. teeseys
he tarbemisvahenditeks, siis on see eestkatt.ettevot ale kahjuks ja teiseks 
jäävad osa tarvitajate hõuded rahuldamata . Teisalt - hl loodet ^,0 И, 
he tootmise jätkamiseks ”№atudJcaupu, siis jaab seis™
koos kaudne ettevõt a kahju kui ka antud kauba-sshbjl8sgnndmmiünist saadud

Ettevõtja, peab tootma kaupa vähemalt П£ vilistamiseks Tootmist
selleÄusS^ehabWrxwÄ^

S-žtgilÄ U< .u;.S
da nimetatakse laiendatud taast ootms_e]<s. Laiendatud taastootmins teatav osa 
iseloomulikum kabi t г ■ J i s 11 i киТёП о о Ь';ТЁУТе ja sunni , • , T •
rahva tulust ei lähe tarbimisvahenditeks, vaid kulutatakse tootmisvahendite

urstiethorri” arvates on Marx: küllaldase ja у^Гvähe pühendanud tähelpanu; et laialdased, ??uämsi utetavad tootmsed,voi 
vad gsta8, Im;ise siis Sniethoff soovitab nende probleemidega -ahem--. 
tütvuneäd. Ta ütleb et kavakindel Jootnistegevra, mis suundub laientotud^fc 
Ditali taastootmisele, töstab üldist majandusliku elu ase . ■ - '
siis, kui hoidutakse liialdusist. e,ov 9;t-7; pino.Kõigist eeltoodust selgub, et majanduselus valitseb alaline " n = 
vool ja vormide uuendamine. ; -tt . , ТппЛяч nn kui une -Kapitali tekkimine ,ia tema kub ,i unemine_. - Küsimuse kohtargquj488 üks'vanema 
"nn Я bnital—on iuba algusest paale • ava Hatud erinevaid mõtteid, lks .M5 
õpetusi, mille sünnimaaks Inglismaa neab Induses
duseks säästmist. Eriti rõhutas säästmise protsessi.tintsustornhVep;-8930oi. 
inglane Senior. Tema arvates alalisest hüviste s^stmisest z,..,un 
sul kapital, mida, hiljem kasutatakse tootmiseks. On mõeldav et^sa “its "tmie . 
raha, kuid kapitalina mõistame ka igasuguste te is ce hü viste ^kma’nad muutu 
neid säästa? Terve rida produkte ei kannata üldse .lal 9iduenisnk - 18 1bulil 
vad kõlbmatuiks, nagu näiteks Sõiduvahendid Selgub tdodetid,s.0. looäud 
osutuvad vaid seesugused hüvised, mis n j lootmiseni Teisalt aga kui üld- 
inimtööga. Olemegi oma. mõttekäigus youdnud tootmiseni.^ tule_
se enam ei toodetaks, уй id ainult cta4s es kuh lalise aluseks on toot- museks vaesus. Järeldub, et kõiksuse seesmiseks kungami t edas
mine. Teiste sõnadega. - tootmine,on kapitali 18-- sest kupidise olelu eeltingimus. Kuid ei saa ка \ a *̂^5,  d 55,5,5 võl ka mõel- 
kogu tootmine rahuldab ülejäägita ainult 2q 5 . vaialik et üks osa
dav laiendatud tootmine, kapitalistlik.tootmin • 8: e tootmi-
toodangust läheks otseste tarvete rahuldanisegs jmttuss ja säästmise või 
seks. Kokkuvõetult näeme, et tootmine loob uusi ka_
mittesäästmise kasutamisest oleneb, kas kpik toodetu võimaiu 
paalide loomist või läheb kogu toodang ainulttarvett,nsde-tumust"sääste- 

’ Edasise tootmise laiendamiseks on va ( organisatsiooni-takse, kas nende omaniku ettevõtete laiendamiseks voi uute org,ni 
de loomiseks. Nii t ootmistoodete suhtes 2 i,uis neip kasutatakse.
Tootmine loob uusi väärtusi seetõttu võitlust
Majandusteooria küsimuses kapitali moodustamisest рееи^кь ,
kanitali tootmise tekkimise'momendi ja säästmise momenli, •
Taate» säästmise tähtsusele. - Säästmise tähtsusele kriipsutns järglaste 
Smithseniorjarida kirjanikke. Eriti.tersyalt. Senisrhise tetsust - astu- vastu, kes, nagu-Schulze-Delitzschki, toonita.id saada milt
sid sotsialistid. Senior väljus oma.kirjutuses,ettewuiugsst‘ik. Teravalt 
näriks, peab oldema hiigla vahenõu i; U ‘ välja Lasalle, pilgates miljonä- 
protesteeris selle vastu ja korialt-naeri8a igasuvistest maistest huvidest: 
ride kahetsemiseväärt saatust, fes loobuvad igasug^ võimalik sääeta,
P.s. asutus, et mitmesuguseid kapitalistlikke ^,-Ue juhti-
loobudes nende tarbimisest . sotsialistlik kirjanik.
sid sellele tähelpanu; sama .egi Л1 in , srvab samuti, et igasugu-

Sotsialistide seisukohal asub kaBöhm-savemg leiab seniori vaadetes veelg 
ne kapital saadakse tootmisprotsessi.cudurenesest"ei Saa. kujundada, kapital., 
imelikuma olundi, ja nimelt: säästmi. . tagasihoidlikkus viivad täieliku 
Ш,ЙЙЙ; кша %b?™ä?id zn setaks Siis, tall onam sildagi ei

P.S. osutus, et mitmesuguse
loobudes



' - 57 - (4 e ine)valmistata. Tegelikult on seda viimast praktiseritud Nõukogude Venes belsche- 
vistliku reshiimi algpäevil, mis tõi kaasa üldise vaesestumise. Nii näeme, et 
säästmine iseendast ei tekita, kapitali-ega vii häädele tulemustele. Kapitali' 
tekkimiseks peab olema teine alus, s.o. tootmine. Siingi kõik oleneb sellest, 
kuidas tootmisprotsessi korraldatakse, et kas toodetud kaubad tarvitatakse ko: 
he ära, või säästetakse neist osa. ning pannakse tagavaraks kõrvale. Pole usu
tav et Ford, Rockefeller, Zahharov või Morgan on rikkad oma säästlikkuse tot 
tu.’Selge aga on, et iga. kapitalist võib kasutada oma varandust isesuguselt: 
nautides-luksuslikku elu või asetades oma raha uutesse tootmisettevõtetesse-ka 
otseselt, ehk kaudselt pankade kaudu, kust ta. summa laenatakse * ettevõtjaile. 
Böhm- Bavrerk ja rootslane Cassel näevadki rikaste inimeste s.o. kapitalisti
de erilist ülesannet selles, et säästa, ja hoida kokku just oma isikliku.elu 
arvel1 produktsiooni üldise nivoo tõstmiseks. Sellega langeks ära ka sihilik 
väide, nagu ei teeks kapitalistid midagi üldsuse kasuks, leuna, nende kapitali-- 
de abil laiendatud tootmisega, nad annavad tööd ia leiba, suurele täälishulga e

On vältimatu, et ükskõik missuguse säästmise võimaldamiseks on vaja üht 
üldist eeldust, mis-seisab inimese tööga teatava tootlikkuse.taseme saavuta
mises. On vältimata, et maa ja rahva tootmine omaks piiri, mis ületaks arbi- 
miseks tootmise. Miil ütleb,kapitali säilitamiseks ta olevas kujus, peab ala
liselt taastootma kapitali. Oleme sunnitud konstanteerima, et kasvav, suurene-, 
osa-kapitalist on hilisema päritoluga; et väljaarvatud mõned maaparandusel 
jne, - osutuvad viimaste aastate loomiruks .Vanaaegsed ehitisedki on uued -e. 
tavalt osalt, sest nad vajavad pidevat korrahoid (remonti) , kuna nad muidu ej
oleleks kuigi teyia. . . . .... , .

.eid vaatekohti võib viia, kohe arvamise alla: 1).kapitali peab^ saastma ja 
2) et kõik konkreetsed hüvised peavad olema, toodetud, sest, et kuhjamine -Oot 
miseta ei anna mingit realset tulemust, vaid mille tagasjärjeks on üldine vae 
sus. Tootmist võib ehitada . talle vastavale tarbimisele, kulutusele.
Säästmine ei ole voorus, mis seisab loobumises. Maksab kujutella, isikuid kel
le kätte koondus id suured kapitalid mitte säästmisega. Juba-loodud hüviste ka
sutamine ja nende kasutamine mängivad kõige selle juures suurt rolli. .

Need on teoreetilised vaated ajaloolisesolustikust kapitalide tekkimisel. 
Kanjtali kuhjunemise ajaloolised vormid ja tema kuhjunemine, Marxi^ja Lombar- 
ti vaated. - Pääle esitatud teoreetiliste õpetuste kapitalitekkimisekohtа 
"on о lemas veel terve rida ajaloolisi kompositsioone, mis püüavad selgitada.k 
pitali kuhjumist praktilises elus. Vanemaid ajaloolis-- sotsiaalse id komposi
tsioone kapitali-tekkimise kohta on Marxi koostatud ja avaldatud ^Kapitali 
I köite 24.ptk-s. Marxisse ei mahu see, et kapitali kuhjumine on tööliste eks- 
plutatsiooni tulemus. Et Marx suurema osa. oma. elust veetis emigrandina Ingli: 
maal, siis vaatleb ta just sealset kapitalistliku majanduse tekkimis^.

Õigus ja töö olid alati rikastumise ainsaiks vahendeiks. Tegelikult a-8- 
kuhjamise viisid kujutavad endas kõike muud, mitte aga idülli, lgkuhjamine 
on tootja tootmisvahenditest eraldamise ajalooline protsess. .

Kapitalistlik ajaarvamine algas alles 16. sajandist. Esimese sammuiia esi
nes maaelanike ekspluateerimine; Inglismaal kadus orjus 16.s.lõpul, mille ta
gajärjel tekkis isiklikult vabade talupoegade klass. . . f

Paraleelselt reformatsioonidele ja kurikuulsale .anastamise protsessile^, 
tekkiski kapitalistlik suurmaa^pidamine käsikäes väike»-maapidamise hävinemi
sega. Uued maavaldajad ajavad välja kiriku mail olnuid talupoegi. Veel S: 
viimasel ajavahemikul oli talupoegkond'arvukam ämerite klassist. 1750 a. pai
ku kadus sõltumatu -talupoegkond ja 18.s. lõpul kaovad ka kogukondlil varandus
te viimased jäljed. Kirikute varanduste röövimine, riikliku varanduse- kuri
tahtlik võõrandamine kogukondlike varanduste moondumine eraomanduseks, ongi 
algkuhjiäM^/e?-lw? kapitalistlikuks maapidamiseks ja proletariaat valgus lin
na" töösenssea Ejcefisuudetud harjuda uue korraga, vaid muututi hulgusteks, 
roimareiks olustiku surve all ja harjumusilt. . .

Alates 15. s. peale ja kogu 16. s. vältel ilmusid kõigis Lääne-Euroopa mais 
seadused hulguste vastu. Praeguse töölisklassi isasid karistati selle eest, 
et neid muudeti hulgusteks, ütleb Marx; ja siis terroriliste seaduste abil 
neid piinati, tembeldati, tulise rauaga, karistati piitsaga, sihiga, painuta
da palgatöö distsipliinile. , , .. „ ^г,4+-NiiMarx tõendab ajalooliste faktide varal, et.kapitalistlik majandus ehit 
ti üles julmade abinõude varal, nagu seda, on tööliste sunniviisiline rakenda
mine kapitalisti teenistusse ja. maade ekspluateerimine, kusjuures ei saa tul
la kõne alla kokkuhoid (säästmine), kui кар. majanduse ülesehitav tegur. K 
riik heolitses selle eest, et töötasu poleks liiga kõrge, määrates,.seadusega 
töölise töötasu maksimumi, mitte minimumi, nagu seda tehakse tanapaeval. hee- 
latud oli ka tööliste organiseerumine trade unioonidesse". Need seadused ja 
ettekirjutused kehtisid kuni 1825.aastani. . ' . . .

Kõik need korraldused tõid kaasa uued tingimused. Suurmaanidajaa, aetuna
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suure kasusaamise ihast, hakkasid tootma•suurte turgude jaoks vilja ja lamba
villa. Elavnes kaubanduslik läbikäimine. See asjaolu selgitas oma->korda kapi

tali rakendamise vajadust tootmisel. Nii jättis keskaeg kaks liiki kapitali: 
liigkasuvõtliku ja. kaubandusliku kapitali. ( Tucherkanital, Kaufmännische Han
delskapital) Uuemal ajal näemegi tööstuskapitali tekkimist sellest, kusjuures 
olgu tähendatud, et keskajal takistasid külades feodaalkord ja linnades tsunf
tid - muuta, liickasuvõtlikku ja. kaubanduslikku kapitli tööstuskapitaliks.eic 
ajal "töönduse ülemäär eeldab kaubanduslikku ülekaalu, siis aga oli ümberpöör
dult. P.s. mängisid rolli ka. kasvavad riigi võlad kõikjal. Marxi arvates olid _ 
riigi võlad algkuhumise olulisi tegureid. S elle Marxi pildi värvid on vägapa 
sult võetud. Ajaloolis-majanduslikud protsessid on oluliselt liht austatud, kv 
juures pole säilutatud ajalooline perspektiiv. Seda. aga. tuleb tunnistada prae-
sult voetud. Aiatoolis—majanduslikud protsessid on oluliselt lint austatud,.kl 
juures pole säilutatud ajalooline perspektiiv. Seda. aga. tuleb tunnistada prae
gugi, et majandusliku ümberkujundamise peajooned ja algkapitali loomise tingi
mused on toodud õieti. See protsess eit^demud nii järsku ja teravalt,vaid või 
tas mitu sajandit. Üldjooned on märgitud õieti, mida kinnitavad hilisemad uuri 
musß.d, .

Üldaktsioonina ühe andekama majandusajaloo (Derimoderne Kapitalismus )teose 
järgi, mis kuulub moodsale ajaloolasele Lombart iie, läksid kapitalid käest-käu 
te väikeste kasudega. Lombart ei ühtu nimelt paljude teiste teadlaste arvami
sega, nagu oleks kapital loodud kaubanduse kaudu. Magu öeldud, tema arvates , 
keskaegsel kaubandusel polnud kuigi nimetamise väärseid tagajärgi, sest, kuigi 
saadi suuri kasusid, siis need kadusid kõik" suurte tollide ja. raske transpor
di -peale. Ka. kaupade ringlemine oli aeglane, - vastav kaubanduslik kapital muu 
tus aasta jooksul ainult kaks korda ühest vormist teiseks. Kõige selle tõttu 
keskaja kaupmehed olid kaasaja arusaamise järgi päris vaesed inimesed, kes tee 
nisid vaevu oma perekonnale toidust, nagu praegu väikekaupmehed. Tolle aja ka. 
mehed ei saanud hindu-üle skruvida ka monopoliseerimisega mitte. Rikkad kaupme 
hed, Lombarti arvates, olid rikkad juba, enne oma kaubandusliku tegevuse algus , 
Kuid ei-või eitada, kõrgete hinnat~stude objektiivset mõju keskaja kaubanduse
le. P.s. peab mainima, et kaupmeestel oli kauba ostmine tsunfti organisatsioo 
ni tõttu raskem. Varanduse siirdumine käest-kätte leidis aset erinevail põhju 
sil. Kuhu voolas kapital? Vaadeldes Seda kuhu kuhjusid keskajal suured varan
dused, tahab Lombart jõuda selgusele, millest on siis kapital õieti "tekkinud. 
Ta. mainib järgmisi varanduste kuhjumise kohti: 1) Camer-a anostolica, s.o. paa
tl troon, mis oli mater oeconarum - kõigi rikkuste ema. Paavsti maksude -piits 
oskas ju natsion. majand, sfääris soetada-rahasumme , kusjuures risti kümnis- 
maks a.ndis suuremaid sissetulekuid; 2)-rüütli ordude laekad, kuhu varandus 0-: 
laekunud eestkätt põhimiku.—rendi näol, ordule kuuluvate maaalade kasutamise 

' ' inglise ja prantsuse kuningate) suuredeest:eest:, 3) mõne ilmaliku valitseja (nt. inglise ja prantsuse kuningate) suured 
varandused; 4) Põhja- Itaalia, ka.ubalinna.de (Veneetsia ja Milano) suured varan
dused; 5) pärastpoole astuvad ette ses suhtes varanduse omanikud maaomanikud 
ja linnama jandid (kaupmehed). Lombarti arvates on liiakasu süsteem valmistanu 
teed kapitali tekkimisele. Linnades täitsid"võimu juures olevate perekondade 
liikmed oma taskuid ühiskondliku varandusega, samuti, kui maksude võtjad ja üle 
ostjad. Maavaldus ühes ta tuludega, esines uute inimeste rahalise rikkuse alu
sena. Tolle aja. kaubanduse arvud kahvatuvad sama aja krediitoperatsiooniliste 
tehingute ees, sest laenu anti liigkasuliku kasviku vastu - ikka teravamatel 
hädadel. Näiteks - inglise kuningale anti mõnikord laenu 50% eest. Meed liig
kasuvõtjad kuulusid kõik kuulsaisse perekonnisse. Keegi ajaloolane tõendab ko
guni, et Milanos ja Piisas tegelesid liiakasuvõtmisega kõige kuulsamad perekor 
nad - ristisõdijad. Ma.rxi-arvates on kapitalistide tekkimise pohjuseKs,Ko-o- 
niaa]_maj anduse kuhjumine. Samal arvamisel on ka Lombart öeldes, et võõras
te rahvuste röövimine koloniaal-mapanduse abil (asumaid puudutava majanduse 
abil) omab tähtsuse kapitali arengus. . . . ,

Lombart käsitleb kavitali tekkimise põhjusi palju üksikasjalikumalt Marxis 
Ta ei vaatle kapitalistliku majanduse tekkimist ühes riigis, vaid kogu Länne- 
P.n-A-c (en;+; Galcac Рг>я rU спштляя 1 Тй.я.яЛ i as _ mitte ava Inglismaal). Lom-Euroopas (eriti Saksas. Prantsusmaal Itaalias, mitte aga Inglismaa,, 
hart peab äärmiselt tähtsaks kapitali tekkimise suhtes koloniaal-majanduse, 
arengut, mis sai alguse ristisõdade ajal, mil usuliste sihtide mõrval soori
tati ärilisi tehinguid.Kolonisalmajandus suurenes Ameerika, avastamisega veel
gi. Valged kaupmehed koorisid pärismaalasi hiigla kõrgete kaubahindadega. hi:. 
Jean Bodini andmetel nõuti pärismaalasilt pari vanade, saabaste eest 300 kulc 
tukatit, hispaania mahteli eest isegi 4-5000, peekri hind, oli ^00 tuKatit j. 
Pärismaalastele müüdi sunniviisil esemeid, mille tarvitamist nad ei tunenu^ 
ent kaupu tagasi teps ei võetud. Seesugused kaubanduslikud meetodid andsid. , 
hiigelka susid. Hispaania, kaubakontorid Hudsoni lahe ääres töötasid 18.s.paris 
maalastega (äri alal) 2000 %-lise kasuga. Portugaallased teenisid 400,h^yii- 
na. kaupadega. Itaalia kommuunade burshuaaslikud elemendid käisid ristisvitja" 
te jälgedes nagu raisakullid, kes püüdsid saaki -.kasu. ...

oloniaal- majanduse olulisemaid aluseid oli. parismaa.laste, sundtoo, kpna 
paraleelselt roövmajandusega arenes ka. pärismaalaste orjastamine. A--aneldet 
tud piirkonnad teenisid laias mõõdus siidi, puuvilla, ja keraamika -

Пс .
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tööstustes suuri rikkusi oma peremeestele. Euroopa, majanduslikud kombe c. kan
ti üle nendele uutele maaaladele. Selle süsteemi oluliseks tunnuseks oli or
jade instituut - Levantis. Kolumbus ütles, et uue sti. avastatud, maade toeli
se rilluse moodustavad nende elanikud. Koloniaalpoliitika eesmärgiks oli, - 
saavutada suurema arvu elava töö-j õu ekspluateerimist. . t . , . .

Ко"! oniaal-ma janöuse arengu järgus näeme punase tõu väljasuremist (sigine
sid v"he ja tapsid iseendid massiliselt selleks, et hoiduda valgete tagakiu
samisest), kuid ka kollane tõug kandis inimohvreid. Kuivõrd levinenudoli 
punanah sete hulgas enesetapmine, sellest jutustab "Hispaania, kirjanik Lasca- 
ni teraveelne anektoot, mis toonud Somrarti P00.ll*  asemele

Eurooplased hakkasid otstarbetute punanahkude"Tmeerlkasse importeerima 
Aafrika neegreid, (Aastane neegrite üleviimine ulatas üle 100,000 pea). ,
Halbade transportolude tõttu hävis teel palju neegreid. Selle tagajärjel oli 
sube Aafrikast väljaveetud ja. .Ameerikasse sisseveetud neegriorja.de vahel mõ
nede arvates 7:3. Kaupmeeste paleed Genuas, ja Veneetsias ning ,ka uh andus tuu
sade kaubamajad Bordeaux ’s, Amsterdamis ja Liverpolis ehitati üles neegrite 
higi ja verega. Esimesena tegelesid sel alal portupaallasedaga suuremat 
kasu said inglased. Kasu neegritega kauplemises oli 504. Toimus eurooplaste 
röövma jendus. Selle tõttu tuleb mainida, et koloniaalmaiandus annab võima- . 
lust kapitalismi tekkimisele ja arendamisele. Sombart eristab, päle koloo
niate tekkimist kaht erisuunalist liikumist Vana- ja Uue- Maailma vahel: 
1) Kultuuri tungi idast läände ja 2) aga kulla, ja hõbeda, voolus id läänest 
itta. See on seletatav Idamaailma muinasjutulise, rikkusega. Kuid peale risti- 
sõdasid toimus vastupidine protsess. Peale koloniaalnejanduse peab Somoarü 
kapitali põhjuseina tähtsaks veel väärismetallide hankimisi päriselanikelt, 
- pärismaalaste maksustamisega . röövimistega jne. Keegi ei saanud^otseselt 
kullake vandus ist suuri kapitale, sest kaevandused olid ühisettevõtted, jms 
igal osanikul oli üks, keks osatähte, mistõttu sissetulek jagunes ka vasta
valt pisivarandusils, * . .

Euroopa olukorda nii vaadates. Sombarti arvates suurimad teened on just 
keskaegsel raha-eristokrsatial, nes oli seotud maaomandiga, s.o. maa. aristo
kraatia: - 1) maavaldaja aadel ja 2) linna aadel sõna kitsamas mõttes. Maa- 
rent" oli keskajal Sombarti arvates hiigla kõrge ja põhjustas kapitali kuhju
mist põhimikurendise tõus linnades keskajal on sarnane vastava tõusuga 11. 
sajandil, rääkimata juba vanast ajast. Põhimikurendis kasvas, linna perekon
dades "kui teenimata ülekasvu näol. Maaomanike kätesse voolas ikka suuremaid 
summe. Maa Asutamise rent oli osalt päranduslik, osalt tähtajaline (100, 
200 aasta peale). Maaomanike kätesse voolas ikka suuremaid sume.

Oleme eesmärgil. Saladus on paijastatud."Kodanike^rikk?jste algus ^on, sel
gitatud. Moodne kapitalism pole midagi muud; kui vhimiku rendi kuhjumine. 
Selline on Sombarti vaade ta teose I köites. Ta arvab, et kapitali kuhjuni- 
ne pole toimunud ei järsku ega veriselt, vaid vastandina Marx i mõttele -*  
aeglaselt. Oli ju see j ärk—j ärguline, märkamata, töörahva töötasu äravott, 
kusjuures kasutati koike võimalikke mahhinatsioone (kavalaid , konksude se- 
pitsemisi ja riukeid). Kuhjuvad rahad paigutati uute maade, mis andvad ren
ti" omandamisse, osalt krediitoperatsioonesse ja osalt 3-te isikute kaubandus. 
se! Rahaks muudetud põhimiku rendid on moodsa kapitalismi aluseks. Erandina 
olevat ammutatud vägivaldselt kapitali «а. 11 aheidetud maadest. Kuid teose tei
ses trükis, mis ilmus 10 aastat hiljem Sombart on muutnud oma,vaatekohta. 
Sääl ta ei omista põhimiku rendile enam kuigi suurt tähtsust ja tunnustab 
isegi, et ta väi jendised-köites on olnud liiga, provotseeritud. Selles, II 
trükis näitab Sombart terve rea põhjusi, mis on olnud tähtsad,kapitali tek
kimise ja. kujunemise seisukohalt. Ta jagab kõik kapitali tekkimise vormid., 
kahte liiki^A. Varanduste tekkimine väljaspool kapitalistlike majandite 
piire: . . _
I. Varanduste kujunemise seotud vormid (Gebundene Formen der Verbindung des , 

ö ): 1) va r an d us t e" ku' phe m i ne käsitöö majandis, 2) varanduste kujunemi 
ne rahalaenutemise tulemusena, 3) linna põhimiku rendi kujunemine ja 4) va
randuste vahetu kujunemine. .
II. Varanduste kujunemise vabad vormid (Freie Formen der Verbindung^des er- 
mögens): 1) pettus, vargus; 2) röövimine; 3) sundkaubandus; 4) asundusmaa- 
de ekspluateerimine kolooniate abil. B. Varanduste kujunemine kapitalist
liku-ma janduse raames. . .

F. Oppenheimer seletab kapitali tekkimist ainult eraomandi instituudiga 
põhimiku rendi keudu. Mõned ajaloolased nagu Stiede j.t. pole Sombarti vaa

teid täielikult kaitsnud, öeldes et teoreetiliselt need on teatud määral , 
vastandlikud. Kuid nad ei lükanud neid ka. ümber, sest ometi ei voi öelda,et

neegriorja.de
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Sombarti vaated oleksid alusetud. Suur osa Sombarti olukordadest Uhtuvad 
Varxi ja Bücheri vaadetega. Ver Veber arvab, et kapitali tekkimisel on väga 
tähcis ka psühholoogiline monnt. Nii näiteks reformatsioon ja kalvinism 
soodustasid, suurte kapitalide kujunemist. *
Kapit' 1 istliku tootmise subjektiivsed ja objektiivsed eeldused. * ‘ '

Igivsj'ä“^dpitalistliku 'subjektiivse postulaadina"esineb 'metallraha. P.s. 
on objektiivseid tingimusi, mis annavad kapitalistlikule ettevõtjale võima
luse astuda kolmandate isikutega lepingu vahekorda. *

Subjektiivsed postulaadid on tähtsamad ja, nagu öeldud? kõige vanem neist 
on metallraha. Ent teisalt - isegi rikkam rahakuhjumine ei kujune küllalda
seks postulaadiks. Teises järjekorras esineb alles n.n. kapitalistlik vaim. 
Kapitalistliku vaimu all tuleb mõtelda kõikirneid psühhilisi eeldusi, mil
lised on omased kapitalistlikule ettevõtjale, nagu näiteks vastav arvestuse 
võim ja oskus jne., mida majandusliku ratsionalismi seisukohast iga kapita
listlik ettevõtja endas tallatama peab, selleks, et olla igal ajal ja igas 
olukorras omal kohal. .
Kapitalistlik majanduskord ja tema omapärasused. * "

Tänapäe va ma jandus kannab' nime tust" kapita 11 s t lik. Võib Ütelda, et täna
päeva inimese kogu elu on astendunud arenevas kapitalistlikus ajastus. Kuid 
kapitalistliku, süsteemi majanduse kujutavus teaduslikus kõnekeeles eeldab 
mitme kes idust, mis lubavad mitme laadilist tõlgendust. Tänapäeval õpitud po
liitilist ökonoomiat võib nimetada teatud määral kapita lis6 Ukuks. See sün
nibki meid puudutama, kapitalismi. ’

Väljendus "kapitalism" kujutab endas politilist lööksõna (prof. Kook). 
Inimesed harjusid, ütleb Hobbs;», tähistama sõnadega mitte üksi esemeid? vaid 
armastust, vihkamist, põlgtust jne*>  s.t. üks nimetab kuningaks, paatriks 
seda, keda teine türanniks. Meed kõik aga väljendavad erisuguste kodanike 
arvamusi. Või teine näide: Hulkade valitsust üks nimetab demokraatiaks aga 
teine oligarhiaks. Ka kapitalism on samasugune mitmepalgeline mõiste-üld
suse seisukohalt, lama inimesed annavad talle erisuguseid värvinguid. Mii 
sotsialistid arvavad, et kapitalistliku, majanduskorra .all mõistetakse ainult 
lühikest majanduselu-perioodi, mis tuleb 'hävitada". Üldiselt võime öelda, 
et kapitalism on selline majanduslik süsteem, milles pääosa etendab kapi
tal. Või teisiti - kapitalismi päritolu võib piiritella kui tänapieva majan
dussüsteemi, vaadates läbi sotsialismi prillide. Sakslase Pohle järele on. 
kapitalistliku majanduse eritunnused: 1) kapitalismi esimese eeldusena, esine! 
individualistlik majanduskord, mis on vastandiks kollektivismile ehk lrom- 
munismile, kus riik võtab kõik oma kätte. Kapitalistlikus ühiskonnas mitte 
kedagi ei saa. sundida, tööle, kuid‘kellelgi pole õigust töö peale (keegi 
pole, õigustatud midagi nõudma), S.p, ongi kapitalismil vastuolu tänapäeva 

kommunismiga, 2) kapitalism on kui majandusliku süsteemi tootmise aste (too
dab kaupu turu jaoks).‘Seega ei või rääkida kapitalismist vanal ajal, nagu 
seda teeb‘Eduard Meyer. Ja samuti ka keskajal ei esinenud kapitalistlikku 
majandust, ehkki (leorg von Rolov väidab vastupidist, 3) Kapitalistlik süs
teem põhjeneb tööjaotusele • ja avaldub ettevõtjate omavahelises organisatsioo
nis. Nimelt a) alates 17,s. suurenes ülemeremaade koi. kaupade tarbimine. 
Loomulik, et neid tooteid võis muretseda vahetus- kaubanduse abil; b) suur
ettevõtte ilmuvus majanduslikku sfääri ja c) linna, elu arengust - veonduse 
ümberkujunemisest, eriti raudteede ilmumisest. . e
Suurlinnad annavad võimaluse suurele arvule inimesile majanduslikuks tege
vuse ks. " ~ .

Ettevõtja all mõeldakse isikut, "kellele langeb ettevõtte produktsiooni 
tehnilinc ja majanduslik riisiko. ". , n

Pohle definitsioon: kapitalism on majanduslik süsteem, mis avaldub pro
dukts tooniliselt seisukohalt individualistlikus majanduses (eraomandina/era- 
majanduses) ja põhjeneb tööjaotusele ja kaupade valmistamisele turu jaoks 
ning on iseloomulik ettevõtjate organiseerimise tõttu. Nagu nägime Sombart 
pidas kapitali kujunemises tähtsaks psühholoogilist tingimust - kapitalist
likku vaimu, mis vältimatu kapitalismi tekkimisele. Pohle kritiseerib seda 
ägedasti ja leiab, et selline kasusaamise vaim on esinenud kõikidel, aegadel 
(on olnud alati*omane  inimesile) kuid ometi, pole siis esinenudkppicalis- 
likku süsteemi. Pohle peab‘kapitalistliku vaimu asemel,palju tähtsamaks 
tingimuseks tehnika arengut, millele lisandub teat. väliste vormide kujune
mine. Minu arvates (prof.Kurtsinsky) võiks olla nii Pohle kui ka Sombarti 
seisukohtadega nõus, kuid just nagu Sombartki (Bücheri tuntud skeemis),Poh
le annab suure tähtsuse individualistlikule süsteemile kapitalistliku süstee
mi tekkimisel.
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' Niiviisi kapitalism on siduv piiritolu individualistlikule majanduskorra

le, mis piiritoldav tootmistehniliselt vaatekohalt tootmise ostmoni. kapita
listliku ettevõtluse vormi esiplaanile astumisega. Üksikud osised, millest 
koosnes kapital, esinevad ebaühtlase eaga. Vanaaegsemana esineb individua
listlik süsteem. Pohle arvates psüühilise vaimu esinemise suhtes paneme tä
hele mingisuguse teat. joone esiplaanile tõusmist, mis oleles ka varem, kuid 
nüüd paistab eriti silma. Ja Sombarti arvates kapitalistlikuks ettevõtteks 
meio nimetame niisugust majanduse vormi, mille eesmärk seisab selles, et tea
tava summa tegevuse abil realiseerida aineline varandus kasvikuga. Varandust, 
mida kasutatakse sel viisil, nimetatakse kapitaliks. Igasugune'kapitalistlik 
ettevõte peab püüdma kasu saavutada, sest selles peitub ta elu, 
.. 11, P, "
Ühistöö. ' - -

Individuaalne, üksikisikuline majanduslik töö on ühiskonnas erandiks. Va
litsevaks töö vormiks on aga kas suuroma või vähema inimeste grupi ühine töö- 
tominc. Inimene osutub ühiskondlikuks. Kui rääkida tootmise tegevusest, siis 
peab asetama esikohale inimtööd. Meil on tegemist inimese, kui teat, sotsiaal 
se rühma (perekonna 3*no e) liikme tööga. Inimesed töötavad ühiselt üksteisoga, 
ühendades oma jõud. Ühistöö all meie mõistame mitme inimese ühendamist mingi- 
ühise majandusliku sihi saavutamiseks. Või teisiti ühistööks nimetame üksi
kute ühendumist toabud majandusliku ülesande sooritamiseks. Ühistöö esineb 
kas'ruunis või ajas. Ühistöö ruumis on näiteks heinaniitmine, kanro töö 
jne, (ikka ühel ajal). Teisel juhul nad töötavad üksteise järele. Näiteks 
nahk läheb parkijalt nahatööl!sõle, siis kingsepale jne. Ühistöö tootmises 
esineb siis, kui mitu inimest töötavad ühel ajal tootmisprotsessis. Näiteks 
sõdagi on ühistöö jalg- ja ratsaväe suhtes, kus aga üldiselt ilmneb masside 
jõud. Ühistöö mitmekesiseid vorme on liht- ja liicühist5ö, 
Lihtühistöö ja tema, vormid, -

Lihtühistöö ohl tööühisuso all mõistame mitmete isikute ühist töötamist, 
kusjuures nad sooritavad üht ja sama tööd. Sea esineb sol korral, kui antud 
töö ületab ühe inimoso jõu, näiteks palgi kandmine, nooda vedamine jne. Ühis
töö 1) suurendab ühise töö edukust, 2) soodustab teadmiste ja kogemuste kogu
mist (üks võtab teiselt töövõtted). 3) Kui vahel tuleb teostada töö piiratud 
aja jooksul, siis on jällegi asjale abiks suur arv töölisi. 4) Paljudes töö- 
tonishorudos on n.n. kibedaid ajajärke, nagu näit, viljalõikusel, heinaniit
misel, kus töö ci tule ainult teostada, vaid seda tuleb teha ka teatud ajal 
(aja vältel). Sellise ühinemisega saadakse üle üksiku isiku jõu piiratusest, 
luuakse eriline jõud, paljude jõud. Bücher liigitab tööühisusi: A) Solising- 
ehk kaaslaslik töö (gosollscharos- oder gesellige Arbeit) - kui palju tööli
si töötavad koos, kusjuures oma töö edu on sõltumata toisist (igaüks omaet
te), nt, ühine ketramine talvoõhouil esinob eriti kodutööstuses jne. Tähtsus 
seisab'selles, et säästetakse tootmisvahondeic (ruumid, valgus, küte jne.on . 
ühine); eriti aga puht psühholoogse koostöötamise mõjul, kus töötootlikkuse " 
tõstmiseks esinevad laulud, lõbus tuju, võistlus, monotoonsuse puudumine jne, 
B) Töökuhjo - kui palju ühesuguseid bööjõudo koonduvad ühtlase tööülesande 
sooritamiseks, mis muidu kas ülotaks ühe isiku jõu (katu,-jaht, raske palgi 
kandmine), või mida oi jõuals‘nuidu õigeks ajaks lõpetada (heinaniitmine, • 
rukkilõikuse talgud jne.) Suurte inimhulkade töölerakendamisel on võimalik, 
et a) üksikud "töölised jäävad oma töörakenduse ajamomontidos üksteisest sõl
tumatuks, 's.о. - lihtne töökuhjo (palju müürsepp! ehitamisel, ajajad kütti
misel jne.) ja b) üksikute tööliste liigutused ei sünni üksteisest sõltuma
ta, vaid kas ühel ajal (somatakt-töö. sõudmine, sõjaväe marssimine jne.) või 
vaheldumisi, võrdsois ajavahondoi, (vaheldust akt-töö; koks soppa vesordumi- 
sel, kivide edasiandmine käest kätte, koks inimest puu raiumisel jne.), ik
ka aga taktis - tööahelduses. Tööaholdus distsiplineerib, kuid ühtlasi kihu
tab ta töölisi. Nõuab täpset taktiga töötamist.
C) töösidunus (Arbeitsverbindung), kui teatud too tmi süle sann о vajab soorita
miseks üheaegset, mitmesuguste tööde, koosnõjumist, Nood tööd f'iandavad tei
neteist ja kuna noid töid on võimatu sooritada ühel töölisel, siis peab ühon- 
datona palju ebaühtlasi töölisi lahutamatuks grupiks (heinakoorma togomino, 
muusikagrupid, kütid ja ajajad jahis). Tööd on siin üksteisest sõltuvad, nad 
toetavad teine—teist; moodustavad alles üheskoos tõrviku. Kuid nad ci ole 
tokkinud tööjaotusega. •

Tööühisus kuulub algelisse, vähearenenud ja kapitalivaososso porioodi, on 
majanduslikult nõrk vahend. "
Kuid kostvaid organisatsioone ci ole nad loonud, küll aga püsivaid töid: Nii- 
luso-ma püramiidid ja kivimlostisod, Mossopotaania hiigollinnado varemed, 
Vana— Anooricc ehitused jne., on nonde abil loodud,

Lihtühistöö loob masside jõu, sellega kaaslob : psüühiline moment võistlu-
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so motiiviga,‘mis tõstab tootlikkust. Ta võimaldab töö kiirema lõpotonise 
(naja ehitust, viljalõikust) ja säästab kapitali (valgustus, küte jne.) nil- 
lo tõttu töö tuleb odavom.
Liitühistöö, , . ,

Lihtühist Öödele järgneb liitühistöö, nida teisiti ninetntckso töö jaotu- 
tuseks. Tööjaotus kujutab endas mingisuguse, ühe üldise tööprotsessi jaotust 
osadeks, mis usaldatakse üksikutele töölistele või ningite üksikute spetsina- 
süste eraldamiseks teatavate isikute hooleks,'Meist esimest nimetatakse teh
niliseks ja toist ühiskondlikuks tööjaotuseks. (Täpse töö jaotuse liisitelu 
leiame Bücher il - vt. käesolev p. 7. alapealkiri).
Ühiskondlik ja tehniline tööjaotus. . . . . . „

Tööjaotuse täpsust hinnati juba klassilisel vanal ajal. Nii mainis лопо- 
fantos tööliste spetsialiseerimist vastavale töölo, mis võimaldab neil saa
vutada suuremat täiuslikkust antud töös. Plato seletab ühiskondlikku tööjao
tust 1 lunas ininoste kooseluga, sest Inimene ei saa rahuldada oma kõiki tar
beid omal, jõul, kuna ta peab siirduma erialale. Plato tuletab tööjaotuse 
ühi~ ondlilcu organisatsiooni vajadusest endast, ja seletab sellest vahetus 
protsessi - raha instituudi tekkimist. A. Smith tõi sellesse õpetussoVäl- 

mi, pöörates peatähelpanu just tehnilisele tööjaotusele, mi- 
arendati manufaktuuris. alise erimist sel-.1t

Ühiskondliku tööjaotuse all mõistame iga töölise Sp00s3 
le või teise erineva tööosa täitmisele kogu ühiskondlikus*  
tööst. Esimesel pilgul tekivad sellega nagu iseseisvad 5 andus Lijkud mis 
osutuvad aga lähemal vaatlemisel ainult kogu rahvamajanduse •
deks (siia kuuluvad Bücheri kutse moodustus, kutse jaotus ja ka toowi^o 
jaotus), nagu mitmesugused kutsed - kingsepad, kaupmehes, --.,2, 
Ühiskondliku tööjaotusega kaaslob otseselt ühiskonda moodustavate ---
arvu suurendamine ja üksikud jandite arvu kasv.

Tehnilise tööjaotuse ( Bücheri töö tükelduse) all mõistame KomP--03-- - 
tud tööoperatsiooni jaotamist tema erine väiks, liht sama iks põh-0Sis-Aeeus 
juures iga seesugune tööosis sooritatakse erilise töölise POO-Ve —dU, 
Smithi klassilises nööpnõela manufaktuuri näites üks tööline venitab peht 
nii ise tööjaotuse puhul) traadi, teine lõilcab selle tükoks, kolmas bericba 
neljas lihvib jne. Ühtlaselt juhitud tehniline töö jaotus .oma vastava tiikel- 
damisega tööprotsessi organismis oi mõju otseselt väljaspoole. Mine--e-, 
mõjuta see ühiskonna kujunemist kas üks tööline sooritab ninu üöÖfunS10°- 
nl järgimööda, või mitu töölist üht funktsiooni tcine-teise korV—-a 3Ce on 
vaid "tootmise tehnika muutmine, mis oi loo iseseisvaid majanduslik!^о olen
deid. Olulisem vahe ühiskondliku ja tehnilise tööjaotuse vahel seisab esimez 
se juures paratamatuks saanud vahetuses, mis sooritab üksikute tööalade va- 
nel. Ühiskondi ikus tööjaotuses iga tootja või tootjate-grupp valmistab eri
lise kauba, terve toote, mis on valmis minema turule. Ent tehnilises too- 
jaotuses eri tööline ei valmista mitte kogu toodet ise,, vaid ühe osa sellest 
Tööjaotuse tähtsus majanduslikule progressioonile. A,Smithi näide.

T ö ö j aotuse täht sus najandusl ikule progressioonile on väga suur.- 1) Ta 
või mai flab kaasa tõmmata tootmisse neid jõude, rais üksikult poleks loidnud, 
rakendust (naiste ja nooremate tööjõu ärakasutamine); 2) Ametite jaotus^kõr- 
gondab tööpinget, sest soe koondab töölise tähelpanu ühele tegevusele, uhe- 
le alalc. Tööline mitmel tegevusalal kaotab aega uutele-tööriistadele jno. 
üle minnes, 3) Tööjaotus avaldab mõju tööoskuse tõusule. Inimene, toesta
des alaliselt ühesuguseid togusid,täiustab oma võtteid sedavõrd, et teeb 
neid hiljem peaaegu mehaaniliselt. Viimaseid on kergem ara õppida, sest sel
leks pole vaja kauaaegset eelharidust. 4) Sama asjaolu aitab meie ^organismi 
kohaneda (eritöölo). 5) Tööjaotus annab võimaluse kasutada iga töölise Se- 
äralisust, - kas jõudu, osavust, või teravat nägemist jno. 6'^ Töö jaotus-või
maldab inimesile kõige parem ära kasutada looduse tingimusi ja arendada 
neid või tois! tootmisharusid (mäetööstus, kudumine jnoe). 7) Tööjaotus avab 
võima 111 se kapitali kulutuste teatud säästmisele. Inimesed vajavad ju ainult 
nonde tööharu tööriistu, kuna kõik muu • ohukse teiste pooitvokis spetsia
liseeritud tootmine, sest korraga küpsetada leiba kümnele perekonnale nõuab 
vähem tööd ja tuleb odavam. „

Tööjaotuse arenemine sõltub rahvastiku tihedusest ja vahendusteedo ühendu 
sest. Prof. KLoinwreichtor eelistab tööjaotust üksiku mojendi piires ja ma
jandite vahel. Tööjaotuse protsess majandite vahel tekib iseenesest ja on 
tihedalt seotud vahetusega. Loodusnähete alusel esimene vastab looduse üld
põhimõtetele, milliste erisuunad on - hingamine, toitumine jne., ja teine 
vastab liikide'moodustamise protsessile looduses, - uute taime jne. liiki- 
dc $eühMsogtÖöjaotuse tähtsust rõhutavad .Smith ja Tjürbo, keda pannakse 
ette Snithist kõrgemale selles suhtes.
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Töö tehnilise ,ia ühiskondliku laotuse ajalooline tekkimine. A, Smithi ja 
Marx'i vaatea1 sellele. ----------- -------------- '------------------------------------ --------------

Bernh. Harmsi arvates'tuleb nüüdisaegse ühiskondlise töö—jaotuse algeid 
otsida keskaegses linnas. Seal leiame tööjaotust linna ja küla vahel. Siis 
leiame seda käsitöölise ja. põlluvida ja vahel. Siis sünnib edasine spetsia
liseerumine tsunfti korraga. Tekib kaubanduslik tegevus. 19. sajandisse kuu
lub edasine areng. Ettekantus, et 19.s. arendas peamiselt ainult tehnilist 
tööjaotust, pole õige, sest tööühisuste kui niisuguste päevakorrale tulek 

kinnitab' vastupidist. * 1
Klassiliseks näiteks, mis näitab tootmise edu tööjaotuse süsteemi raken

damisel. on A. Smithi teoses vastavad näited: Inimene; kes pole kursis nööp
nõelte tootmises, ei valmistagi ühe päeva jooksul üht, veel vähem 20 nööp
nõela. Tegelikult see töö, nööpnõe la valmist us. kujutab endas mitmeid ametei 
kus'üks tõmbab traati, teine sirgendab selle, kolmas lõikab, neljas teeb pea 
jne., kusjuures isegi nõelapea otsapanemine on teatud kunst ja eriline oma
ette amet. Sõnaga - terve nööpnõelte tootmine jaguneb 18. osasse, kusjuures 
mõnes vabrikus teevad selle töö ainult 3 ametmeest, teises on aga "18 töölist 
Töölisi selles vabrikus,-mida Smith vaatas, oli 10, - 2,3 ametiga, valmista
sid 12 nõela tunnis, s.o. 48.000 nõela aastas. Muidugi on tänapäeval tootli
kus selles harus mitu korda suurem. ' ’

Teine näide: Leipzigi firmas, kus 25. päeva jooksul 230.000 paksu raama
tut köideti, tegeles 300 töölist ja. tuli 38 köidet päevas. Ent üks osavköi- 
temeister oleks suutnud teha 38 vastavat köidet mitte vähem kui nädala jook
sul. Seega, ilmneb tööjaotuse mõju tootlikuse] e. Tehniline tööjaotus tuli, aga 
võrdlemisi hilja. Alul pidurdas teda tsunfti * kord. Tehniline tööjaotus ilm
neb 17.s. ja eriti 18. sajandi manufaktuuris. Kuid lõpliku arenemise,saavu
tas ta vabrikus, masinate süsteemi rakendamisel. Võib öelda, et tehniline, 
tööjaotus on tingitud toodete iseloomust ja ühiskondlik tööjaotus on tingi
tud tarvete iseloomust. Ajalooliselt näeme ühiskondi ist tööjaotust ilmumas 
siis, kui õpiti jaotama tootmise tehnilist protsessi vähemateks osadeks,mis 
usaldati üksikuile töölisile. Ja esimese rühma tööjaotuse algeid kohtame • 
algajaloolises perekonnas mehe ja naise vahel. Seal mehe jahil oleku ajal, 
naine tegeles algeliste käsitöö algetega ja põllutöö algetega onni ümber. 
Hiljem näeme *töö  jaotust perekonna liikmete vahel. Lülitades vanaaegsesse pe
rekonda orje, viib see meid rikka Rooma patriitslase majani. Kirjandus sel
le ala kohta on suur. Vaatleme Marx’! seisukohti, mis avaldatud 'Kapitali. 
I, 18, 19. Alul ta. ripib lihtühistööst, mida ta. nimetab korporatsiooniks, 
näidates, et küllaldase arvu tööliste juures tekib keskmine ühiskondlik 
töö, mille all ta mõtleb keskmist - töö väärtust. Ühiskondliku töö individua- 
liseerimised tasanduvad juba siin. Kasud - nagu tootmise sääst? hoonete ja 
valgustuse s"äst, - ilmnevad lihtühistöögagi. Ja edasi näeme lihtühistöös 
tootmise tugevnemist, kuna sellega luuakse kolle kt iivtööline hulga käte ja 
silmadega, Edasine sammumine osutub tehniliseks tööjaotuseks manufaktuuris, 
mille larx • jaotab :1) mitmekesiseks menufalttuuriks ja 2) organiliseks manu
faktuuriks. Mitmekesise manufaktuuri kohta-järgmine näide: tõldade valmista

mise-manufaktuuris on koos tõldsep, rätsep, klaasisepp, maaler, lakeerija 
jne., ja kõiki neid ühendab ühte töökojas tõlla’valmistamine. (Sama maksab 
ka kella valmistamise kohta). Teine näide on naela manufaktuur, kus on 88-90 
töölist.- X '

Järjestus ajas muutub järjestuseks tootmise ruumis. Ja ühe töö resultaat 
osutub teise'töö lähtepunktiks. Esinevad ühelt poolt iseseisvad käsitöö kom
binatsioonid, mis ka.otavad oma. iseseisvuse arendades üht kaupa. Teisalt ta 
areneb käsitööliste korporatsioonist, eraldades neid viimaseid nii, et iga 
üks saab neist eritöölise erandlikuks funktsiooniks. Manufaktuur toob toot- 
misportsessi tööjaotuse üheltpoolt ja. teisalt ühendab käsitööd. Töö lõpe- 
vorm on alati üks ja sama tootmismehanism, mille organismiks on inimene; 
masinaks on kollektiivne tööline ise, mis moodustatud hulgist töölisist. 
Viimane arutlus kuulub tehnilisse töö jaotusse, kuid ei pea unustama oma tek
kimiselt varemat ühiskondlist tööjaotust. Siin on näha rea. sotsiaalma iondus- 
like"nähtuste vastastikust sõltuvust. Näeme, et mida enam areneb tehnika 
jne., seda suuremaks muutub üksikute majandite sõltuvus teist-teisest. Loo
duse võim inimeste üle nõrgeneb, ja inimeste sotsiaalne sõltuvus kasvab. Ma
jandusliku arengu üldises iseloomus ühiskondliku tööjaotuse juures side ku
juneb kindlaks vahetuse alal. Selles kujuneb erinevus töö jaotusest manufak
tuuris. Manufaktuuri tööline ei loo tervet produkti, aga ühiskondlikus töö
jaotuses iga toot ja’töötab lõpetatud tööd, luues kaupa, mis astub kohe tu
rule. Peatame oma. tähelpanu läbitöötatud vaateil ja konstruktsioonel, mida
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tob esile Bücher. ■

Bücher*!  klassifikatsioon töö—ühenduse ja jaotuse kohta.- , ,
• Algmomendena ühiskondliku organisatsiooni küsimusis esinevad tööjaotus да 

n.n. tööühendus ehk ühistöö. Kuni hilise ajani politiline ökonoomia rääkis 
sellest väga vähe pühendades kogu oma tähelpanu tööjaotusele; Teda (s.o. 
ühistööd) nimetati tööjaotuse korrelaadiks (kõrrelaat = ühtum; mõiste mis 
mingi teise mõistega ainuliku kokkukäiva paari sünnitab), medali tagaküljeks 
mille esikülge kujutab tööjaotus. Ent Karl Bücher on avaldanud väga huvita
vaid uurimusi tööliigestuse üle?

* .. Tööl ilge st us.
A) Tööühendus . B) tihi st öö

1) Seltsingtöö

>

kellelt on pärit ka järgnev klassifikatsioon.

C) Tööjaotus.
1) toonnis jaotus
2) Kutse jaotus (ehk spetsia

liseerumine )
3) töö tükeldus
4) Kutse moodustus (ehk töön

duse või kutsete tekki
mine )

5) töö nihe (ehk töö üle
kandmine )

(ehk ühine töö
3) Töö liitumine 

khje)
a) lihtne töö kogumine 
(ehk lihtne töökuhje) 
b) töö ahe Idus

ehk töö

si-3) Seotud töö (ehk töö 
dumus) * . 

Bücher toob näite metsinimesest, kes järk—järgult läheb üle:teisele tegevu
sele, nagu Smithi näiteski töö nõela vabrikus. List tähendab, et neid fakte 
võib nimetada tööjaotuseks ja tööühenduseks . Bücher selle vastu.mainib,,et 
siin esimesel juhul onenam ajajaotust, vähem aga tööjaotust.^Siin on ainult 
inimelu teatud järglus, mis eritleb teda loomade elust, kes ei tunne progres-
se, vaid elavad ikka sama elu. * , '

Vanem teadus tundis "veel üht ühistöö vormi, mis polnud töö jaotus. ; il. tun
dis 'teadus vaistlikult, et tööjaotuse kõrval peab olema talle vastend pr int- 
sip. Ja tõepoolest, kui tööjaotuse juures seisab inimjõud teatavas sulites 
jõueldatava tööga, ta kvalitatiivse mittevastavuse tõttu, siis_võibolla siin 
ka kvantitatiivne vastavus. Sellest järeldub, et 1) töö võib olla väiksem^ 
kui käepärast olev tööjõud ja 2) ta võib olla suurem ja*  ületada üksiku ini
mese jõu. Esimesel juhul peab inimene ületama mitu tööd, mis ka tekib erine
vate tegevuste ühendus. Teisel juhul on meil mitme isiku ühendus, mis üle
tab ühe inimese jõu. Tööline-võib ka üksinda suure pingutusega ла ала kaotu
sega saagida palgi laudadeks, ent kui palju*võidetakse,  kui seda sama palki 
hakatakse saagima pika saega (ja mitmekesi). Sellega saavutatakse teat. a0- 
tamine. Kuid töö ise ei jagune, vaid see on ühtne töö, mitme^ töölise üheaeg
ne tegutsemine ühe raske ülesande teostamiseks. Esimene on tööühendus,.esi- 
neb mitu t"ösub jekti; ja teine on ühistöö, kus eritöölised loovad ühe ja sa
ma produkti; Iras luuakse ühisus töö täideviimiseks. '

Õrnas huvitavas skeemis asjast, prof. Bücher süveneb kaunis keerukate,me id 
ümbritsevate-ma janduslike detailide uurimusisse. Mis puutub tööühendussel), 
siis kohtame selles sarjas meeste ja naiste t ö oühe ndus t, j uba a lgm.a j ande i s 
(naistel oli'ülesandeks tera jahvatus), mil uus naine majandis kujutas endas 
uut tööjõudu, mis kergendas teiste tööd, Uis sündis "ka päevakava jaotas, 
nagu praegu on maal päevakavas hommikeine, lõunaoode, lõuna jne. nii ne vas
tav kava naiste tööle. Üldiselt näeme tööühendust põllumajanduses, metsan
duses, tööstuses. (Tööstuse tööühenduse näitena olgu mainitud, et väikelin
nades on sepp ka rehepeksu jne; nasinate parandaja). Sageli näene ka kodu
tööstuse ühendamist põllutööga. Samuti kaubandus oli vanasti ühendatud trans
pordiga. Nüüd peetakse poekest (ja. muud kõrvaltööd) teiste ametite kõrval. 
Üldse ilma selliste tööühendusteta mõnda ala ei saaksi teostada. Sellejuures 
ühed osutuvad pea-, teised kõr valame titeks. Näiteks Saksas tegutseb 7,5^11- 
joni inimest kõrvaltöönduses, sellest ainult põllumajanduses 5,5 mil joni. , 
B) Ühistöö (vt. p. 11,2) (Arbeit Gemeinschaft); tema, eriliigid on: 1) seltsing 
töö' ('Gesellige Arbeit), s.o. töö üheskoos te iste'kaaslastega või nende kor- 
väi ehk ühine töö. 2) töö kuhje ehk tööliitumine. Töö teiste kõrval ehk 
selts irvtöö leiab aset siis, kui mitu tööriist õn ühes ruumis, tehes * (igaüks ) 
isesugust tööd. See tõstab tootlikkust ja teeb tööd ennast kergemaks, kida 
madalam on kultuuri tase, seda raskem on üksi töötada. Inimeselez kes on 
vaimselt kõrgel tasemel, on eraldumine kasulik (õpetlase töö). Nõnda koha
neb ühine töö, mis põhineb seltskondlikule tundele, majandusliku printsii
biga. Teiste seltskonnas võib töötada kauem kui üksinda ja. võistlus tingimus
tes ka paremini. P.s. töö on lõbusam ja tootlikum. Töö liitumine.e ^k 
tud töö on paljude tööjõudude ühendus mõne raske ülesande teostamiseks (hei
na niitmine, palgi tõstmine). Töö sellel juhul ei nea alati ületama uksiku
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töölise jõudu, vaidsee (töö) on tähtis just hooaja tööde juures, mis sõltu
vad ilmastikust jne. Sellel alal on kujunenud selgemaks mõisteks n.n. tal
gud ( vene talundis bomots ehk bamoga), millest võtavad osa lähemad naabrid 
ja tasu seisab kostitamises ning kogu asi seisab tuleviku vastastikuste tee
nete alusel. Vene külades toimub sel teel kapsa raiumine. Töö liitumine 
leiab enam rakendust lihtsate tööriistade kasutamisel vähem kvalifitseeri
tud tööde juures. .

Suure arvu inimeste töö juures on võimalik kaks juhtu: 1) üksikud tööli
sed omis liigutusis pole seotud üksteisega, vaid nad töötavad ainult üks
teise kõrval'. S.o. lihtne töökogumine (lihtne töökuhje). Kuid 2) on ka juh
te, kus üksikute "tööliste liigutused toimuvad seotult, kas üheaegselt või 
mitmes taktis, s.o. tööaheldus. Neist esimene töö liik oleks saksakeeles 
(Gleichtakt'Arbeit (nagu sõudjate töö paadis, soldatite marssimine 
taktis jne. ja teine liik oleks wechseltakt Arbeit (nagu töö vaiade löömi
sel' vii japeks kootitega, sepvade alasile löögid, püstsaega töötajate töö 
jne.). * *

Siin tekib(mõlemil juhul) tootlikkuse suurenemine rütmi jne. tõttu (nt. 
telliskivide üleandmisel müürseppade juures, kus ühe töö kiirus sõltub tei
se omast). Töö liitumisel on tähtsust ka sõjaväes, kus muusika takt paneb 
grupi sõdureid marsi taktis liikuma. • • " '

Asume ühistöö viimase kuju juurde s.o. seotud töö (arheits Gemeinschaft) 
ohktöösidumus.See esineb siis, kui kaks või enam inimest on tööl, näiteks 
heina tõstmisel, kus üks tõstab heina koormasse, teine teeb koormat jne. 
Just samuti on seotud paadisõudjad ja. tüürija, vagunijuht ja. kontrolöör va
gunis, jne. Siin räägime kombinatsioonest, missuguse ina seotud töö võib te
gelikus elus aset leida. •

Toodud juhustes meil on pea- ja, kõrvaltööd üheskoos kasutatud, ent üht
lasi olgu öeldud, et ühe kui'te ise töö suuremat või vähemat tähtsust on või
malik alati kindlaks määrata. Lõpuks on meil pea- ja. kõrval töö juures tööd, 
mis tasutakse tööabinõude alusel, nagu näiteks vene artellides või kaluri 
artellides, kus üks tööline on paadi ja püügiriistade omanik (saab nende 
kasutamise eest eraldi tasutud) ja. teistel on nende tööjõud see, mille ra- 
kenduselnad evivad õiguse tasu saamisele. Eelnimetatud on majanduslikult 
nõrga inimese võtted. Üldiselt aga need mõlemad printsiibid on tähtsad ma
janduslikus arengus, õpetades inimest kavakindlale ajajaotusele•ja säästu
le, kasvatades neid intensiivsele tööle. Niiluse oru püramiidid, Messapo- 
taamia. hiige Hinnad ja Ameerika kultuurrahvaste hi ige (ehitused jne. on fak
tid? milledest näeme, mida kõike võib teha ühendatult, ilma olulisemate teh
niliste abideta, kui vaid rakendada ühise töö algeid.
C) ^õöjaotuse, õpetus on võrdlemisi vana. Tema isaks peetakse tavaliselt 
A. Smithi ,ku'1 viimane laenas selle Adam Ferguson’ilt. Täpse liigitelu sel
les lüsimuses anmb Bücher. Büchergi ütleb tööjaotuse kohta, sama, nimelt 
lähemal vaatlusel selgub, et A. Smith pole selle õpetuse esimene autor, 

vaid ta kordab Adam Ferguson’i ppolt esitatud seisukohti.
Smith laiendab tööjaotust lülitades temasse ka produkti üleminekut kuni 

va Imi st ooteni. Ta ei tee vahet päristöö jaotuse ega majandusliku tootmise 
protsessi jaotuse vahel. Need kaks on täiesti erinevat protsessi ,'kusjuu
res esimest nimetatakse tööjaotuseks ja teist - t о otmi s ё j ao t us e ks. P.s. 
toob Smith veel kolmanda juhu: ütleme kui isik koondab tähelpanu ainult 
naelte valmistamisele ja saavutab seejuures edu, siis see on spetsialiseeru
mine ehk kutse jaotus. Tootmise jaotus on tootmisprotsessi põiki lõige ent 
spetsialiseerumise puhul tööndus jaotatakse pikuti. Võtame viimase juhu 
näiteks nahatööstuse. Näiteks Siberis on karja, tootmine ühes majandis; te
kivad parkali ja nahkuri kutsed. Edasi jaguneb nahatööstus paljudeks eri
aladeks, kus töötavad kingsep, sadulsep jne,'kellede ühiseks jooneks on ta
he töötada nahatöö alal. See on töö tükeldus.

Need tööjaotuse kolm eri liiki kujutavad kõik endis inimtahtega loodud 
sotsiaalse arengu nähtusi, kus töö kandub üle mitmele isikule, nii, et iga
üks täidab vaid ühte osa töötoimingust. Sünnib töö diferentseerumine (eri
nemine). Majanduslikud ülesanded lihtsustuvad, kohanevad paremini inimvõi
mete ulatavusega ja nagu individualiseeruks. Peale nende kolme on veel nel
jandaks ja viiendaks alaosaks tööjaotuses töönduse või kutsete tekkimise, 
ja töö ülekandmise protsess. Nii eralduvad majanduses üksikud iseseisvad 
osad ja nõnda kitsendub 'järjest puht kõduma j andus liku töö piirkond; see prot
sess areneb edasi vahetpidamata tänapäeval. Ükskõik millise suurlinna ad
ressraamat toob selleks palju näiteid, et endised kodumajanduse harud muu
tuvad iseseisva töönduse ülekandeks. Hoopis midagi muud kujutab endas töö- 
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ülekandmine (Arbeitsverschiebung), mis leiab rakendamist uute masinate jne. 
leiutamisega. Varem võttis ülikonna valmistamisest "palju inimesi osa peale 
rätsepa riidetööstuse ketraja, kuduja, värvi ja. F.s. rätsepale vajalikkude 
riistade - nõelade kääride jne. tootjad. Kõik need tegelased jäävad peale 
õmblusmasina tarvitusele võtmist tahaplaanile .isemele tuleb masina lukusep, 
treial, montöör, lakeerija jne. Kogu tootmisprotsessi tervikus mõned üksi
kud tööosad nihkusid hilisemast varajasemasse staadiumisse. Rätsepatöö on 
üleläinud osalt rätsepa töökojast masina vabrikusse. Seega ilmneb siin töö ' 
ruumiline ümberpaigutamine, s.o. tööprotsessi liikumine ühest ruumist teise. 
Aja mõttes ta kujutab endise vahetu töö asetamist niisuguse tööga, mis üle
kantud lõppprodukti valmistamiseks selleks vajalike riistadega, ,

Mis puutub nende tööjaotuse alaliikide tähtsusse, siis tänapäeval evivad 
ülekaaluka tähtsuse just töötükeldus ja töö nihe. Üldiselt on aga igaüks 
neist 5-est alaliigist evinud teat. ajal valitseva perioodi. Mii kutsemoodus- 
tus esines varasel keskajal, kutsejaotuse mõjujaks oli linna.de Õitseaeg,mil 
algas ka‘tootmisjaotus, kuna, töötükeldus ja töö nihe ulatuvad tagasi vaeva.lt 
üle 17.s. - •
Tööjaotuse ka.sulijoud, ja. kahjulikud küljed, ‘ *

Majandusteaduses iga tööjaotus evi! mitut definitsiooni. A. Smith tule- • 
tab tööjaotuse kujud ühest allikast - inimesele omasest tungist - vahetusest. 
Seega1 töö jaotus muutuks absoluutseks, loogiliseks majanduslikuks kategoo
riaks, mis peaks olema omane inimese kõigile arenemise astmeile. Sealjuures 
näeme aga Smithi enese näitest, et tööjaotusele seatakse vastu olukord, kus 
seda jaotust ei olnud. Tööjaotus osutub inimese tarvete lõputa kasvu tule
museks, mis väljendavad inimkultuuri kasvu; mis sunnibki kasutama äärmiselt 
nii vaimlisi kui‘ka füüsilisi inimjõudus id. Nii on tööjaotus üks neist koha
nemise juhtudest, mis etendab suurt osa orgaanilise maailma arenemise aja
loos.

Vanasti avaldasid tööjaotusele mõju elukutse valiku’mõttes isiklikud mo
mendid. Sama näeme hiljem orja ja sõltlaste majanduses. Seal/pütsepa,1 juuk
suri jne. valik sai aluseks järgnevate kindlate kutsete eraldumisele. Vare
mal ajal sündis kutsete valik orjapidaja mõju all. Keskajal - tarvitaja nõud
miste kohaselt. Edaspidi täidab seda osa kapital kaubandusliku kapitali ku
jul kaupmehe isikus. Meie ajal on seesuguseks tegelaseks ettevõtja, kes or
ganiseerib kogu majandusliku elu. Temast sõltub, mida, sööme, joome jne. Ka
pitalstile on tulukam masstootmine. Tekkib Bücheri skeem: A) tööühendus; 
B) Ühistöö: 1) ühine töö; 2) töö liitumine: a) lihtne tööliitumine, b) töö- 
liitumine; 3) seotud töö. Siis järgneb juba C) tööjaotus, mis koosneb: 1) 
kutsete kujunemine; 2) spetsialiseerumine; 3) tootmisprotsessi jaotus;4)töö- 
protsessi jaotus ja 5) töö ülekanne. See näib küll keerukana, ent tegelikult 
on nii positiivseid kui ka. negatiivseid külgi tööjaotusel - võistluses töö
liste vahel? tööliste asendamine nende"naiste ja lastega-jne. Kui nõnda ■ 
hinnata tööjaotust töölise vaatekohast, siis peab ütlema, et kui varem töö
jaotuse ja Töölise vahel olid tõmmatud üksikud erialalised piirid (tsunfti
de juures olid eritootjad oma käealustega), siis nüüdisaegne teadus teeb 
töötavaid masse enam sõltuvaiks sellest. Tuletagem vaid meelde töölise suu
remat raskust koha leidmisel kriisi või streigi ajal ja teisalt - ühe töö
lise asendamise 1-selle kergust. Teiseks momendiks on tööprotsessis liigselt 
läbiviidud vahed, mistõttu tööline on sunnitud jääma pea terveks eluks ajaks 
mingile‘üksluisele tegevusalale, millega aga kaasleb töölise mn.utumine auto
maadiks, mis mõjub tema tervisele ja nürib sageli tema vaimseid võimeid. 
Selletõttu sotsioloogide ja sotsiaalfilosoofide hulgas pole harva leida vastu 
suhtumist liht- ja liitkooperatsiooneks. •

Osa tööjaotuse vastuväidetega meie tutvunesime ülalpool, kuid eriti vaid
levad talle vastuTseintsevski, Vihailovski ja. Tolstoi, Carlyle, Sismondi, 
Marx, Kropatkin, Selle viimase sõnade järele; "kapitalistliku tööstuse ideaa
liks on lõppude lõpuks ikkagi see"olnud, kus inimene, kes ise midagi ei mõis
ta, valvab "masina järele, on. n.ö. järelvaataja, keda abistavad üht-te ist 
tegevad "vähemad vennad’, ja kellede kõige üle "on insener, kusjuures inime
sel jääb vaid allapanna, lükata, ja vastuvõtta". Tahendab tööjaotus teeb töö
lisest sõrmede siluja vabrikus., kärrutaja kaevanduses jne., kuid sääl juures 
pole nimetatud "silujal" ega ' kärrutajal" vähematki aimu ei masinast ega 
muu sarnasest. * "

Peale tehnilise tööjaotuse, millest just rääkisime, on'ühiskondlikul töö
jaotusel suur tähtsus, millest oli kõne varem, oma kohal. Vastavalt/ta/ 
Tõime iie ja kalduvusile (ka naiste ia laste töörakendus) 'loob aja säästu 1 
(tööde mitte katkestuste ja tööde mitte vahetamise kaudu) ja kapitali säästu;

linna.de
vaeva.lt
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ta tõstab tuntavalt käitise tootlikkust ja võimaldab töö ratsionaliseerimise.

Tööjaotuse kasulikkusele seltsivad aga ka kahjulikud küljed: tööline liig 
automatiseeritakse, tema kunstiline looming (käsitöö) kaotab tähtsae m sel
le asemele astub ühetoonilisus ja äärmiselt ühekülgne и oo, mille all knhetab 
tööline nii vaimliselt kui fuüsiliselt (tompus, kutsehaigused jne.), seega 
ähvardab degenereerumine. Päälegi kaas leb veel naiste ja laste.kuremine,ja 
ühes sellega töötasu vähenemine. Tööjaotus on kutsunud esile kibeda ja tera
va kriitika (Marx, Sismondi, Carlyle, Michailovski, Kropatkin, Leo Tolstoi 
jne ) mis päämiselt suunatud küll palju vähem tehnilise töö jaotuse vastu, 
seda enam aga ühiskondliku tööjaotuse vastu. Kuid see kriitika on'osalt üle
kohtune sest neid kahjulikke külgi pehmendavad töopaeva lühendus, töötingi
muste paranemine jne. Ühes sellega kaasleb ka tööliste vaimlme ja kultuuri-
line tous,

ühes sellega kaasleb ka tööliste veimline,ia kultuuri- 
ühiskondlikust ja riiklikust elust intensiivsem osavõtt jne. , .

Tööjaotuse sоtsiaaIne mõju. Ühiskonna diferentsee r umine., . '
" Tö"ö jaotuse tähtsaim sotsiaalne mõju on ühiskonna diferentseerumine, s ,o. 
erineväisse ühiskondlikesse gruppidesse jagunemine Nimetatud grupid evivad 
sageli ara üksteisele vastukäivaid huve ja osutuvad seega arvutute hvorumli" 
te takistuste, rohulolematuste allikaiks. Juba varakult erines ühiskonnast 
oreestrite, vaimulikkude kui religioosse kultuse esindajate rühm., kes sageli 
kasutas oma sotsiaalset võimu. Sellele järgnes ilmaliku maa aristokraatia 
tekkimine sõdurite ja valitsejate näol, kes osutusid esimesteks suurmaaoma
nikeks. Edasi erineb kaupmeeste kiht, kelleks olid esialgu* sugukonna paali- 
kud kuna ülejäänud massist eelkõige erinesid käsitöölised, oee ühiskonna 
diferentseerumine on võtnud määratu ulatuse: e lükütsele afv tänapäeval on 
väga suur ja ulatab tuhandeisse (Saksamaal 1907.a. 14000).
Seisused ja klassid. . . n
-----Klassi'kui ihdTvidualistlik-atomistliku mõiste loob, teotsev rühm isolee
ritult vaadatuna, kuna seisuse kui universalistliku mõiste loob, .eo^e rühm 
vaadelduna tema orgaanilisest iseloomust (0.Spann). Samuti maaritleb Sombart 
kelle järgi seisused on eluühisustele toetuvad, ühiso lemusse org-u. anilis ' It 
sissenlipestatud suurliidud, klassid on aga_ühiste huvide kaudu.mingis.ma- 
j andus süste emis väliselt kooshoiduvad ühi olemusse mehaaniliselt.sisseyii-. lud individualistlikud suurliidud. Klassi mõiste leidis täpsustatud viimist
luse Marx’! poolt. Tema järgi klass on kõigepäält majanduslik klass, mis 
koosneb üksikute ühetaoliste isikute summast, ta tekib põhimõtteliselt sei- suste-vastuoludest klassivõitlusest, mis eeldab rõhutute 
korda Klassi-primaarseks põhjusteks peavad*uned  valdust (L.V.btein,Vier
kant 'Bücher), teised aga-tootmisviise, s.t. töö ja. kutse jaotust (marxistid, 
- --------------Philippovitsch, Tönnies). Uuemal ajal Max Feber asendab seisuse
klassiga kus juures ta'mõistab klassi all igat ühtlases klassiseisundis 
leiduvat’ inimeste rühma, ta toob vastavalt primäärsele tunnusele valdus-, 
tulundus-" ja. sotsiaalklassid. Klass põhineb majanduse kui primaadi seisu 
tunnustamisele, tuletub ühiskonnast kui tervikust ja põhineb ainult vaimsele 
faktorile. Tema on just oluline orgaanilise ühiskonna kui terviku suhtes.

Lähme üle elukutsete jaotusele rahvusvahelises elus ja ulatuses: *
Töö jaotus rahvusvahelises ulatuses.- Näeme tööjaotust linna ja maa va ei, 

rahvaste eriliikidd vahel, mis'Tannab nimetust rahvusvaheline tööjaotus. 
Peab märkima, et rahvusvahelised tööjaotused annavad jaotuse teatud kutse- 
rühmadeks ja. sots iaa Iklas sideks . Tekivad kutserühmad*  jne .;, oma üksiku nõr
kuse äratundmine sunnib neid liituma organisatsiooni. Nii ekivad ;a elus
tavad oma iseseisvat elu tööliste ametühingud, arstide ia advokaatide üto1- 
gud Ja just samal alusel tekivad ka klassid. Igatühte neist iseloomustab 

üheltpoolt oma rühma vastakus teiste suhtes ja teisalt solidaarsus oma hu
vide äratundmises iga rühma piires. Huvitavamate Sots-as-nantuste suhtes

Schmöller,

piirdume sellega. , . .
Mis nutub tööjaotusse eriliikidega rahvaste vahel, sus se Ле liigne teos 

tamine pöhjustab vastuväiteid,‘mida vürst Rabatkin rohutaberitootmisharude 
ühtluseL soovitavusest kõneldes. Ja seda nii eriliikide kohta ranvusva.be Il
ses ulatuses kui la ühe rahva suhtes. ' .

Nimelt - sama tööjaotust, mis korraldatakse inimeste vahel, taheti korral
dada ka rahvaste vahel. Inimkond taheti jaotada n.ö. vabrikuteks, tollel 
ie-al oma eriala. Öeldi (näiteks) - Venemaa kasvatagu, vilja, Inglismaa val
mistagu puuvillast riiet, Belgia tootku kalevit jne. Ja rahva pures peab 
teostuma snetsialiseerumine, - et Lion hakkab tootma siidi, Owern - pits . Pariis - pisiasju" Peterburg - ametnikke... jne. Mitte eitades töönduslikb 
jaotust riikide vahel, nüüd soovitatakse ikka enam nn üksikuile isikuile kui 
ka terve iie rahvaile neil olevate võimaluste igakülgset väljaarendamist .Kuis

ranvusva.be
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liigsel spetsialiseerumisel on orad, ebasoodsad tagajärjed. Ärgem seda siis
ki unustagem. "
Töö teaduslik organiseerimine (Taylor4süsteem) ja ta hinnang (Fordism).

Edasise tööjaotuse äUTseks on Ta-h.n. teadusTiT organisatsioon, mis оn 
leidnud avaldumist Taylori süsteemis. Taylor tuli kauaaegsete vaatluste jä
rele otsusele, et nüüdisaegne inimkond ei oska korralikult töötada majandus
likul alal. Nimelt - üheltpoolt tööline kas teadmatult või tahtmata ei aval
da tööprotsessis kogu oma energiat ja teisalt ta tarvitab tootmises vale ele
mente oskamatuse tõttu. Siis edasi Taylor peatub eriti töölise teatud loidu
sel ja selle põhjuseil*öeldes,  et enamik töölisi mõtleb, et ettevõtja ja töö
lise huvid on vastakud. Ise ta (Taylor) on veendunud, et huvide vastuolu po
le õieti olemas; tarvis vaid kasutada tema süsteemi. Ta ütleb: Teadusliku 
juhtimise-aluseks on veendumine, et ettevõtja ja ta töölise huvid on ühed 
ja. samad". Selle rakendamisel on võimalik anda töölisele kõrget töötasufet- 
te võtjale (sellega) madalat tootmiskulu, *

Teiseks tähtsamaks Taylori süsteemi põhjuseks on, et käitise juhatus mää- 
ritleb ise porimad üksikud tootmise viisil üksikute tööliste vaatluse teel 
selle asemel, et jätta neile selles suhtes iseseisvuse.

Töö-protsessi teostamise algatus kuulub mitte töölisele vaid käitise-ju
hatusele, Sekundimõõt jaga insener määritleb iga töölise väsimuse piirid, sa
muti tema maksimaalse töövõime piirid.

Taylor ja ta abiline Gilbreth püüdsid ülesande lahendamiseks jaotada töö
protsessi ta algelementideks, reaks liigutusiks ja selgitada, mida neist tu
leb säilitada, mida mitte. Eriti üllatavaiks osutusid müürsepa liigutuste 
koondamise tulemused. 18 eelneva liigutuse juures tavaline loomis kiirus (töö
tamise kiirus) vähenes arvule 100-120 telliskivi tunnis; Ent rea abinõude 
juures tulemus tõusis 850.-le telliskivile tunnis. (Nim.abinõudeks on-: ots
tarbekad liigutused, sobivad ja individuaalselt kohandatud tööriistad, hinge 
tagasitõmbamiseks' ja puhkuseks. va j alik aeg jne.).T-eine vastav‘näide puutub 
raskuste kandmist, kus üks tööline laadis päevas raudlatte 12. ja poole ton
ni asemel 47-48 tonni. Kuid tööliste valikul osutus sellele tööle, kohaseks 
vaid üks igast kaheksast, kusjuures hoopis vastuvõtnatuils osutusid (antud 
juhul) intelligentsemad töölised. •
Mitmesuguse kaaluga kangide kombinatsioon näitas, et teatud koorma juures 
inimene võib töötada 58% tööajast ja 42% puhata. Peamine osa langeb selle
juures kandmiseks-osavate tööliste valikule, Pääminenõue, mis esitatakse 
inimesele (kes näiteks peab hakkama kandma rauda) seisab selles; et ta oleks 
nürimeelne, flegmaatne ja sarnaneks härjaga. Nagu juba mainitud; arenenud ja 
intelligentne inimene ei ole kindlasti kohane seesuguseks tööks. 75-est ini
meste artellist osutusid selleks kohaseks 1/8 (s.o. üks kaheksa hulgast). 
Taylor ise ütleb, et tarka gorillat on võimalik õpetada tegema seda tööd, saa
vutades (veel) suuremat tootlikkust. .

Jalgratta kuulikeste vabrikus nende sorteerimisel ja kontrollimisel 35 
naistöölisi hakkasid Taylori süsteemiga tegema sama hulga, mis varemalt .120 
naist. Seega töötegemine'kiirenes,"töötasu suurenes 80-100% võrra ja tööaeg 
lühenes 2-he tunni võrra.'On õigus, et tuli vallandada palju kindlaid, in
telligentseid naistöölisi, kuid sellega tõusid tagajärjed 2 ja pool korda 
väikese töötootlikkuse juures ja suurema juures 9 korda. Tavlor väidab, et 
diferentsiaal tööjaotuse idee osutub tema olulisemaks osaks, kuna sellega 
määratakse töölise maksimaalne töö produktiivsus. Sellel alusel arvutatakse 
töö norm ja kõrgendatud tasu. Siiski Taylori arvates kõrgendatud normi tasu 
arutusel ei tule väga kiiresti edasi minna, sest töölised paranevad igas suh
tes kuni 60% (töö tempo kiirendamisel Taylori süsteemi alusel), kuid juba .. 
edaspidise tõusu juures nad muutuvad ajameelse iks. Teiste sõnadega, meie tä- 
helpanekud näitavad, et paljudel inimestel ei sobi"kiiresti rikastuda.

Taylor kriipsutab kõikjal alla töö automaatsust. Tööliselt ei nõuta mõis
tuse pingutust, kuna seda tehakse administratsiooni poolt. Taylori süsteemi 
(taylorismi) rakendamisel ka tarbijale langevad osaks suuremad eelised, sa
muti nagu see oli ka masinate tarvitusele võtmisega.
Taylorismi hädaohtlikud küljed. . , ' „

"Kõik see, mida öeldakse liiga kaugele viidud töö jaotuse vastu, peab ütle
ma ka Taylori teadusliku organisatsiooni vastu. Tööline muutub täielikult 
automaadiks. Ta ei tee enam midagi asjatut, ülemäärast pingutamist ? vaid . 
kõik tema töötamine sünnib ilma minutigi neatuseta, mis võib viia, isegi töö
aja lühendamisele aga ka - füüsilise jä vaimujõu täielikule tühjaksammuta
misele. Võib karta, “et seesugune teaduslik süsteem viib inimorgani kiirele 
kulumisele, - kui poleks puhkeaegu, S.p. igal juhul, kui mitte seada ain-
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saks sihiks ainult tootlikkuse lõpmatut suurenemist, siis seotud töö tempo 
suurenemisel tuleb mõelda ka inimesele. Siis tuleb Taylori süsteemi rakenda
misele vaadata teatava ettevaatusega. * *

■ Teisalt tööjaotuse täiendamiseks on*  fordi sm, töö süsteem, mida rakendati 
H. Fordi hiire 1-autotehastes '.Ameerikas See" 'süsteem on seotud tööjaotusega 
hulgaks üksiktoiminguks ja n.n. konvedi,liikuva töö lindi rakendamisega, mil
lel töötletav ese tuleb töölise juurde täpselt teatud ajaks, mis on vajalik 
selle tööosa kordasaatmiseks. Sellega jääb ära ajaosa kontrollimise pääle, 
mis vajaline taylorismi juures. Üldiselt siin lähtutakse mõttest, et isegi 
väiksem sääst korrutatuna, annab ettevõttes hiige l-eeliseid. Kui näiteks 
12;000 teenija juures säästa igale ühele ‘päevas ainult 10 liigset sam
mu, tekib üldine käimise ja jõu sääst 50 miili. Sellised on kaalutlused ühis
töö rakenduse kohte-, • •

’ l2; P. *
Tööstustöö vormid, Bücher^i skeem.

Käsitöö Bücheri skeemi järele. Käsitöö seisukord uuemal ajal jätab palju 
soovida. Ta piirab tunduvalt oma minemi ala, olles sunnitud maad*andma teis
tele tööstuse organisatsioonidele. Selle kohta on rida artikleid. Huvitavaid 
andmeid pakub Saksa kirjandus, kus on süstematiseeritud kujul toodud tähtsa
mad momendid, mis selgitavad nüüdisaegse käsitöö seisukorda. Sääljuures eri
ti terav on väljendus nende õpetlaste vahel, kes omasid hea ettekujutuse , 
endisest heast käsitöö käekäigust, mis algas umbes 100 a. tagasi,- keskajast.

Käsitöö harudeks on vähene arv manufaktuure ja vabrikuid, kuid viimased 
arenesid käsitööst lahus. Võistlust nende tööstusharude ja käsitöö vahel ei 
olnud tol ajal märgata. Veel praegugi seoses sellega on mõnel käsitöölisel 
kujutlus, mis pärit käsitöö õitseajast, kus käsitöölised olid jõukad, olles 
ausad ja Õiglased ning lugupeetud. Sellega aga joonistatakse väga paksu vär
viga, ütleb prof, Bücher. Bücher nimelt kahtleb selle pildi tõelisuses,sest 
uurides seda, ta ei leidnud tõendust, et 17. ja 18.s. käsitööliste klass 
oleks*  olnud eriti*  jõukas. Ainult näiteks pagareid ja lihunikke peeti jõur 
kaiks. Juba 18. s, lõpul näeme, et neil on tunduvalt vähenenud abiliste j• 
õpilaste arv. Mii üle"5/6 ettevõtteist olid abilisita ja õpilasita. Sama - 
asjaolu märgib'ka prof, Smoller hilisema aja (19.s; lõpul) Saksamaa kohta. 
Näiteks 1816 a. oli Saksamaal 0.5 miljonit, 1861 а. 1 miljon ja 1895. a. ju
ba 1,3 miljonit käsitöö meistrit. Sellejuures ei tohi unustada, et nendest 
1,3. miljonist elas vähem osa maal ja et suurem osa elas magasinide töölis- 
tena väikelinnades. Suurtes linnades asus vaid 1/2 sellest meistrite arvust. 
Selle juures 1895. a. 1,3 miljonist'Saksamaal registreeritud meistrist 3/4 
peavad'oma kutseametit sellideta, s.o. elatuvad suure vaevaga.

Selle muutunud seisukorra Õigeks hindamiseks meie ei tobiks unustada kä
sitöö kui tööstusvormi eraldumist tööstusest ja suurtööstusest. Nimetatu 
eraldumise põhjuseks on isiklikud suhted tootja ja tarbija vahel linna turul 
ja selle•ümbruses. Käsitöölisel on ettevõte, talupojal kodumajandus; see . 
selgitab, miks'nõudmise muutunud tingimused mõjuvad nii suurel määral käsi
töö seisundile. ' * ' . * . .

Loen(neli järgnevat alapealkirja. A.A.) küsimust, mis on osalt teise kü
simusega seotud: Tööstusliku organisatsiooni .yo.rmiäe„arenemine. Tööstuse 
arenemine avaldub viies pea süsteemis. Ajaloolise järjestuse annab Bücher. 
1) kodu-tootmine isiklikuks tarbimiseks; 2) Käsitöö, 3) palgatav ja müüdav 
käsitöö; 4) kapitalistliku tööstuse kodune süsteem; 5) jabrik. milline ku
jutab nii manufaktuuri kui ka vabrikut sõna kitsamas mõttes//Tema_areng ,la 
t äht s us ma j andus ajaloos. Tootmine koduste tarvete rahuldamiseks^.' Kodut oot - 
mine - isiklikuks tarbimiseks, leiab aset suletud kodumajanduses, kus puu
dub vahetus. Selle süsteemi juures kodu-tootmine läbib kõik kodumajandi. 
osad, kusjuures on võimatu eraldada tööd koduse ma japidamise alal tootmi
sest endast. Tööstus kodutootmise kujul on vanem kui põllumajandus.-Koduse 
tootmise alla kuulus: vibude, noolte valmistamine, pottide, anumate,põleta
mine ; algeline savitööstus, nahkade töötlemine, terade jahvatamine kivide 
abil, onnide ehitamine ja mõnikord ka metallide töötlemine. Parajas ja kül
mas vöötmes kaotab maa harimine juhusliku iseloomu. Kogu ma jandus .korrapä- 
rastub. Suvel on esiplaaniltöö vabas õhus ja talvel esineb tooraine tööt
lemine kodultootmise juures. Tootja huvi oma kätetöö suhtes ületab tootmise 
aja enese, sest ta teab, et ta teeb seda omale. S.p. ka vanast'ajast säili
nud rahva kodutööstuse tooted on saanud meie ajastul eeliseiks, rahvusli
kult stiilsete mustrite allikaiks. , . .................... ......

Ürgaegse ma jandi'koostises edendasid orjad või pärisorjad, (odava tööjõu 
mõttes) tähtsat osa, sest nende abil võis hoida kodust tootmist endisel ta-
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semel. Sellisena, figureerivad pärisorjad-  ̂käsitöölised Karl Suure kui ka 
Keskajal. Ent siis algab vahetus oma. võidukäiku; arenedes alul kingituste 
näol sõjasaagist ja hiljem otsese vahetuse näol. Juba Vanas- Kreekas rikkad 
orjade valdajad müüsid osa viimaste toodetest turul. Veel sagedamini tegid 
seda talupojad omi ülejääke müües. Bücher ütleb? et Keskaja Baltimaad oli 
üheks levinenumaks kauba esemeks jäme villane riie (n.n. vadhmel), täites 
isegi raha aset,-ja millist veel praegugi'siis kui elas Bücher) valmistavad 
Eesti talunaisel. Näiteks paljudes kohtades Venemaalgi arenes kodusest toot
misest mitmekesine küla väiket ööstus. Kuid arenemine võib minna ka teist 
teed, kusjuures tekib uus kiht "töölised11 ning sellega kaaslevalt teine süs
teem - palgatav käsitöö. ‘
Käsitöö ja. tema vormid. Palgatav ja-müüdav käsitöö.

Käsitöö on selline tööstuse vorm, kus väiketootja töötab võõrale tarbija
le ilma kaubandusliku vahemeheta. Teda, iseloomustab täiel määral künni toot
mine, seega tootmine ikka otse tarbijale*  olgu see siis tellimise kaudu või 
ka väikese lao-loomisega, ning isegi turul-ja laadal müümisega, ikka jääb 
käsitööline otsesesse'sõltuvusse tarbijaga, tootja ja tarbija vabel puudub 
kaubanduslik vahemees. Ka minemiala jääb ikka lokaalsekslinn ja selle lä
hen ümbrus. Käsitöö ongi spetsiifiliselt linnaline nähtus, mis pidi lange
ma tsentraliseeritud riigi arenemisega. Käsitöö jaguneb palgatööks ja müüda- 
vales. . '

Tasutööd ehk toukäsitöö on tööstuslik kutsetöö, mille juures kuulub 
tooraines künnile (Kunde) töötellija ja töövahend töölisele. Kui peretöö oli 
seotud tihedasti maamajandusega, siis osav käsitööline vabaneb sellest seo
sest ja loob oma. tehnilisele teadmisele toetudes põhimikuvaldusest sõltuma
tu olelu. Sääl juures ta. evib lihtsa töövahendi; kuid ei tunne käitiskapi- 
tali. Seepärast tööndab ikka võõrast toorainest, mille talle hangib selle 
tootja, kes ühtlasi ka valmistoote tarbijaks. See=juures a) palgatööline 
kui päeva- või tükitasuline astub ajuti künni majandusse,saab-sääl süüa ja ■ 
sageli ka öömaja ja jääb kuni pere tarvete rahuldamiseni -beKln. rändkäsi- , 
tööks ehk rändtööks (Störarbeit) nt, rändrätsepad, - õmblejad jne. Alul oli 
rändkäsitööliseks kogunenud naaber, 'kes abistas tähtsama töö sooritamist 
nõu ja teoga, b) palgatööline omab oma kindla käitiskoha koüugi, milles ta 
töötleb künnilt hangitud tooraineid tükitasu vastu, n№. sodukjsitööks.ehk 
kodutööks. 'Sa.ge li käsitööline si in vaid ülevaatajaks * ja tootmise tehniliseks 
juhiks; nt. veski pagariahi, kuivatis, plekksepp jne. See-esineb sagem tu
gevate, raskesti transporditavate tootmisvahendite juures, näit, raskete * 
tööriistade edasikandmise korral (sepatööriistad). Sellal oli tööstustehni- 
ka seotud maaga ja tooraine ammutamisega; osav tootja ehitab oma olelu sõl
tumatult põllutööst. Kuid tal on ainult lihtsad tööriistad ja p.s. puudub 
tal tootmiskapital. Ta kasustab tootmist võõra tooraine juures, kusjuures 
ta saab tooraine selle käest, kes on selle tooraine toodete tarbijaks.' 
Palgatava käsitöö vony'id. Kodukäsitöö (Heimvyerk.lohnvrerk ja Preiswerk).

Selles süsteemis esinevad kaks isesugust vormi: 1) kas tellija, ülespida.- 
mise ja tasu eest (tehakse mõnd. tööd). Mitte eriti kauges minevikus tööta
sid nii (naha) parkalid ja praegu töötavad nii veel Õmblejad, töötades ko
dus, või 2) kui palgataval töölisel on töökoda oma korteri juures, kellele 
tuuakse tellimisi, nagu näiteks pagar, mölder, kangur jne. Seda vormi nime
tatakse kodukäsitööks (Heimwerk). Vastavaid näiteid leiame Steicki (?) Mis
jonär Rosenstein jutust iste st" rändava käsitöölise elu kohta. Samuti ka Ve
nes ja L. -Slaavimaal esinesid 100.000 sedaliiki töölist, küll puuseppi, ki
viraiujaid, rätseppi jne., kes elasid alalise ma.tkaja elu viisil,ja. töökohta
de suurtekauguste tõttu nad sage li-puudus id kodust poolte aastate viisi. 
Käsitöö tekkimise ajaloolised teed. •

Ajalooliselt need l@.ks palgatavat käsitöö vormi arenevad erilisel teel. 
Heimwerk’i liikumata tootmisvahendite ainuvalduse-alusel tekivad veel võima
likud segavormid nende mõlema käsitöö vormi vahel. Alul on seesugune tööli
ne kui asjatundlikum, oma naabrite hulgas,-on - võiks öelda- vastavate tööde 
juhatajaks, kuna töö täitsid kliendid ise. Nõnda on praegugi külades, kus 
üks peremees on teatavaks abiks tööde juures just oma tehniliste abinõude
ga . '

Veidi hiljem näeme juba müüdava, kösitöö vormi ilmumist (Preiswerk). Seda 
tööstus-tegevuse vormi võiks nimetada, käsitööks kõige puhtamal'kujul, mis 
on oma. olemuselt tootmine tellimise peale. Nagu ajaloost näeme, palgatav kä
sitöö aitas suuresti käsitöölisi vabaneda, orjusest ja mõisa, korra sõltumi
sest, sest ta ei nõua, iseseisvuse alustamiseks suurt varandust. (Olgu maini
tud, et tsunfti aegsed käsitöölised ei olnud mitte rikkad).
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Material! toomine tellija enda, poolt esineb kõigi Keskaja käsitööliste 

juures, Šee vältas la. siis, kui tellija, ei tootnud enam oma. kodus nähku ega 
riiet. Väga pikalt areneb meistri enda=hange tellijate kraami suhtes. Alul 
teeb meister seda kehvematele tellijatele, kellel omal ei olnud vastavat 
materjali, millest tellitud eset valmistada ja hiljem alles meister hangib 
seda ka rikkamaile tellijaile. Honda, palgatav on palgatava, käsitöö vormi 
juures mölder pagari tööstuse suhtes jne, , *

Palgatavast "käsitöö vorme st kaob linnades kõige varem rändkäsiöö, kuna 
tsunfti käsitöölised pidasid, jahti n.n. bonhasenite (käsitööliste) peale. 
Tungiti vägivaldselt käsitööliste majja ja avaldati jämedat survet. Siiski 
mõnel alal » nimelt ehitusas janduses on palgatav käsitöö püsinud praeguse eja 
ni. Üldiselt märkame aga äärmist killustust ja segipaisatust nende üheaegses 
о lelus. Ajajooksul põhjapanevate tööliikide asemele astus see tööstuslik 
organisatsioon, millist tuntakse käsitöö nime all ja millest rääkisimegi 
eespool. Teda võiks nimetada ka müüdavaks'*  käsitööliseks (selle*sõna  kitsa
mas mõttes) ja ta erineb palgatavast käsitöölisest sellepoolest. *et  viima
ne saab tasu ( sissetulekut) ainult oma töö eest, s.t. töö eest, mis ta ise 
võtab tellimisena vastu ja mida ta*ise  teeb, kuna "müüdav" käsitööline teeb 
teise isiku noolt vastuvõetud töid, tellimisi, ja saab tasu om kulutatud töö
jõu eest, mis nagu müüdud teise isiku (ettevõtja) käsutusse. Ühesõnaga,toot
mine, telimistöö ja minemi -tootmine (turule tootmine) on põhjused, mis eral
davad varema käsitööstuse vormi hilisemast. Töö tellimise peale ja töö tu
ru jaoks tähendab teineteist siis, kui kätte jõuab n.n. surnud hooaeg. Käsi
töölise minem on ju kohalise iseloomuga. Käsitööline müüb tarbeid kohaliku
le tarbijaile, keda pole palju, kusjuures ta kui tootja tunneb tarbija ees 
teatud vastutust töö korralikkuse jne, suhtes. . .... . . ,'

Tooraine hankimine ja valmissaaduste müük eralduvad täiesti teineteisest. 
Ent esimese soetamise (ostu) tingimused mõjutavad suuresti teise rahulda
vat (või mitterahuldavat) läbiviimist. S.t. kui oleme tooraine eest maksnud 
liigkõrget hinda, siis valmis.-saadus on seda kallim ja vastupidi. Kuid üldi
selt, hinna kõrgendused kaovad, kui tooraine tööstusse kulgemise ei läbi 
paljuid käse. S.p. on igati soovitavam, et tootja omaks vajaliku tooraine 
otseselt selle allikast. Sama’lugu on valmistoote müügiga, - saadate e-seda 
juhtida tarbijani vahendit uit, siis kaovad hinna kõrgendused sellelt.

Nimetatud asjaolusid arvestades, käsitööliste seisus omandab teise sot
siaalse seisukoha ja siirdub sõltumatude linnakodanike koostisse. Aga tei
salt - eespool mainitud otsesed suhted käsitööliste ja tarbijate vahel, tin
givad käsitöö väikese ulatuse. Ja tema laiendamiseks on eeldusi ainult tea- . 
tud kitsa piirini. Seesugusena esineb ja selles kõiges peitubki tööjaotus 
Keskajal, milline loob iseseisvaid olelu allikaid ja mis oli tsunftide vBhe- 
liste'lõpmatute tülide põhjuseks. * .

Läänes on käsitöö linnaline moodustis.
Kodutööstus, m.inufaktuur ja vabrik. * *

Edaspidise majandusliku elu evulutsioonina 17. ja 18. sajandil tekib mi
nemi, - uute tingimuste ja rahvaarvu*alatise  kasvamise tõttu, uus tootmise 
süsteem rahvusvahelise turu kohaselt. Bücher ütleb, et seda märgiti manufak
tuuris ja palgatavas käsitöö vormis. Esimest hakati nimetama eksitusse vii
va sõnaga - "kodutööstus"."Bücher soovitab nimetada seda "väitetööstuse ka
pitalistlikuks süsteemiks". Teine kujutab endas praeguse aja vabrikut. Kuid 
Bücher teeb siin vea: väike kapitalistliku tööstuse kodune süsteem on uus 
asi, kuna manufaktuur*on  oma tüübilisel kujul tsentraliseeritud tootmine, 
vabrik oma masinatega, kus töö jaotuse süsteem-laialt tarvitatav.

Väikesed tootjad jäävad siiski iseseisvaiks; neile kas makstakse tasu . 
avansina ette, või antakse tooraineid või on“r^bseisvuse aluseks see asja
olu, et väiketootjale kuulub tehniline seade (kangateljed, õmblusmasin). Oma
des ühe tarbi ja?* ta (s.o, kodutööstuse toode) kulgeb ühe või mitme vhetali- 
taj kätest läbi. Selles peitubki kodutööstuse peseri joon ja temast töölise 
rippuys. nõrkuse kõige olulisem põhjus. Kui kevital kodutööstuses haarab oma ; 
kätte ainult minemi asjanduse, siis vabrikus haarab ta kogu tootmisprotses
si. Seega vabrik erineb kodutööstusest samuti kui regulaarne sõjavägi eri
neb kirju koosseisuga rahvast. P.s. vabriku jõud põhineb tööjõudude otstar
belisel kasutamisel. Näit. *100  vabriku töölist alati loovad palju enam, kui 
100 iseseisvat käsitöölist. Nii palju selle kohta, kui käsitöö ja. vabriku 
vaheline võitlus sünnib tehnika alal. *

Kuid vaatamata vabriku tootmise tehnilistele eesõigustele, jääb kodutöö- 
tus tõenäoliselt veel kauaks püsivaks tootmisalaks valmistavate kaunade suur
te erinevustega. * •

Iseloomustades neid viit süsteemi, . näeme, et 1) kodutootmine on saa



- 72 - (4‘aine) •
duste valmistamine oma majapidamises enda tarvitamiseks; 2) Käsitöö on töö 
tellija juures; 3) palgetav ja müüdav käsitöö on töö tellimise pääle; 4) ko
dutööstus (ehk teisiti kapitalistliku tööstuse kodune süsteem) on. destentra- 
liseer-itud (s,o, kesklaiendatud), kuna 5) vabrik on tsentraliseeritud (kesk
kohta koondatud) kaupade valmistaja. Kodutootmine on materjalide ümbertööta
mine kodumajapidamiseks. Palgatud käsitöö on tootmine võõrastele majandite
le. Käsitöö õitseaeg ühtub arenenud linnamajanduse ajajärguga. Kodutööstus 
viib meid linnamajandusest rahvamajanduse juurde, kuna vabrik on väljaarene
nud rahvamajandusest. '
Käsitöö seisukord enne ja nüüdisajal. ■ .. ' ’

tööstus—-vormina on käsitöö iseToomulik hilise le kesk j ale (XII -XV. s.), 
mida nimetatakse käsitöö "kuldseks ajaks" (linnamajandus), käsitöö.oli orga
niseeritud siis linnatsunftidena. Väljaspool tsunfti käsitööline ei saanud 
töötada, konkurents puudus käsitööliste vahel äärmiselt levinud reglementee- 
rimise tõttu. Meister töötas sellidega, kelle arv harva üle kahe võis tõusta 
Enamikus siiski vaid üks sell, või eimihtegi. Reglementeeritud tööstusrak- 
kim (Gewerbeverfassug) püsis kuni 19. s. eskeni, millal ta asemele astus 
tööstus vabadus. .Avardusid uued turud ja arenes rahvamajandus Bücheri mõis
tes. Käsitööle mõjusid eelkõige muutused tarvete kujunemiseks. Tekkisid lo- 
kaliseeritud tarvete keskendused (suurlinn, sõjavägi, suured riigiasutised 
jne.). See nõudis masstootmist, mis omakorda seisis seoses tarvete unifor- 
meerimisega, ühesugustemisega ja moekarjetega. Need*kõik  eeldavad odavat 
toodet, mida võib anda ainult vabrik masstootmisega. Kuid ka modernne kul
tuurelu esitab ülesandeid, mida käsitöö üldse ci suuda sooritada (auru- 
kraana, määratute sildade sõjalaevade jne. ehitus). Sellega kaasleb veel kõ
duma j an duso arenev suund kõik valmistooted . osta kauplusest, kus on. võimalik 
valik ja võrdlus. Kõik need ja palju muid põhjusi viisid käsitöö allamäge. 
Siiski ei saa öelda, *et  käsitööliste arv oleks'määr et uit vähenenud, „vaid vas 
tupidi: ta kohati 19.s. jooksul näitas tõusugi. Sääljuures on käsitöömeistri 
te arv tubliste vähenenud, käitised ise aga suurenenud. Vastupidi linnale on 
käsitööliste arvmaal kasvanud. , ........................
Käsitöö erisused(muutused ning iseärrldused), ja ta seisukoro. tootmise pa müü
mise olukorrasV^JüsimaT ajal tePkivad muutrise^ põhjused.

Imatav kohalik nõudmnse kogum oleneb rakvastildl koonduv isest s u I t e SSe, 
linnadesse. Samuti osutuvad mõju suured ülesanded, mida tõstab .esile tööstu
ses nüüdisaja kultuuriline elu, mis käsitööle saavutamatud. Näit._veduri,sõ
jalaeva, silla, ehitamine jne. ületab käsitöö tehnilised võimalused, kusjuu
res tuleb ka arvestada, käsitöö vältimatu aeglusega. Teame, et vanad,kirikud 
ehitati sajandite jooksul, ja p.s. sellega ühenduses oleva, suure riisikoga. 
P.s. mängib märgitavat osa'kolmandaks - üha suurenev nõudmise ühtlus. Suurt 
tihtsust evib siin ka mood, mis laseb inimesi ühtlaselt rõivastuda, tekita
des seega nõudmist masskauba järele. Käsitööstuslik tootmine osutub selleks- 
liig kalliks, kuigi ta selle eest vastab individuaalse maitse rahuldamisele. 
See viimune on ainult ühele osale ostjaile (just kõrgema hinna, tõttu) kat-, 
tesaadev. Neljandaks on selles suhtes olulised kodumajanduse muutuvad tingi
mused. Meil praegustes elutingimustes pole aega oodata, ega tellida käsitöös- 
tusliku tootja käest soovitava,id tarbeid, vaid meie tahame ja,peame ostma*  
eseme korraga, valmiskujul, mitte aga tellima osiseid ta tootjate juurest. 
Kuigi käsitööline teeb ühe asja tervikuna, -meie om.eti tahame osta ärist val
misus ju ja p. s. saada neid ruttu (osta). Meie kardame ebaõnnestunud telli
misi või mittetäitmisi, tahame pealegi võrrelda omale ostetavat eset teiste 
samalaadsetega jne; See aga tähendab, et käsitöölisel on raske rahuldada 
otseselt tarbijaid. Ta peab töötama lattu, magasiini, mis muudab tootmise 
kapitalistlikuks ja kaotab käsitöölise iseseisvuse. Keskendusele nõudmise 
alal peab vastama ka keskendus tootmise alal, mis õõnestabki käsitööd. 
Näeme käsitöö väljatõrjumist vabriku töö noolt, kuna kapitalistlik tootmine 
atakeerib käsitööd kogu rindel. Näiteks vanast kudumise töös tüse laostumi
sest on saanud oma peamotiivi Haufmanni kurbmäng (9. pildis), kus Kaufmann 
ehitab oma töö sistjust Sileesia kangrute elule ja tööle. Samas olukorras 
olid nööbitegi jäte,-köievalmista jäte jne. tööalad. Siin müngib aga teatavat 
osatähtsust asjaolu, kas antud käsitöö lubab: 1) töötada ka paranduste alal 
ja 2) käsitöö tööstusala, kitsendamise vabriku või kodutööstuse poolt.(jagu
neb nelja üksikusse liiki - & la Bücher).

Need nähted leiavad aset mitmel kujul: a)"rühm erisuguseid käsitöö haru
sid koondatakse ühte suuremasse ettevõttesse. Näiteks mööblivabrik, tõlla- 
vabrik jne., kuhu kuuluvad mitme ala käsitöölised. Sama näeme niisuguses 
masinaehituse nagu veduri, vaguni tehases, piljardi ja klaveri vabrikus jne. 
b) sagetasti alad, mis kõlbavad vabriku voi kodutööstuse aladeks, võetakse
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käsitöölt ära. Näit, raamat uköitmine andis tööd paljudele iseseisvatele käsi
töölistele, nüüd on selle ala (suuremalt jaolt) okupeerinud paljud erisugused 
ettevõtted, kelle ülesandeks on vaid tellimiste vastuvõtmine. Samuti odava
ma mööbli valmistus läks vabrikute kätte ehk koondati kauplustesse. Tisleri- * 
le jäi enamikus peenasjade töö. Pagareid ähvardas °vabrikuline leiva, valmistus. 
Samuti vabrik võtab endale tootmise algstaadiumid, jättes edasise käsitöölis
tele. Rasked algstaadiumid on kohased masinaile, kuna, hilisem peenem töö te
kitab: tööstuses vähem kulu poolvabrikaadi kujul - rautab hobusele hobu- 
seraudu, tisler kasutab valmis tahvleid, harjategija - valitud hariaseid ine 

Esialgsed seesugused muutused käsitöös tunduvad vastavate käsitöö osade 
poolt teat. kergendustena, mis lühendavad ja lihtsustavad tootmisprotsessi 
ja võimaldavad sellega kiiremat ja suurema hulga töö läbiviimist . 
tisler teeb enam suve jooksul kirjutuslaudu, kui ta.saab selleks vastavat 
valmismaterjali (vineerplatesid, hööveldatud laudu jne,) Kuid see jätab^teat, 
osa käsitöölisi ^meistreid tööta võttes nende iseseisvuse,. Paljud endised 
käsitöölised muutuvad kokkupani jaiks, koha les ead j a iks - tisler paneb plate- 
sid sepp - hobusersudu - uute tööde meneteludes,'Need asjaolud kõigutavad 
käsitöö jalgealust. Näiteks võib võtta poonitud n.n. Viini mööbli valmista
mist, terastrosside tarvitusele võtmist kanepi köie asemele, või savinoude 
asendamist metall ja emaleeritud nõudega. Nii võtab suurtööstus salaliku, , 
sõbra maski näo all (võttes nagu käsitööliselt üleliigse raskuse) käsitööli
selt lõpnude —lõpuks kõik käest ära? avaldudes ettevõtja kapitali mõjus. 
Käsitöö võitlus õrna seisukorra säilitamiseks. ' ,
L lä,2Oes, vahetusel peeti võimalikuks käsitöö elustamist . milleks aeti n.n. 
keskseisusepoliitikat. See evib majandusliku ja poliitise külje, kusjuures 
vi imane oli kons e r vat i ivs us e It eriti t ht i s. Ma. j andus 1 i kult a ga, n äh t i käs i - 
töös vastumõju kapitalismi süvenemisele ühes selle pahedega (kriisio? töö-, 
tus; jne.). Keskse isuse poliitika pääõhutajaks oli romantiline kool ,(cam Ul- 
ler,'Garlvle, O.Spann jt.), isegi tehnikuid (Simens, Reuleaux j.t.) kuu-US 
siia.

Käsitöö valusamaks konkurendiks ei olnud niivõrd vabrik kui just kodu
tööstus ja kaubanduslik ettevõte. Alles teises järjekorras võib nimetada 
suurtööstust. Käsitööliste seisukorra*-parandamiseks  käsitöölised muretsesid 
kõrva tööalas id nt. maamajandusest l, linnas olid suurtes majades portjeed 
ühtlasi käsitöölised (rätsep, kingsepp jne). Kuid selline tegevuse kuhjami
ne oli ikkagi ajutine väljanääs. Palju rängemalt mõjus aga hinnapoliitika, 
kuna linnades tunduvalt tõusid korterite, majade ja põhimiku üürid. See sun
dis käsitöölist linna keskusest ikka kaugemale, isegi maale,asuma. Tooraine
te nõutamine muutus kalliks vahemehe kaudu : aga kodutööstusel või
maldus .odava naistööjõu (tegi kodutööstuses tööd majandusetöö kõrval) kasuta
mine. * Üldse tööstus võib tarvitada kõrgesti kvalifitseeritud ja kallist töö
jõudu, odava lihttööjõu kõrval, kuna käsitöö peab ikka kasutama kvalifitsee
ritud tööjõudu, mis pole siiski esmajärguline. ' , ,

Käsitöö ei saa kasutada, vabriku tootmistehnika paremusi, kuigi |f tiks vahe 
loodeti uut elujõudu käsitööle loosungiga tagasi kunsttööstusele , mis aga 
ei’annud mingeid tulemusi. Eriti propageeritiveel (isegi ".Siemens 1 ja 
Reuleaux poolt) väike—jõumasinate ja elektri jõu päästvat mõju, kuid selgus 
siiski et ka siis masina j õu odavus suhteliselt tõusen masina suurenemisega.. 
Päälegi integreerivad'masinad lähevad liig’kalliks, differentseerivaid ma
sinaid läheb aga palju. Kuid vabrik võib nt. kolme kihitusega töötades saa
vutada palju kiirema amortisatsiooni. Sellele lisanevad vabrikule võimaliku 
tehnilise tööjaotuse paremused (eriti taylorism). Pole tähtsuseta 1e vabri
kute soodsamad toorainete ostutingimused, soodsamad minemitingimused, jne. 
Veel loodeti raskusi ületada ühinemise teel - ühistegevuse õlgedel. Nii.tek- 
kisid, krediit, - minemi-, toorainete jne. ühingud. Kuid need andsin,siiski 
vahe tulemusi, sest vastastikune konkurents oli loonud uue kasilöövaimu, 
mis väga palju pidurdas ühistegevust. Selle ühistegevusele võõra vaimu taga
järjel muutusid need ühingud sageli kapitalistlikeks. Käsitöö oli, oma aje 
üleelanud, tema languse tõkestamine kõigi vahendeiga oleks ka naiivne. 
Käsitööga võitleva tööstuse vormid. .

Esineb käsitööde liitumine. Näeme vabrikute s käsitöö töökodasid tootmis - 
protsessis tarviliste -paranduste teostamiseks,,Näiteks õlletehastel on oma 
pütsepp, konservi vabrikutel on oma plekisepp jne. ............. .
" Teatud osa mängib ka paljudel juhtudel esinevad käsitöölise vaesenemise 
tagajärjed, mistõttu ta on sunnitud loovutama oma iseseisva kutseala suur
tööstuse kasuks. Vanal ajal meie näeme järk-järgulist portselani ja perga- 
mendi kadumist; - puunõud asendavad plekk, portselaan- või savinõusid. Muu-
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seas näit, koguni vanni tegi pütsepp. Nikerdaja ei tee maju enam nii niker- 
diste rikkaks. Ingl istna tööstus on samuti peaaegu kadunud, sest inglisti- 
nast taldrekud on moest läinud. -

Lõpuks väga levinenud protsessina esineb käsitöölise muutumine kodutöös- 
turiks, kes töötab kaupluse, magasini jaoks, mis teeb teda sõltuvaks kauban
duslikust ettevõttest. Meistri töötoodang satub tarbija kätte ainult maga
sini kaudu. Seda tingivad asjaolud, et 1) näeme linnades kallist töökoja . 
üüri, mis sunnib käsitöölist viima oma töökoja agulisse või keldrisse ehk 
pööningule, kuhu juba ostjaid vähem tuleb; 2) mängib siin osa ka ostjaskon
na huvi osta ainult sealt, kus suurem valik ja kus on võimalik asja ümber- 
vahetada pisemagi ebakohasuse korral. Ja p.s. läheb ostja ikka meelsamini 
sinna, kust ta saab osta mitut vajalikku asja korraga, selle asemele, et ot
sida igat käsitöölist eraldi, ainult käsitöö pooldamise pärast, mille säili- 
tus paistab mõnelegi ainult tehtud sõnadena. Kui käsitöö toodab valmiskau
pa, mis ei rikene ruttu ja mis on toodetud keskpärasteks tarveteks, siis 
suurtööstus toob käsitööle suurt kahju ka ilma suuremate tehniliste soodus- 
tiste kaasabita. Seo aga tähendab, et käsitööl jääb üle ainult spetsiali
seeruda, On oluline kaupluste ühendamine töökojaga, see on selleks, et säi
luks ühendus tarbija ja käsitöölise vahel. See on eriti maksev osava rätsepa 
suhtes, kes toodab nõudlikule rahvale, klientuurile. Ühenduses ülalnimetatud 
protsessiga igal pool Saksa linnades, nagu seda tõendavad paljud kaubandus
likud. sotsiaalpolitiliste sihtidega eriühingud, käsicöö meistrite arv on 
vähenenud, kuna nende abiliste arv on tunduvalt suurenenud. S.t. et need et
tevõtted muutusid kapitalistlikumaks. Maal on seisukord teine. Seal"- Bü
cheri arvates - käsitöö on veel teat. määral kindlustatud. Seda s.p., et maal 
(Saksas) osutusid elutingimused soodsamaiks ja p.s. säilusid suguluse, naab
ruse sidemed, tasuti vastastikuliste nõudlustega jne. Näeme, et 1895 a.

Saksa keisririigis maal elas 675.000 käsitöö meistrit,enam kui poole miljo
ni abilise ja Õpilasega. See on kokku üle 1,5 miljoni käsitöö-käitistes te
gutsevaid isikuid. Kuid kui siia veel lisada käsitööliste perekonnad, siis 
ka tagasihoidlikuma arvestuse juures saame üle 3. miljoni inimese, kes käsi
tööst saavad ülespidamist maal (Saksas).

Näeme käsitöö seisukord osutub praegusel ajal paljudel juhtudel küllalt
ki raskeks. Peetakse võitlust käsitööga kahelt poolt,kodutööstus ja magasinid 
ühelt poolt ja teisalt - suurtööstus. Siiski selle viimase poolt tundub võit
lus nõrgemana, sest suurtööstus esineb uutel aladel. Iga nähtuse kohta on 
tähtis teada peale selle nähtuse staatika (tasakaalu õpetuse)'ka dünaamikat 
(õpetust jõududest ja nende varal tekitatud liikumisest). S.p. vaatame kui
das käsitöö püüab kaitseda oma seisukorda nii erineva jõuga võitluses. 
Hindade võitlus. Lootused tehnika muutusele.

Käsitööline tarvitab veel teisi abinõusid, püüdes omandada kõrvalteenis- 
tust, ühendades - kus see võimalik - käsitööd põllumajandusega - ja p.s. 
ühendades poljuid tegevuse harusid. Peavõitlus sünnib aga tööstussaaduste 
turul. Nii algab praeguse aja kapitalistliku suurtööstuse ja käsitöö vahel 
hindade võistlus. Kuid käsitöö püüab siiski kaitsta oma seisukohta. Ta võit
leb: 1) töötingimuste pärast koha suhtes, kus toimub tööstus. Siinjuures 
märgime, et linna põhimikurendise tõstmine vähendab käsitöö "väljavaateid 
hindade suhtes, kuna kallimad ruumid on käsitööle raskuseks; suurtööstus 
jaotab need kulud suurenevale hulgale tootmises. Kodutööstuses ei ole neid 
kulusid 2) töö objekti pärast. Meie ajale vastava tendentsina võib konstan- 
toerida fakti, et suuremalt osalt toorosmatorjali valmistamise koht eemal
dub selle materjali tarvitamise kohast. Endisel ajal käsitööline omas sage
dasti tooresmaterjali kohapealt, ostes seda ümbruskonna talunike käest. Nüüd 
aga tooresmater jal tuleb suuremalt osalt kaugelt, nagu näiteks saapanahk; 
teatud puusordid, ja teised materjalid tuuakse vahest koguni välismaalt. 
Näiteks mõne Vene puuümbertöötamise käsitöö langust põhjustas puidu kalli
nemine. Langevale käsitööle saadi abi, kas 1) tema tagasipöördumisest suur
tööstusele või 2) väiksemate jõumasinate rakendamisest või elektri jõu ka
sutamisest tootmises. Kuid osutus ka, et erilised kunstinäitused ja kunst
tööstuskoolid töid enam kasu suurtööstusele, mis saavutas palju edu kuna- 
tiliste esemete suhtes (nagu kunstraamatu köitmises, kunst savinõude jne. val
mistamises). Mis puutub väiksemate tehniliste uuenduste jne. tarvitusele 
võtmise võimalusse käsitöös, siis selle mõju jäi varju peamiselt väiksemate 
jõumasinate kallidusest, s.o, asja majandusliku külje tõttu. Masintööriist 
nõuab vähem kulusid. Emmeri andmetel maksab New-Yorkis aurumasin (5. hob. jõu
line) 754,5 saksa marka ja 100 hob. jõuline maksab 154,9 ja 3000 hob.jõuli
ne - 78,1 saksomarka. Iga hobuse jõud maksab odavam, kui aurumasin sisaldab 
enam hobuse jõude. Analoogiline pilt on olektrimootori juures. Kui mootor on 
1. hob. jõuline, siis on ta hind 216.-, kui 10. hob. jõuline, siis 183 Saksa
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morka, ja kui ta on 500 h.jf-ne, siis 93 Saksa marka. Sama näeme ka töömasi- 
nato onoste juuros. Nonde suhtes on suurem tähtsus käsitöö jaoks n.n, inte

greerivatel (täiendavatel) masinatel, mis moodustavad ettevõttes teatud süs
teemi tootmisprotsessi arenguks. Muidugi oi võta käsitööline omale selliseid 
integreerivaid masinaid, mis maksavad palju, mis on suured. Kui kõrge masi
na hind langeks ära, siis on solge, et ta tooks kasu käsitöölisele. "Käitises 
on seda enam vaja töölisi ja kapitali, mida suurema masina ta võtab.

Ent on näha kogu ökonoomilises sfääris püüdu, mis väljendub kogu prot
sessi keskenduses. Siin näeme 2)pikendada tööpäeva, b) tootmise tempo enese 
kiirustamist masinate juures, järjelikult ka tööliste intensiivsuse tõtmist. 
Töises järjekorras näeme masinate tootmisprotsessi laienemist tõrvikuna,mis 
on võimatu käsitööle juba oma olemuse poolest, sest soe viib teise sfääri, 
väljaspoolo käsitöö piire. Sellega seostub muidugi ka kõrgem tootmise teh
nika.

Selles võistluses käsitöö ja suurtööstuse vahel omab tähtsa koha võitlus 
tööjõu eest. Liigse maarahva linnadesse valgumise tõttu viimastes suureneb 
kvalifitseerimata tööjõu pakkumine. P,s. suureneb sellega vool tööotsijate, 
n.n. õppimata tööliste, naiste arv. Viimane nähtus tekib kodumajanduse muu
tuva organisatsiooni tõttu. Paljud nimetatud naistest valmistasid varem ko
dus üht—teist vajalikku lihtist tarvet-aga nüüd nad peavad seda ostma mu
jalt, Naiste eelnimetatud produktiivne tööjõud, mis oli varem rakendatud ko
dus, on nüüd suunatud rahateenimisele. See kõik alandab töötasu, kuna nais
te tööjõud on üldiselt odavam moosto omast, P.s, porekonnas-elavad naised 
otsivad ainult lisateenistust ja nõustuvad selletõttu madalama töötasuga.

Suurtööstus, kasutades seda olukorda, kasutab lihtsamateks toiminguteks 
naiste tööjõudu. Selle tagajärjel ettevõtted kutsuvad ametisse üksikuid 
häid tööjõudo - nagu juhtideks odava tööjõuga töölisile, millega aga läheb 
üldine kosimine tööline ettevõttel vähe maksma, P,S.tuleb pidada silmas ka, 
et kapitalistlik ettevõte kasutab kodutööstuse süsteemi, 
Käsitööstuslilm" ühingute tähtsus.

Muuseas - selles käsitöö võitluses oma seisukorra eest, mõned panid suu
ri lootusi solide, et käsitööl läheb korda kindlustada oma positsiooni, " ' 
kasutades käsitööliste ühisus!, artelle... Viimaste hulgas võib eraldada n.n. 
krodiitühingute ja tootjate ühingute rühme. Mis puutub I rühma tähtsusse, 
siis siin tuleb peatuda esmalt krediidi tähtsusel käsitöö suhtes. Leiome ' 
siin krediidi realvõimalusi, mis seotud krediidi usaldamisega, mitte aga 
moraalset krediiti. Selles suhtes väljendati antud mõtet järgmise lausega: 
"Krediidi piir asub tasumise tõenäosuse piiril”. Järjelikult - (arvestades 
käsitööliste väheste realvõimalustega) krediidi võimalus kapitali-
seeritava käsitöö jaoks on äärmiselt piiratud. Peab ütlema, et mitte kuna
gi polo krediit teinud liht käsitöölisest kapitalisti ega annud talle või
maluse võistelda suurtootmisega. Kui kõik käsitöölised oleks muutunud väi- 
kekapitolistideks, oleks selle toodang suurenenud ja võistlus kasvanud,mil
le tagajärjel neist osa kohe kaoks, mille asemele ilmuks kapital istlik suur
tootmine, Krediidi abil päästa käsitööstust on utoopia, nagu ütleb seda Som
bart,

Mis puutub tootmisühingute tähtsusse käsitöö alal, siis peab koho maini
ma nonde vähest arengut viimase kolmveerand sajandi jooksul. Alates 19.s, 
40-tost aastatest väljendub "see sedalaadi säilinud organisatsioonide vilet
sa - mõnckümnolise - arvuga. Issaov annab huvitava pildi sellest, võttes 
vaatlusele tööstusühinguid Saksamaal ja Prantsusmaal, Solidaarsuse vaimu 
arendamiseks käsitööliste seas, teeb takistusi pideva kujuline vaen nende 
vahel, mis on seletatav omavahelise võistlusega, Kui tsunfti ajal ei olnud 
võistlust, asutasid käsitöölised tooresainete ostmiseks jne, vastavaid ühin- ' 
guid. Nüüdsel ajale!saada muud teha, kui kiirustada käsitöö vormi lagunemist, 
Sombart ütleb selle kohta, et just sello tõttu võib käsitöö säilida, kui 
harrastatakse oma saaduste müümist alla tootmiskulude,ja kus osa kulusid 
katavad kõrvaltulud (kas omatakse oma maja). Muidu aga tuleb, kas 1) oma 
töökoha viia üle linnast maale; 2) säästa; 3) meistri ja ta perekonna ela- 
tisnõudoid alandada; 5) alaealiste õpilaste instituudi rakendust kasutada 
käsitöös. ' ■

Soega tootmisvorm, mis vastab majanduselu muutunud tingimustele, astub 
kõrvale ja annobmaad uutele vormidele. Siiski käsitöö ei sure veel lõpli
kult, ta vaid astub tagasi teisele positsioonile. Alevites ja linnades"aga 
töötavad edasi töökojad tellijaile, koda ci rahulda massilise toodete toot
jad.

Käsitöölise olukorda võrreldes keskajal temast alamalseisva rahvakihiga 
(orjadega ja vaesema rahvakihiga maal) näeme, ot käsitöölistel oli siis 
õitseaeg, ent nüüd on nad määratud pikaajalisele kadumisele. Käsitöölised,
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kui Linn seisus, kui tugeva rüha к ' maine, - see õn kurb, rägib 
ent nende nsemolo astuvad rühmad, kes teenivad ühistööl (üldist tööd) rahva 
elu chitomisol . "
Käsitöö ja kc.ubr'tdnslikud \ ahemchod. '

Käsitöö suurimaks vaenlaseks osutusid kodutööstus, eriti aga kaubanduslik 
vahemees. Linna rahvastilc ikka enam ja enam rahuldab oma tarbeid magasini
des kus tal võimalik valida ja võrrelda, Kaubanduslik vahemees ikka enam su
rus käsitööliso kodutööstuse töölise seisukorda, •
Käsitöö teotsemise raskuspunkti nihkumine Läänes,

Käsitöö oli keskajal tüübiliseks linna tööstusvormiks. Rahvamajanduse oren 
guga on aga ka käsitööline sunnitud taandume., alatos suurlinnast ikka väikse
masse linna, säält alevisse, edasi maale, külla, kus on paremad säilimisvõi
malused. Ssj a protsess lähob ka ühe linna piires, kus käsitööline taandub 
komlcusost 1-ec rorifoori poole ja majades jällegi paremast korterist keldri
korterisse, ‘

Vo: о li käsitöö pole kunagi sellist tähtsust evinud kui Lääne oma,sest 
Venes oli . mcjanduse periood vähe arenenud. Peeter Suure ja Katarina II 
kutsed käs cüüd luua jäid paberile. Tsunfti- kord on venele üldiselt võõras. 
Kuid käsitöö oi ole hanele siiski võõras, sest ta arenes siin tänapäeval, ja 
enam kui Läänes, kuid mitte linnas, vaid maal (eriti Lõuna- Venes).
13. p. ' ‘ ' * '
Xodüt^asitöö (kustaarse) mõiste • ,i а * olemus. * 1 ,

Kodukäsitöö elik' kodutöö s.o. et töötatakse, oma. kodus, kuid mitte teo 
tavale tarbijale vaiu 1 ialdasele turule, leus juures tarbija ja tootja vahe
le ilmub kapitalistlik vahetalitaja , ,

Erijooned. Kodutööstus seisab:'1) töövrotsessi detsentralisatsioonis ja
2) tööliste detsentralisatsioonis. . ... . .,

See kahekordne detsentralisatsioon toob’kaasa tootmisse kasuliku ja mit
te kasuliku tagajärje. Sellest aga edaspidi.//Tema tehnilised Ja ükonoomilisecl 

■ •v Mis puutub ettevõtja funktsioonesse, siis need seisavad miote tootmise Л 
majanduslikus küljes, vaid minemi organiseerimises. Kodutööstuse juures näe-/ 
me ettevõtte tegevuses majanduslikku ühtlust hulga väliselt erisuguste töö- k 
koda.de juures J/ erisused.Kodutööstuse kasulikkus ja mittekasuüilžbqas a) ette- 

• Kodutööstuse mitteksulikud küljed ettevõtja seisukohalt: ~1) hoo tmisprot -\ 
sessi tehnilise teostamise võimatus või raskus,; 2.) küllaldase hulga, töölis- । 
te hulga, puudus kohapeal, kede võiks vajaduse korral(nõudmj.ste suurenemisel) . 
paisata tootmisse. Kuid kõrvuti nende pahemusteca peab mainima, ka. kodutööstu
se kasulikki külgi ettevõtja seisukohalt: 1) suur odavus - a) väiksed aine- i 
Ilsed kulud (odav ruumide sisseseade, valgustus ja kütmine). Seega jääb ära । 
põhikapitali amortisatsioon;*b)  võimalus tarvitada-selle tootmise protsessi 
juures naisi ja alaealisi, s.o. odavat tööjõudu. P;s. meie näeme siin sage
dasti, kui detsentralisatsioon!-teatavat tagajärge, sotsiaalse seadusendlu- । 
se poolt kitsenduste öralanoust,nagu pühapäeva pühitsemine, alaealiste töö . 
keeld jne. Edasi - madal töötasu, pikk tööaeg, annavad võimaluse odavamaks 1 
tootmiseks, mis on kõik kasulikud kodutööstuse iseloomu jooned ja mis leiava 
hindamist ettevõtjate poolt. P.s. puudub kodutööstuse tööliste organiseeru- ( 
mine. Kuid kõik need kasulikud eeldused hakkavad mängima, praepu juha väikse-, 
mat osa, sest reas rüge s kodutööstus on seatud seadusandlise kontrolli ja , 
kaitse alla. • Näiteks Saksamaal hakkavad töölised sõl:ima tariif lepingu!1, • * 
mis viivad ühtlustamisele vastavate vabrikute töötasude ategooriatep.P.s. i 
selle vormiga ühineb tootmise suurem liiku ise võimalus (s.o. vähendamine | 
või suurendamine-) tootmise katkestamise teel.

Teiselt noolt, selle tootmise liigi paremused töölisele on: võimalus jsots 
aega-oma .äranägemise järgi; kuid tema suhteline vabadus ine. on ainult näi
line. Ent ka pahemused on kaunis olulised, need" on: 1) väiksem töötasu, 
2) töölise suurem kindlusetus ' ■ .. . ja 3), kodutöölise orga
niseerimise puudumine, mis on kahjulik kogu töölisklassile. . ,

Selleks, et kodutööstus võiks tekkida ja oleleda , on tarvis'rida .<aasas- ■ 
käivaid tingimusi: 1) tootmise võrdlemisi madal tehniline tase. Näeme, et । 
mida rohkem on arenenud ühel või teisel alal tootmise tehnika,, seda hal
vem on kodutööstuse seisukord, sest seda kergemini võidakse, siirduda, suur

tööstusele, mis hakkab tõrjuma välja kodutööstuse id £)0n tähtis, et konaDea- i 
oleks detsentraliseeritud (kesklaiendatud) tööjõude, kes soovivad Vott 6.7 
lest osa. Siin kodutööstuse võitluses suurtööstusega - mängib suurt osa või- j 
maius rakendada koduseid inimesi, kes ei taha või ei või minna vabrikusse.
3) et töö oleks hooajalise Iseloomuga, mis võimaldab tõmmata tarbekorral 1 
mees- või naistöölisi töösse, keda võib sama kergesti jälle vallandeda

1 ’ võtja ja b) töölise seisv.kohast'. (lt-)

koda.de
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^Kodutööstuse tekkimine ja arenemine sündis väga mitmel teel. Kodutööstu
se tähtsamaid tekkimise viise on kaks: 1) käsitöö arendamine või täiendami
ne või isiklike tarvete rahuldamisega seotud küla kodutootmise edasiarenda
mine, 2) tema tekkimine -seoses teatavate käsitöö alade kujundamisega. Viima
ne leidis aset Venes, Skendinaavias (Ida- Euroopas). Lääne- Euroopas esine
sid mõlemad'arenemise liicid. Kuid p.s. on ajalooliselt tähtsam arusaamise
le jõudmine, kas kodutööstus tekkis peale või enne käsitööd. Selles suhtes 
on (peale käsitööd) iseloomulik Lääne-, ja enne käsitööd - Ida- Euroopa.

leil on sel'"O, et kodutööstuse arenemise ajalugu on kapitalistliku töös- 
tv -■ sr[' cm.se «ialumu. See viimane tungib majanduslikku sfääri nimelt kodu- 
t östuro t ■ 1-i. all. Tekkis majandus=ajaloos kodutööstuse ajajärk.

simese] jr" ui selle arenemise ees leidis aset poole tuhande aastane or- 
gonisr tsioon, mis püsis veel pool tuhat aastat. Teisel juhul leidis aset kä
sitöö- kodutööstuse arenemine nendes maades, kus esines veel naturaalne ma- 
janduSkordJ/ nema arengu iseärasused Venes .Kodusüsteem ,1.a vabrik/ ■ 
" Eriti huvitavalt “arenes kodutööstuse arengu protsess Venemaal. See'toi
mus sagedasti teisiti, kui seda arvasid paljud uurijad. Näiteks 18. s. lõ
pul tekivad väliskapitalistide noolt asutatud puuvillavabrikud. Suurvabrikud 
on ülevõimul, kuid siis ilmneb imelik nähtus: vabrik kutsub ellu kodutöös
tuse; hoogsalt areneb kodukäsitöö Siiski maakonnas. Seloub, et kodu-lä- 

sitöö halvab vabrikut, mitte ümberpöördult. •
Kui kudumine sündis vabrikutes, siis leiti, et ka. käsitsi kudumine on 

õige lihtne. Sellepärast vabrikandid leidsid olevat kasulikuma, anda kudumi
se materjali talupoegadele. Nii 18; s; lõpul annavadki puuvillavabrikute oma 
nikud ketramise materjali-ко ju. 19. s.'see komme levis ruttu ia kodune kudu
mine tõrjus välja vabriku. See laguneb. Näeme, et vabrik'kutsus ellu kodu
tööstuse. Arenemine tarvitas nähtavasti vastupidist teed. See on täiesti-se
letatav selleaegse tehnilise arenguga, mil võtted tootmisel olid lihtsad,töö 
abinõud odavad, töö kergesti äraõpitav jne.; ja nii tekibki vabriku ase-i 
meie suurtootmise kodune vorm. Suurtootmine jääb aga edasi kapitalistlikuks, 
sest kuigi vorm end muudab, sisu j""b ikkagi endiseks. Siin tuleb nähtava- 

]e, kuidas' tootmise võtted loovad ühe või teise tüübilise majandusliku vahe
korra. Seegs kodu—-käsitööle laesasitav vabrikute olemasolu ei näita antikro 
nismi (vigs ajaarvamises); vaid näitab tootmistehnika, mahajäämist. Muutub 
see viimane, ilmh masin, kodukäsitöölised kaovad, ühistöökojad lõpetavad 
tegevuse, töö valgub vabrikuisse. Igab protsess - kodutööstuse väljasuru- 
mine vabriku noolt. Töstus/kavital, andes koha kauban dus kapita li le, saab 
jälle tagasi oms Õigused. Nii kujuneb asi mitte üksi vuuvillatööstuses, vaid 
ka paljuis teistes. Näiteks 59% tööta jäist•olid vabriku või suurtöökodades 
tööte gi jaiks. Siia, kuulusid ouuvilla; siidi, villa, kuldtresside ludumine, 
pagunite ja mänguasjade valmistamine, harjade valmistamine ja. teised väikse
mad tööalad. ‘Mis puutub puuvilla, tootmisse, siis vastav tabel näitab töölis
te arvu puuvilla vabrikuis 50. kubermangus Euroopa Venemaal (Tugan- Baranovs 
kv): * ’ ' ’

_ ________  1866 . a........ 1879 . a. ....... 18^-95 . a, _
Töötajaid vabriku hoones 94.556 162.691 -3,510

ja
kodustöötajäid 66.178 ' 50.152' 20.475

Näeme, et tööliste arv vabrikuis kasvas. 1866 a. kodutööliste arv moodus
tas 70% vabriku hoones töötajate arvust. 1894-95 a. aga kodutöölised moodus
tasid ainult 8% viimastest. Kuni 60. aastani kodutööstus asendas vabriku, 
sellest ajast aga vabrik hakkas'asendama kodutööstust.

Sellejuures praegusel ajal L.- Euroopa kodutööstuse vormid jagunevad kah
te ossa. 1) kodutööstuse vanemad vormid tekkisid kapitalistliku majanduse 
algastmeil, mil selle lagunemise protsess vastas algelisele tootmisele ,• toot 
misele isikliku tarvete rahuldamiseks. Nad ilmuvad väga sagedasti külas, ära- 
kasutades aeglaselt tekkivat maaelanike ülirohkust ja. kujutavad kapitalismi 
tungimist tööstuselu sfääri maal. Selle kodutööstuse vanema vormi tähtsa- 
maiks nüideteks on mitmesugused tekstiiltööstuse vormid (endisel ajal ketra
mine; praegu kudumine, vaiksete metall mänguasjade ja tööriistade valmista- 
mine-.2) Uuenadvormid tekivad ajajärgul, mil majanduslik kapitalistlik kord 
on juba kõrgel arenemise astmel. See on suurlinnade hoogsa kasvamise ja. are
nemise ajal. Selle vormi arenemise iseloomustavaks tingimuseks on see, et 
tööliste kujunemine tekib neist kihtidest, elanike rühimitustest, millised 
lagunesid majandusliku arengu uute tingimuste mõjul (nagu meistritest).

’ Kodutöös tv.se organisatsioonid liigid. , Uis. puu-
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tub kodutööstuse tüiibilistesse vormidesse nende organisatsiooni seisukohast 

le meeldelasse puutuvana tuleb■*  T_ 1 4-h T.:L - Ls.U] —

muuda.’ si-s
muste vaatlu C 00 (verkstad

semal

siis nad on vig mitmesugused, kusjuures ühed siirduvad teistesse. Tuleb ys- 
het teha koduse töö ja töö vahel töökojas. Töö kodus esineb meie ees kõigil 
neil juhtudel , kus kodutööstuse töölised on tegevuses oma tootmisalal enda 
eluruumes. Sotsiaalselt seisukohalt nad aga kujutavad kõik kapitalisti sei
sukohast vaadatuna ültlast massi nimega - kodutööstuse töölised. Oma. toot- 
mis.vormilt on need üksik- või perekondlikud ettevõtted; see viimane op Vorm, 
mille isiklik koosseis kujutab perekonda, teile vahel on moksev tööi0-1s: 
Sellest oleneb ka esimese tootmisvormi piiratud iseloom. NäiterS end-Se. 
ajal siidi ketramine, mänguasjade valmistamine ja meile 1heme- 
sepa, töö ja. pesu imblemine. Viimasesse alasse puutuvana tule о ' v 
õmblejanna. suremata kuju inglise luuletaja, luuletusest 
gi ka töölise ja kapitalisti vahel leiab aset vahetus, 
suliselt seda vormi. //Sweettn<: sü.steem.Toma olemasolu tin~;.inustp vaatlus \ 

Kodutööstuse organisatsiooni Teiseks Tiigiks on töö5o]2 toö ( V5-S-d: T - - 
beit). Süp-on tootmisprotsess töölise erakorteris! siirdunud 001]4 eri- , 
töökotta. S.o. vanem vorm ja. käsitöö endise korralduse otsene jerg. ASl.S6t 
sab selles, et meister, palgates töölisi ia juhtides neid, ei ole enamj.se-, , 
seisev tootja, vaid ta. töötab kapitalistile. Olles kapitalisti.suhtestol- 
l.ine, ta sama ajal mängib peremehe osa. tema, poolt palgatud tööliste su^eup'*  
Siin eemaldub werekondlik tootmine, tarvitatakse palgalist tööjõudu. 4: :

: Sombart näiteks eraldab!) kodu/tööstuse vanema vormi; - kji- 
dotud kudumist ööaladel, nagu endisel ajal vi Hat ööst US, hili- i 
üitööstus ja 2) uuema vormi , mis on tuntud swe et in8 süsteemi- ; 

na. Seo. n.ö. "hici väi japigist amise ” või higistamise "süsteemi^ nime all , 
tuntud. Esimese vormi töö sünnib-vahetalitaja, töökojas, lees juhib tootmist 
ja kes on sõltuvuses ettevõtjast, kes neab kauplust (kontori), võtab vastu , 
tellimisi ia täidab enamikus kaubanduslikke funktsioone. Teine võimalus jn- ' 
gi juba Swceting süsteem, mis esineb, Lääne- Kuroopas iseloomustava konvent-*  
sionsalse (kokkuleppele põhinev) tööstusena, mille ülesandeks on valmis- ? 
riiete ja pesu valmistamine. Ta nagu oleks määratudjelleks, jt käsitöös-^ < 
tusalasid viia manufaktuuri ja vabriku valdkonda. Ei maksa. mõte Ida,^J - - I 
jõudude ekspluateerimine oleks ainult tal iseüralduseks, ei, - toomise 
ekspluateerimine ■ on omane ka. te iste le*  töös buse vormidele, kuid ta T216-a0 ; 
siin eriti silma. (Sweeteri töö vaene, mittetasuv töö). Kuid Swesverini olu-, 
kord onpa.ha lust kehva tasu tõttu, - pealegi sõltub ta. cuvkppithlisti , j 
võimust, milline organiseerib tootmist ja hoiab*teda  oma moiu all. aiandus- | 
teaduslikus kirjanduses on korduvalt tihe datud, et praogse nia Ine-is- $ 
maad iseloomustab kodutööstuse nimetus (Sveeting süsteem) s.o 
pigistamise süsteem. Element, kes seal töötab, koosneb - leskedest, . .
me tute naistest ja. nustris juutidest. Viimased on tegelikult higivlie: " 
pigistamise süsteemi tõttu halvemas seisukorras, kui oma kodumaal. Uurijad, 
kes uurisid Sweeting süsteemi; ütlevad, et näiteks juudi naisemigrandi elu 
seal kcujutab aeglast suremist. See on suurkapital, mis dikteerib ette need 
rduvad tingimused. S.p. ka seal, leus toodetakse otseselt kauplusse, töö
tajate seisukord kui niisugune ei ole "kuigi hiilgav, vaid nad jäävad kaitse
tul.', nende olukord ei muutu paremaks. Näiteks Saksamaal meie leiame hirmu
äratavat eksolu teerimist 'kus puudub vastav töökaitse). Töölised püüavad 
nimetatud olukorda paranda * et endid veepeal hoida)- tööpäeva üle
määra pikendamisega, kõikide parekonnaliikmete tööle rakendamisega ja väga 
madala töötasuga rahuldudes. Kodutööstuse geograafilise jaotuse suhtes näe
me, et see on näiteks Saksamaal levinud mägistes maa "osades, kubu teede 
olude tõttu pole vabrikusaadused saanud sissetmgids. Et vabrikuga võistle
va ■ kodutööstuse allajäämine on mööda-pjäsematu, s.p. ühiskonna ülesandeks 
on, et siirdumine uutele aladele sünniks töölistele vastuvõetavas kujus.. 
Tööl is seadusandlus vabrikute suhtes on headtegev abinõu, kuid ta riskeerib 
jääda tagajärjetuks kuniks pole kõrveldatod kodutööstuse süsteemi jeapahe - 
ülimadal töötasu. On tehtud katseid minimaal—töötasu kindlaks määrata sea-

1S

hipi väljn- 
, töövõi-

dusandliku reguleerimisega ustraalia koloonias Viktoori
C‘

se töötdest tegi Inglismaa 1909 a. esimese otsustava sammu, ........ . . ...
reguleerimise (valitsuse poolt)mõningais kodutööstuse harudes. Sama tegi Sak- I 
samaa 1911.-a. kuni 1917. a. ustria 1918. a., Schweits 1919. a. Prantsus- , 
maa 1915. a. jne. Need*  riiklikud korraldused olid teatud ühiskondlikkude run- 
made püüete tulemuseks, et hõlhustada töö tingimusi. . 1

Mitte üksi altruismist (ligemisearmastusest) vaid enda säilivusest tuleb ; 
ühiskonnal võtta vastu solle, kes valmistab esemeid meie koduseks tarv-ta——’ 

Да toma tähtsuse hinnang.
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miseks. Odavalt ostetud ese võib olla, ta tarvisele valmistemise kahjulikku
se tõttu, khjulik ostjale. See asjaolu kutsuski esile läinud, aastasaja lõ
pul ostjate liigad mecrikas; kes ei ostnud esemeid, mis valmistatud liiga 
odava, töötasuga tööjõu poolt. Sellised organisatsioonid (sidt) soodustasid, 
vastutustunde tekitamist kõrgemaselts konna daamide hulgas nende vastu, kelle 
poolt olid toodetud nende saadused,

' Muuseas -‘teaduses väga sageli kodutööstuse vormide määramises esineb ge
neetiline (s.o. asja tekkimisse, algusse ja arenemisse puutuv) seisukoht. ■ 
Nõnda näiteks Gelesnov seab selle tootmisvormi küsimuses oma jaotuse alu
seks ajaloolise tunnusmärgi, T-ema arvates iseseisev kodutööstus kuiutab ene
ses vanemat'arenemise vormi, mis tekkinud käsitööst (kuid ka kodutootmisest 
külas) siis, kui tekkis laiem, turustamise võimalus. ' tika.

Tekkimise allikaks oli paljudel juhtudel kodutootmine külas, isiklike tar-*  
vete r ahu Idam i s e ks. // Vaba ja. s Sltuv vorm« Tugan-Barano vslry .Selle iaotuse. krii “

Kodutööstus (kustaas) valmistas ühesuguseid asju müües neid turul või laa
dal. Kuid peagi kodukäsitöö saaduste müüki hakkasid toimetama kavitalistid- 
ülesostjad, kes ajasid asja, laialt. Praegu leidub kodukäsitööst ust mitmel 
pool, nimelt seal, kus puudub tarvidus tunduvalt laiendada tööstust. Olgu 
öeldud,-et ülesostjal on turustamise seisukohast paremad väljavaated , või
malused, sest tal on suurem kapital, turu ja. muude as jassepuutuvate tingi
muste teadaolek jne. Ent ülesostja vahetalituse tõttu halveneb kodukäsitöö- 
liste olukord,kuna ülesostja püüab suruda, alla kaupade hindu*  P.s. näevad 
ülesostjad., et peale turustamise oma kätte võtmist on võimalik võtta, ka toot
mist ennast enda kätesse.

Detsentraliseeritud kodutöö on varustatud tugevate tootmismajendi vahen
ditega. Selle'juures ülesostja jagab materjali kodutö-?listele koos vastava
te mustritega. Ent seesugune tootmine jääb ikka alla vabrikutootmiseles Kuid 
mõnikord siiski kodutööstus kannatab välja sarnast võistlust (ajutiselt) ja 
vahel tõrjub koguni väljagi vabriku. Viimane asjaolu oleneb turustamise tin- 
gimusist ja üldisest tehnilisest seisukorrast.

Tugan-Baranowsky klassifikatsiooni alusel tuleb eralda kaht põhitüüpi: 
ühe tüübi juures võib ranna tähele tootja alluvust kapitalistile. See on ko- 
dukäsitööstuse sõltuvaks vormiks. Ja teist nimetatakse alluvuse momendi ära
jäämise tõttu - vabaks vormiks. •

Väiketootja on suhteliselt vaba. Suurtööstuse kodune süsteem esineb kahel 
kujul: müüdava ja palgatava kodutöönduse kujul. Kusjuures ollakse kapi talist- 
liku ettevõttega lähedalt seoses. '

Kodukäsitööstuses esineb ühel juhul sõltuv vorm., - kui too saadus on mää
ratud kindlale töösturile (s.o. palgatav süsteem) või kaupmehele (s.o. ostu 
süsteem), ja teisel juhul vabavorm, - väiketootjal on vabadus, ta võib müüa 
oma töö saadust kellele tahes. Tugan- Baranovskv arvates tuleb siin teha täp
set vahet.// Kodutööstus linnas Ja maal.(vt 6 rida allapoole A.A.)‘

Ent teisalt - vaha vorm võib muutuda (muutub), sõltuvaks vormiks, kui se
da sunnib kapital. Varem asus Tugan- Baranowsky teises seisukohas (omas • suures 
töös "Vene vabrik'1) jäljendades Bücherit, kuid siis hiljem selgus talle, et у 
teatud juhtudel ei saa kodutööstust võrrelda kapitalistlikuga. * -

Paiguti peab aga Tugan- Baranovskv oma klassifikatsiooni heaks.
Kapitalistliku tööstuse kodune vorm on levinud küla-*ja  linnatööstüsena 

terves reas mais. Teda, leidub meil Eestis-mõlemal kujul. Väga suur oli ta le
vik Venes, kus tal oli eri nimetus (kust........ perevetska) ja kus ta. oli olu
line maarahvale.

Talve•perioodi pikk vältus sundis külarahvast * otsima oma jõu rakendamist 
kodutöös, mida tehti kohapeal ja väljaspool kodu. Kodutööstus esineb lisa
teenistusena, Meie näemegi kodutööstuse suuremat levikut vähe viljaka muld
konnaga ja väheste kruntidega maakohtades. Kodutööstuse tuntava arengu suhe 
muutis talumajapidamise kõrvaltö õuduseks; mitte kodutööstus polnud kõrval- 
teenistuseks vaid ümberpöördult.

Kodutööstus olenes sellest: 1) millised toorained on käepärast töötlemi
seks ja 2) millised olid antud'maakoha minemi teatud võimalused. Kodutööstu
se põhiharudeks olid puu, savi, metallide, karusnahkade ja kiudainete‘tööt
lemine. Seoses sellega näeme eriliste kodutööstuse keskuste tekkimist,' kuhu 
siirdusid terved, vahel väga suured ringkonnad ja. mis haarasid kuni 10.000 
kodutööstuse töölist. , '

Teatud sarnasust neis tingimusis võib märgata meil Petserimaal, Narvata- 
guses ja Peipsi ääres, kus vähem maavaldus on sundinud rahvastikku otsima 
lisateenistust väljaspool või kodutööstuses.



s. alul
võis ta. paljudes harudes kõnelda langusest

Toutetgitsa (kustaarnp,) Venemaal, "80 * H. aine )
Tõ^u^õsTus^ao “Träte' "ar Vü kohta Vene maiandites on olemas väga mitmepa-- 

gelisi väiteid. Arvati seda 10-15 miljoni vahele. Tugan- Baranowskv arvates 
tehti esimene asjalik kokkuvõte(häälda)Oripikovi poolt,* kus juures selgus,et 
ma a kube mangudes oli 1,700.000 kodukäsitöös tüse töölist, kelledest 1.500.000 
töötasid vabalt turule ja 200.000 kapitalistlikule töösturile.

Mulle näivad need arvud vähe tõenäolikud. • " * _ . r
Külakodutööstuse seisukord Venes oli raske. 19.s. lõpul, ja 20, , 

võis ta. paljudes harudes kõnelda langusest. (Omal ajal tuli mul S9 1e. tee
mal ajakirjandusse astuda suurte artiklitega). Küla kodutööstuse töölise 
teenistus oli äärmiselt väike. Nädala, teenistus 6-7^5 Eesti krooni loeti läi
nud sajandi 90. aastatel rahuldavaks. Näiteks kalavrkude kuduises ei üle
tanud päeva teenistus 30-35. senti. Kudujal, kodutööstuse töölisel, kus val
mistas puuvillast riiet, keskmine päevane‘teenistus ei üleüend 900-aastate 
alul 6-6,5 rubla kuus, ja seda samal ajal, kui kudujad vabrikus said lU-lb 
rubla kuus. " . । .n , ~Läänes oli sama lugu. Näiteks Saksamaal,naistel oli meeste pükste, mb-e- 
mise eest tasuna ettenähtud 10 pfenningi, ja ühe tosina lihtsate seelikute 
õmblemise eest maksti 35 pfenningi. Samuti Prantsusmaal,oli kodutööstuse 
teenistus väga madal.'Nii näiteks saadi armulaua kleidi õmblemise eest 1 ,o 
ennesõjaaegset franki. e , " . . . .

Pöördudes tagasi Vene kodutööstuse iseloomustamise juurde, mainime, et ta 
raske seisund oli tingitud võistlusega väljaspool, vabriku tooted asendasid 
kodutööstuse tooteid. Näiteks sena naelte asemele astuvad vabriku naelad, 
pastelde asemele saapad, kodukootud riide asemele sits ja muu sarnane. 
" Kodutööstuse positiivne külg (iseseisvus) osutus,lähemal vaatlusel näili
seks, sest see iseseisvus olenes ülesostjäist. Võeti küll tarvitusele abi
nõusid kodutööstuse-tootmise parandamiseks ja. arendamiseks, nagu seda oli 
abi riigi poolt jne,, kuid kahjuks olid need kõik puudulikud. Ka ,maa oma va
litsused pöörasid1 oma tähelpanu kodutööstuse tehnilisele arendamise-e,18 
paremale minemile, mille tagajärjel elustusid eeskujulisel, töökojad °ee q 
korraldus kindlustas kodutöö sture iie tooraine ostmist ja minemi miewute sa
muti etendasid suurt osa vast, näitused kodutööstuse kunstilise maitse aren-
d am i s e s .

Kuid kõik need abikorraldused pidid tuginema, kodutöösturite isetegevusele. 
Selline - tegevus nõudis semstvodeltsuuri summe. Näiteks oskva emstVo ai
tas 500. kodutöösturi perekonda (p.s. osa veel kaudseid abivajajaid), kus
juures'45 mil j onit krooni oleks olnud vajalik kõikide"rahuldavaks abista
miseks, .. milline summa oli aga liig suur semstvole.

Üldiselt võttes on küllaltki tähtis rahvaloomingu säilitamine kõiges ta 
omapärasusis. Nii tõusis suur huvi selle vastu ja. talle võimaldatakse kaas
abi; Nägime Läänes suurt nõudmist Vene kodutööstuse tööde järele (pitsid 
jne.); Sama nähe ilmnes Soomes ning meilgi Eestis. 
14. n. •
Suurtööstus. • "

Suurtootmine. Juha Vana—aeg tundis suurkäitisi. Nii kasutas Mikia kaevan
dus kuni-1000 orja;'Rooma, familirustika ja famili urbania koosnesid 5.-10., 
isegi 20.000 orjast. Kuid need ei olnud kapitalistlikud ettevõtted.

•Nüüdisaegne suurtööstus Euroopas arenes alates 1850. a. ia -.ng-1Sma4-
19 s. algusest. Suurettevõtted meieeja mõiste järgi on tehni.is- -majandus
likust vaatekohast manufaktuur,ja vabrik. Sellises kujus tuleb arvata nende 
algust uusaja esimesse perioodi. . _ , . .

Mõned uurijad pidasid õigeks teravat vastandamist vabriku ja manufaktuuri 
vahel, väites', et manufaktuuris töö sünnib pea eranditult käsitsi, masina-, 
te kasutamiseta, kuna vabrik osutub aga masintootmiseks . Bücheri arvates ei 
osutu see vastandamine õigeks, sest need mõlemad vormid on seoses, •ende , 
mõlemi iseäraldus seisab selles, et nad kujutavad ma j andus linu organisatsioo
ni suurtootmist suurele turule ja. tehniliselt osutuvad tehnilise konstruk
tsiooni edasise arengu kujuks. ' -n • „„„

Bücheri järgi on vabrik tööstusliku käitise selline liik, mi ' 6.1U 
ettevõtja ко rrap äraselt oma käitises annab tööd, suuremale arvule toolisiie 
väljaspool nende korterid. Vabrikud sellisena iseloomustab: 1), tootmine 
tsentralisatsioon, 2) otstarbekas töökulutus, 3) tehniline tööjaotus ia 
4) suur seisev kapital.

C M anufa kt uur i ks nimetatakse sellist tööstuslikku, kapitalistlikku suur
tootmist, kus valmistusprotsessi olulised osad sooritatakse käsitsi, •anu-
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faktuur on tsentealiseeritud tööstusvorm, je ilmestub kindla teotsemisega. 
Ta tekkimine tõi kaasa palgatöö li skonna tekkimise. ‘
Manufaktuuride areng Lä"ne- Euroopas, Selle"arengu viisid. , , 
" Manufaktuur tekkis Itaalias 14. j а" 13. s. Edasine aren g.oli.juba aeg 1 а no, 
kuna selleks olid olulised takistused. Lääne-Euroopas kapitalistlik tÖöstus 
arenes 16., 17. ja 18. s. küll kiiresti, kuid kodutööstusena ja. ei mitte ma
nufaktuurina. (Tsunftid):"Kõige loomulikumana sel alal esinesid kapitalisti 
võimu all olevad töötajad: oma töökodade ühendamine ühte kohta, kus kapita
list võis juhatada, ja kontrollida neid. Ent" siin vajati suuri majanduslikke 
eeldusi, see aga. kindlustas toodete ühtlust, töötleva materjali kraliteedi 
garantiid jne/Selletõttu hakkas ilmnema järkjärguline kodutööstuse ülemi
nek tööruumidest - manuf aktuurkäit ise töökodadesse. See oli üksmanufsktuu- 
ri tekki mi se viis Lääne - Euroopas. Palju suurema, tähtsuse evisid kaks teist 
viisi: riigivõimu poliitika, poliitilisil ja fiskaalseid motiivel. Selles 
sihis reas riiges valitsus asutas enda juures tööstuse uusi harusid, eriti 
portselaani, siidi jne. manufaktuure, meelitades tööde eestegijaiks välis
maa, meistreid. Need välismaa käsitöölised, hoolimata tsunfti kitsendusile, 
osutusid paljude suurte manufaktuuride loojaiks. , ‘

Teine toetus, mida osutati riigi poolt vasttekkinud tööstuse vormidele, 
seisis raske küsimuse soodsa lahendamise kaasaaitamises, mis puutus tööjõu 
hulkades leidmist. Nimelt vabad inimesed ei läinud meeledi manufaktuuri. ,

Tööjõudude väljasurumise protsess tolleaegsest tööstuse ia. poi lut oo vormi 
dest ei-olnud veel kuigi edukas, ja. leida töölisi manufaktuuri (vabale) oli 
võimatu. Riik tuli siin tööstusele appi kuna, tema käsutuses olid vangla
tes, vaestemajades jne."vaba tööjõudu. See töö jõud anti,ette yot]atele tea
tava tasu eest kasutada, millega riik vabanes ühtlasi liigselst ku-uceSt . 
Need on kolm peamist teed mida, mööda arenes manufaktuur uroopase

Manufaktuuris oli töölisi harilikult 10-30, hiljem üle 100, j.ema paremu
sed seisid tööjaotuses; töökontrollis: peapuuduseks oli aga mehhaaniliste 
töövahendite puudumine. Eespool märgitud manufaktuuri tekkimise esimene 
viis - kodutööstuse üleminek manufaktuuri - oli kõige .haruldasem^ о lle ta
kistuseks olid kodutööstuse manufaktuuriga suured paremused, võrreldes. 
Kodutööstuses tööline oli iseseisev omas töötegemises manufaktuuris aga 
lepingu põhjal seotud ja alistatud ettevõtjale. See oligi peapõhjuse kS, miks 
talupojad kui ka käsitöölised ei tahtnud asuda, manufaktuuri., leise kS -.eri
ti kõikuva minemiga tööstusharudes edistussüsteem võis minemit palju kiire
mini piirata kui manufaktuur. Kolmandaks - manufaktuuri ehitamine oli" seo
tud suurte väljaminekutega (hoonete ehitamine, valgustus; kütte jne,), mis 
puudusid edistussüsteemil. ^ee põhjuastas ka Venes 18. s. nähtuse, e"'3-^a7-i 
nufaktuurid ja. vabrikud, mis tekkisid riigi soodustuste toteu, muutusid hil
jem kodutööstusteks. " . .

Tuleb aga märkida, põhjust, miks siiski kodutööstuse ülemine к-manui akt uu
ri toimus (s.o. manufaktuuri tekkimise esimene eesmainitud viis). Nimelt oli 
kodutööstus kui niisugune väga hajutatud, mitte võimaldades töö menetelude , 
parandamist ega. küllaldast kontrolli, mistõttu esinesid raiskamised, võltsi
mised jne. " , , x
Manufalrtuuri ja vabriku areng Venes. Possessioonilised (omanduslikud) vabri
kud Peeter Suure ajal. , ..... - .

1 Manufaktuuri areng Idas oli samalaadiline Laane omaga, vaatleme kas voi 
Venet. Peeter Suur pööras suurt tähelepanu tööstuse ja kaubanduse arengule. 
Olles omandanud Läänes merkantelismi poliitika 8.lged,ta arendas sama prog
rammi alusel tootmisharusid, emis joone jne. seoses sõ jaas janduse ga. ( -ine ja 
purjeriide tööstused). P.s. osutas ta tähelpanu mäe asjanduse le, Nil oli 
siis Peetri velitsemis- a ja lõpuks 233 vabrikut ja tehast, iusjuure<> mõned 
ne ist" varustasid peale siseturu ka välisturgu (eestkätt rauaga ja PVjeri1- 
dega). Niisuguste vabrikute asutamise'soodustamiseks oli välismaa,meistrite 
ja vabrikantide soodustatud kutsumine, P.s, pidas Peeter sili s löö- ja 
kasvatusmaja elanikele käsitöö õpetamist. Kõigele lisandusid veel riikikud 
abirahad ja laenud ning p.s. vabriku omanikele kuulus õigus omandada talu
poegi s?ltlasi , nii, et viimased moodustasid vabrikute päraduse ks.t. 
nad’ei olnud-mitte vabriku omaniku omandused), olles vabrikute st „lahutama- 
tud olles n.ö. vabrikute talunikud. Nii evis vabrikant sundtöö J°udu. ja 
vabrikud said isegi kõlblust parandajate asutiste tähenduse, sest määratl 
ju " uken s i de ga " vabr i küte s se • pa r andami s e le .
Suurtööstuse arengu eeldused. ' " /

Kapitalistlik suurtootmine arenes nagu öeldud 19. s. jooksul, sest ta
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õitsenuks oli vaja eeldusi: a) arenenud vahetust. b) iuha selleks ^ks. 
Sündinud teatud varanduse kogunemine i2 kohase
maades on mõeldav suurtootmine, c) tootmistehnika vastav ar .g, ;
ettevõtiate klassi olemasolu, mis eviks kohase ettevõtlikkus V 
asutada ettevõtteid, e) uute klasside tekkimine, - esmaltuxaba-t PuFem  
4-.- : ^klassi tekkimine f) enam—vähem vaha võistlus ^. endisest suu 1. nõudmise ja päkkumise htus. kõik ta
li ikuvusega, reklaami arenguga, ja lopnks - ®°mkarti poolt mine kui
listliku suurtööstuse eristus joonega: g) mitte niivõrd toot ilpineb
ratsionalistikas, tolles ^ubandusliku ratsionalisuik..
spetsiifilise korra tingimusis ja. mis loob suurkapitalis., .1... - ■ , .
sFal^e (eelduse): või teisiti'- süvenemine selle kasu doteilessezsstmiku 
Sitalistlikku tööstust iseloomustab tung kasumi poole ".uevi 
Eostuse eelistavamata reast eelnevaist vormest..Muidugisee vöiks olla pürgivat (põhjapanevat)iseloomu, vaid osutub ligikaudseks ja . 1 0 1

Euroopas tuttavad juba 14. ja 15. sajandil; kuid v h ■ • . aega
Manufaktuuride areng langes 1770. - 1850. na»Uni ' JJ v listliku 

tõuseb vabrik tähtsamale kohale, kui veelgi tüüpilisem suurkapit- nstiiKu
tootmise näide. e •
Lebvhbrikues ni »takse sellist kapitnlistliVku tööstuslikku suurtootnist, 
milles 0omssorolsessi olulised osised sooritatakse masinatega. ia on loo tisliku käitise tüüp ja masinalise suurtootmise organisatsioon. Selli
sena ta on odava ia-kiire masstootmise kandja.

suurettevõtete mõiste iga antud maa kohta teatud avasuul - - -

: 1) kooperat- 
no 2) toot- 

.__ t (keskkenda- 
töö koondumisest. Nagu näiteks

^Suurtootmine tsentraliseeritud ettevõtete tõttu haktab pärast oma jlnu- 

mi st "paremuste tõttu. Suurettevõtte paremused on: -

post täiuslikum.organisatsioon Sjtetailiste l^ dinult a_

kaist vahetult vahelt kauplejaist möödudes, nn jae- kui 8 
suuremal hulgal ja. suurte soodustustega. -

- 

sinavärgi) all mõistame vahe,.alt к ■ ( süsteemi kus iga selle süsteemi
vahel nii kooshoiduvaid voi seotud kehade süsteemi, UiS^ № ainult teat^ teedel Või
mehhanism oma töövaranduse kannatul . . ' . 1 seda, masinaks,
tusele ja jõudleb selle juures tood, sii - •:1ерпде mehslismist (trans-

Masin koosneb: 1) töös-
missioonist), 3) täite-mehhanismi st ehk õjetj töönasals"kee nüüdki ta on 
tusliku evolutsiooni (aegamöödse arezemis e)l8z,s4jmo/8tsessi muutmiseks 
lähtepunktiks .mingi käsitöö protsessi о _ » (muudetud, uuendatud kujul), 
masinprot sess iks. Leiame temas S n f9ktnnr?-tööline Täitemehhanism ehk töö- millega töötab käsitööline voi manufaktuuri tööline nimi8u pUratus la^b 
masin võimaldab äärmuseni tõsta, tootl _ osntub sõitma tuks neist

siÄa,

omane
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raudteed jne), Ichniliste paremustega kaaslevad ka majanduslikud, T-a vähen
dab toote maksuse ja hinna suhotž teeb valmistamise odavamaks. Tõrjudes see
ga käsitöö kui kallima ja võima teab tarbija odavama rahuldamise. Masinate 
tarvitamise võimalus teeb võima, likuts rahuldada ka massi kiiresti muutuvaid 
(uuenevaid) tarbeid. Ent masina tarvitusele võtt toob kaasa paratamatu käi- 
tisorganisatsiooni muutmise, masin suunab paratamatult masstootmisele ja 
ainult seal ta leiab'täieliku kasutamise. " •

Ometi olgu öeldud, et masina struktuuri keerulisus,' ise juhtimine ja auto- 
maatsus moodustavad siiski ainuüksi inimmõtte avalduse.- ' ■

Mass tootmise kasvu võib mõõta paljude protsessidega, mida teostab masin. 
Iga-masina valmistatud produkt on inimese mõtte ja tahte produkt ehk aval
dus. Kuid masina juures töötava inimese mõju kaob. Eelistatakse 1) sellist 
masinate ümberkorraldust, et võiks täielikumalt ära kasutada looduse või ini
mese tööjõudu, ja. 2) jõuallika suhtes. (Neid paremusi jagatakse 4Tja liiki - 
nagu: kallis inimtööjõud leiab odavama, asenduse; masinate rakendus üha laie
nevale tootmisalale; jätiste kasutamine või kõrvalsaaduste valmistamine).

Nii töö kui ka mootorite kasutamine suurendab rakendatavate tööstustööde 
hulka. Võrdlus: keskmise inimese kehalise jõu tootlikkus 10. tunnilise töö ' 
päeva juures on võrdne 10. hobuse jõulise mootori ühe-sekundi tootlikkusele.

Mootorid on seda kasulikumad, mida, suuremad nad on, s.t. mida suurema 
tootlikkuse nad evivad. Kõige-suuremad jõumasinad on auruturbiinid, mille
dest suurem (Saksas) omas 210.000 hob.- jõudu.'Sellevastu diiselmootorid on 
väiksemad ja ei ületa'näiteks 3900 hob. jõudu. Just töömasinate kasutami
sel lasub tootmisvõim. Näide: üleminekul masintööle märgatakse tootlikkuse 
tõusu, mis tõuseb veelgi masina liiklemise kiirenemisega või ta täiendamise
ga (1200 värtnaga töötab üks tööline).

Masinate kui töövahendite kasutamise iseloomus avalduvad samad iseäral- 
dused, kui räägime inimtöö jõududest. Näeme liht ühistööd kui ka liitühis- 
tööd. Masina kasutusele võtt manas esile revolutsiooni side- ja transport- 
vahendeis. ■
Esialgne ^masinate sisseseadmine ja nende mõju tööl iskla.ssile .

Tähtsaim masina, moj u bn" to ojoudude vabastamine, keda võib kasutada teis
tel tootmisaladel. Seega üldsuse seisundist on see tootlikkude jõudude suu
rendamine. Masintootmisega suureneb jõudlusvõime, see aga. võimaldab töölis
te seisundi paranemist, loob võimaluse tööaja lühendamiseks ja töötingimus
te parandamiseks. Samuti toodete odavnemine"tuleb töölisele kui tarbijale 
suureks kasuks. Seega, ei saa pidada masinat alati töölise vaenlaseks, vaid 
ka sõbraks ja abiliseks.

Kuid need nähtused ei tulnud mitte kohe nähtavale masina, esmakordsel'tar
vitusele võtul, vaid selle otseseks tagajärjeks oli töölisklassi suhtes,eri
ti aga tööstus- ja masinkäitistes töötavate‘isikute majandusliku seisundi 
halvenemine. Selleks mõjusid kõigepäält: 1) naiste ja laste töö tarvitamise 
võimalus, 2) tööintensiivsustus, mis halvasti mõjus töölise füsioloogiale 
ja ka moraalile, 3) ettevõtja püüd võimalikult kiiresti amortiseerida masi
naid, esialgses soodsas konjunktuuris, mis viis tööpäeva pikendamisele, töö
kiirusele ja töö-jõupingutusele. Selletõttu oligi masinate tarvitusele võtu 
aeg töölisklassile häda ja rõhumise ajaks, mis tekitas töölisis tööstusliku 
revolutsiooni päevil meeletut viha vabrikute ja masinate vastu, mis sageli 
lõppesid ka viimaste hävitamise ja purustamisega. •

Kuid tõeliselt masina tarvitusega tõuseb- töötarve. Sellele juhtis juba 
Marx tähelepanu. Töötarve suureneb: 1) masinate eneste valmistamisega, 
2) selle tootmise suurendamisega, kus võeti masin tarvitusele ja. nimelt nõud
mise tõusu tagajärjel hindade languse tõttu ja 3) neis tootmisalades, kuhu 
suundub nõudmine säästude tõttu, mille kutsusid esile masina, tõttu odavne
nud tooted. Kuid see töötarbe suurenemine sünnib aeglaselt ja kaudselt ruu- . 
milise ja ajalise vahe ületamise vajaduse tõttu. Masin lõi ka uue tööliste 
kihi - masinatöölised. Suurenes töötarve toorainete saavutamisel, mis vaja
lik nii masina valmistamiseks ja tema teenimiseks kui ka suurenenud tootmi
seks; samuti suurenes transport ja sellega seotud töötarve. Jõukuse suurene
mine toob feasa luksusesemete, teenijate jne. nõudmise suurenemise. Kuid pal
ju mootoreid j.t. jõumasinaid paigutatakse just sinna, kust varem vähem töö
jõudu vajati (veejõu, hobusejõu jne. asemele). •
Masina evolutsioon ja edasine masinatega tootmise areng maa üldmajanduses.

Masin oh vaba, üksikute instrumentide suurendamises (inimesel on ja jääb 
vaid kaks kätt);'masinat iseloomustab sooritavate protsesside mitmekesisus 
ja masina ainsus, sääljuures tekib tööühendus (integreerivad, s.o, täiendavad
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masinad) ja. tööjaotus (diferentseerivad s,o. eristavad masinad) masinate va
hel Nii arenes masin järjekindla mehaanilise erinemise ja automatiseerimise 
(masinale ühendatakse kontrolliv aparaat, mõne rikke puhul paneb seisma kogu 
masine) suunas, millega ikka vähemaks jääb masina juures töötavate isikute 
arv. ia ültl’si samalajal masin nõuab ikka, enam ja enam astub.tahaplaanil 
tööliste tehe töötoote valmistamisel, mis mängis suurt rolli tööriistaga 
(lihtsa masinaga) töötades. Seda, enam aga evib tähtsust leiutaja idee ja ta
he mida komplitseeritum ja täiuslikum on masin. Sellega määratakse tootmis
protsess ja inimene muutub kui mingiks ripatsiks masina juures Jvalifits eriti a. 
Tootmise üha suurenev kontsentratsioon ja selle kasulikkus. toojoudu,

Suurtööstus arenes manufaktuurina 1770-1850 a. 19. s. ke s kus on vabriku 
tekkimise aeg, mis järgnes manufaktuurile. Sellest ajast on suurtööstus ala
tasa suurenenud väikekäitiste arvel Üksikud ettevõtted haaravad juba tuhan
deid ja kümneid tuhandeid töölisi. Sama nähtus esineb ka kaubanduses hiig - 
kaubamajade tekkimisega. Sääl juures statistika, näitab käitiste üldarvu taga

siminekut, kuna suurkäitiste arv sellest on-suurenenud. Kuid veel suurem on 
juurekasv üksikute ettevõtete ulatuse suhtes, kus tööliste arv hoogsalt suu
reneb. Seda nähtust nim. tööstuse kontsentratsiooniks, mis tähistabsuurkäi
tise poolt väikekäitise väljatõrjumist. Selle põhjuseks on suurkäitisePoru 
väikekäitise üle, mis võimaldavad toota'odavamalt: paremate ja palju täius
likumate tootmisvahendite, nagu masirate, ehitiste jne, kasutamine ja seega ka
pitali sääst-(kolme hoone asemel üks, suur jõumasin töötab Suhte-ise1t oda
vamalt jne. ), täiuslikum tööjaotus ja. võimalus kõige. odavama tööjõu kõrval 
fesutada kõrgesti kvalifitseeritud tööjõudu (inseneri jne.), .odavam sisse-, 
ost ja transport, soodustused minemi alal-(otsese suhte loomine.tarbijaga, 
avarama isegi kauge turu kasutamine jne.), kiirem käit is kapita li rmgimine, 
otstarbekas jäänuste väärtustus, soodsamad krediiditingimused, üldkulude .... 
säästud (valgus, küte, juhtimine jne.) suurem kontinuiteet töös ja seega töö
jõu säästmine eriti aga teaduse ja. tehnika*saavutuste  kasutus, millest mõ
ned üldse ei ole väike käitises rakendatavad, Tehnilised soodustused ja turg 
(eksamineerib iga ettevõtet) said päämiselt vabriku võidukäigu põhjuse iks. 
Masinate tarvituselevõtt ühes suurtööstuse arenemisega tõid kaasa rahamajan
duse industrialiseerimise (tööstustamise, masina tööle üleviimise )..Viimase 
tööstusliku kontsentratsiooniga kaasleb urbanisatsioon ehk linnastumine yrek

).Veišalt -masina arenguga ikka enam.,ja ngm.,- ............... - - Levi-

ned üldse ei. ole
(eksamineerib

samaal, USAIs, Inglismaal jne).eialt---. ------- — ---g-
Masinate mõ.jn tööliste töörakendusele ^a tööiselocmule. Ricardo, Aiarx
se arvamised. '
' 18 6Ö1 a, ilmnes Inglismaal tööpingutus, mis avaldas laastavat mõju toomis
te tervisele. Kuid masin avaldab töölisele ka teatavat hingelist mõju. Teo
reetiliselt peab masin nakkuma töölisele kergendust, ent tegelikkus aastaS 
muud - nimelt tööline pidi saama suurema, võimaluse puhkuseks tänu masinale, 
kuid asi-kujunes teisiti.

Masin, olles oma olemuselt inimese sõbraks - tõstes ta resu-taate - a-u- 
sümpatiseeris, kuniks inimene muutus masina elavaks osaks.P.s. Masin aga no-. 
jub teat. tingimusil töölise peale nüritavalt. Ühtlasi tootmise mehhanismis 
algul osutus masin paremaks-vahendiks kapitalismile töölise vastu. Masin tõr
jus (alul) kõikjalt"töölisi; see on tõeline fakt ehkki seda püütakse varja
ta; Masintootmine suurendab nii käibe--kapitali kui ka‘ettevõtte põhikapita
li*  Ta-muudab püsiykapitaliks osa muutuvast kapitalist. Ricardo omistab oma 
"Polit. ökonoomias" 31. p. masinatele järgmist tähelepanu!, "Olen,arvamisel, 
et selline masinate kasutamine mis tahes tootmise harus, mille järelduseks 
on töö sääst, kujutab üldise hüve. Entrühel või teisel määral võidab sel
lest kapitalistide ja maaomanike klass, iga ka töölisklassile toob masinate 
kasutamine paremusi. Kuid teisalt ilmneb, et inimjõu asendamine masinatega 
toob sageli kahju töölisklassi huvidele. ......... *

Masina leiutamisega ja. kasutamisega-võib kaasas Kälsu-dprodukt1 tous, 
■ aga ka tööliskonna huvide kahjustamine. Ricardo arvamus,.et masinate kasu
tamine toob kahju'töölisklassi huvidele on kooskõlas politilise Ökonoomia 
tõeliste alustega. Viimane järeldus osutub ka õigeks selle perioodi kohta.

Seoses masinate tarvitusele võtmise esimese perioodi tagajärgedega Ing
lismaal ja. hiljem mandril, meil on selge see võistlus, mida peetakse töölis
klassi ja rahakapitali võimude poolt, kes lähtusid heaolu kaitsvate tsufti- 
de poolt. Näiteks pae lakudum ise masin leiutati 16. sajandi II poolel -an”18l8 
kuid selle kasutamine keelati. Sama näeme paljudes teistes linnades.....

Töölised nimelt avaldasid mässudega oma rahulolematust (masinate vastu;, 
mis ulatusid Prantsusmaal kuni 40.aastateni, Saksas kuni 30, Apstate -oDu-
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läinud sajandil. Tööline tahtis hävitada oma mehaanilist•vaenlast - masinat.Marx - märgib kapitalistliku korra negatiivseid külgi, milliseid masin 
ani&D nõguse tootmises. Osutub, et kui masin alati tekitab suhtelise ja va
hel absoluutse tööliste arvu vähenemise tööstusharus, kus ta tarvitusele võe
ti, ta, võib '<a"tööliste arvule suurendavalt mõjuda teistel "sellest seoses 
olevail aladel. Näiteks tööd saavad masina ehituse töölised. P.s. valmista
vad masinad saadusi, mis on materjaliks edasiseks töötamiseks teistes haru
des, kusjuures suureneb nõutud töötajate arv. Näiteks riidetootmise suuren
damine ja, odavnemine võib suurendada rätsepate jne. arvu. Samuti kanalid,do
kid, sillad jne. kannavad vilja, ainult tulevikus. Lõpuks arenevad."masinate
ga tootmised (töötamisel) päris uued tööstusharud - gaasitootmine, fotograa
fia, aurulaevandus, raudteed jne. •

Paljude tarbeainete odavnemisel masintootmise tõttu, suureneb ka nõudmi
ne laialdaste masside poolt. Hilisemad uurimused tõid sellele alale veelgi 
masintootmise esialgse hinnangu pehmendusi töölisklassi seisukorra kohta.

Lexis. Selle võistluse kohta ütleb ta, et umbes 70% kõigest kultuuriks 
olevaist hobuse jõududest on määratud transpordi jaoks - arendades hobuste 
jne. ning (lisaks veel)pur je laevade tööd, vaatamata sellele, et 1907. a. üle
tas Preisimaal 1840. a. hobuste arvu 67% võrra. Selgub, et kuigi teatav arv 
transporttöölisi väi jalülitati (masinate) poolt, on siiski transpordiga‘te
gelevate isikute arv tõusnud. Siia lisanduvad veel ametnikud-ja töölised,kes 
ametis raudteedel ja ekspeditsioonis. Näiteks Saksas 1907. a. oli nende arv 
692.000 inimest. •

Tahtes asendada vedurite teeneid hobuse veoga ainultPreisimaal, mis 
oleks võimalik ainult liikumiskiiruse alandamise juures, siis oleks kolm kor
da enam hobuseid vaja kui on praegu Preisis. Nii pole masin töölisi mitte 
väljatõr junud, vaid on aidanud kaasa nende arvu suurenemisele. Ühtlasi avas
tus masinate tarvitusele võtuga loodusrikkuste hiigelkogum, mis oli siiani 
kaubanduslikule käibele olnud kaotsis.30% olevaist hobuse jõududest, mis ei 
seisa transpordi teenistuses, kuulub üle 1/3 mäetööstusse ja metallitööstu
se harudesse, mis juures sääl, kus varemalt polnud inimjõud tegev, nüüd see 
viimane ikkagi rakendust leiab masinate tõttu pumpade,tõstemasinate auru- 
haamrite, va lssimisma sinate juures.‘Sama nähe ilmneb veskites, kus kõrgeis 
kultuurmaades teostati rõhuv enamus .tõid mitte -inimjõul, •

. Ka neis tootmisharudes, kus alul tõrjuti töölised-masinate poolt, seal 
hiljem pole see mitte taastatud vaid koguni ületatud. Näiteks tekstiiltöös
tuses, mis. omala j ai kannatas raskesti masinate tarvitamisele võtmisest, kus 
palju töölisi tõugati tänavale, meie näeme ümberpöördust, 1870. a. moodus
tasid vabrikute inspektf-iooni (valve—ringkonna) kontrollile alluvad Ingli
se tekstiiltöölised-kogusummas 907.230 inimeselise arvu, mis kasvas 1905. 
aastaks üle miljoni. Sama näeme‘ka. trükitööstuses (Saksamaal) 1882 a. trüki
tööliste arv 70.006, tõusis 1895. aastaks 127.867. peale. Üldse aga. - parema, 
tõendusena, et tööliste olukord pole halvenenud‘masinate tarvitusele võtuga 
- näeme põllumajanduse tööliste puuduse nähtest.

Masintootmine teisalt masinate‘eneste tootmisel loob võimaluse kasutada 
kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu.

Peamine masina rakendamise tulu seisab tootlikkuse tõusus"ja tootmise 
odavuses. Viimane aga suurendab võimalikku tarbimise ulatust; millest võida
vad töölised ise, sest enanik esemeid, mida toodavad masinad,on massilise 
toodangu esemed, seega odavad oma valmistuskulult. Töölised nimelt võidavad 
tarbijatena. • •

, Kokkuvõttes, nagu seda Lexis resümeerib (kokkuvõtlikku ülevaadet pakubj 
kokku võtab): töölisrahvas on üldiselt' täielikult kohanenud masinatega. Ta’ 
arv on sellejuures tugevamalt kasvanud, kui mingil teisel ajaloo perioodil, 
ja nende arv, kes oma soovi kohaselt normaaltingimusil ei leia tööd,on kahtle, 
mata vähem kui varem. •

Lexis ei võta vedurite tegelikku kasutamist- (vaatluse alla), vaid lähtub 
eeldusest, et nad töötavad 24. tundi öö-päevas. Kuna aga veduri töö on kõi
gest ‘2 tundi pävas, siis see vähendab Lexise arvates 12 korda tema kasuta
mist, ilmutades ta jõudluse suurust võrrelduna inimjõuga. 
Parandused Lexise arvamisele.

Prof. Saitsev kriipsutab alla inimjõu ja‘masinjõu võrreldamise arvestamatu 
Samuti: 1) masina ja loomade võrreldamatust, 2) kvantitatiivsuse (koguslikkust 
hulgalisuse) võrreldamatust, arve stades‘masina ja looma tööpäeva pikkuse va- 
helt,3) kvant itatiivsuse võrreldamatust, kuivõrd seda võrreldakse siis, kui 
seda - masina tööd - asendada loomade tööga kaevandusis.



! ' 
- 86 - (4.aine)

Mõnede optimistide arvestuse iärgi käsutas Saksa 1895, aastal (kui 22.inime
se jõud on võrdne 1. hobuse jõul?. ) 226 miljonit inimese jõudu masinatega 
võrreldes. Arvestades, et-mašinaa ei tööta tervet päeva, siis väheneb nende 
jõudude arv 44. miljonile, misjuures tuleb 2 raudhobuse jõudu iga. inimese 
kohta, ' ..

Tuleb tähendada, et töötootlus ei olene ülemäära kasvanud tehnika järel- 
dusesi, vaid see sõltub reast mitmesuguseist põhjusist. Kõige optimistlike, 
majanduste juures tuleb tunnistada, et mingisugused täienduste momendid kui 
ka tootlikkuse ümberkujundamise momendid kajastuvad raskelt töölistele, kut
sudes esile töövuuduse. Sellist olukorda ч nägime siis, kui sündisid suu
red muutused (masinate tarvitusele võtu tõttu). On tähtis, et inimesed os
kaks jagu saada, neist raskustest, sest tootmise tehnika edu ei saa olla halb 
tuseks. . * .

Väiksed jõumasinad on tehniliselt palju vähem tulusad kui suured. Missaga 
vuutub nende väiksete jõumasinate kasutamisse, siis ei osutu see väiketöös- 

tuse erandlikuks isearalduseks, sest ka suurtööstus kasutab,neid. ,
Töömasinate süsteem viib tööjaotuse kõrgele astmele, mis osutubki suur

tööstuse eelduseks, •
Snetsialisatsioon ja kombinatsioon.

Edasises vabrikute muutumise protsessis järjest areneva käibega veel..suu
remaks. on näha protsessi spetsialiseerumise ja kombineerimise, suunas. Uhe- 
tüübiliste ettevõtete liitumine viib arengu horisontaalses, teine areng - 
vertikaalses suunas. * .. * ,

Spetsialiseerumine ilmneb siis? kui tootmine, mis oli enne suunatud eseme 
igasugustele sortidele, piirdub mingi ühe esemega või ta sordiga. Kui näi-, 
teks niidivabrik hakkab 40. numbriniidi asemele tootma ainult üht, liiki nii
ti, üht nummert. Sellejuures tootmine muutub odavarnaks,kuna spetsialiseeru
nud ettevõtted võivad kergesti võtta tarvitusele uuendusi, töölised muutu
vad osavamaks. Eriti suured on paremused siis, kui tootmiseks on kallid mu
delid ja joonistused toodete iga liigi jaoks. ' , . /

Spetsialiseerunud ettevõtted ei tooda ainult odavamini, vaid ka paremini, 
tänu oma töö püsivusele ja. kasustatava töö ühtlusele. 1 ,

Edasiseks spetsialiseerumise täienduseks on n.nA normimine; - tootmise 
standartimine , mis on eriti arenenud Р,- Ameerika Ühendriiges. See on uuem 
samm ühetüübiliste toodete liigi suunas, mis läheneb omalaadi pitsatile,hõl
bustades väga, ühtlase massproduktsiooni jõudsamat kasutamist. Näiteks Saksa 
tootmise peamine nõrkus seisab liiga individualiseeringus , mis teeb tootmise 
keerukaks ja. kalliks. , , „

Tootmise kombineerimine seisab tootmise mitme staadiumi ühendamises ühes 
ettevõttes. Näiteks olgu mainitud selline tööstusettevõte, mis tootis, varem 
ainult tooraineid, siis aga läks üle neist samust tooraineist pool ja,val
mistoodete valmistamisele (tootes samal ajal ikka ise omale ka vastavaid 
tooraineid). ‘ ,

Muidugi ei haarata alati just kõike staadiume; juba ühegi -iitmeni teeb 
ettevõtte tootmise kombineerituks. Näiteks terasevabrik muutub kombineeri- 
tuks, kui ta ise oma kaevandusist hangib rauda, jne.

Põhjused, mis teevad selle ettevõtte arengu vormi väga tulusaks on: 1 )teh- 
nilised ja 2) majanduslikud. Tehnilisest küljest mängib suurt osa tootmis- 
jätiste ärakasutamine ja majanduslikust seisukohast tuleb siin asetada esi
kohale vajalike ostude ja müükide vähenemist. Vabrik, kes toodab,nii toor
aineid kui ka poolvalmis saadusi nende omaks ümbertöötamiseks, ei vaja esi
meste ostu ega teiste müüki, millest tekib suur sääst. Nimelt kombineeritud 
ettevõtte toodete suhteline odavus on sõltuv just tooraine hankimisest, mil
le veokulud langevad ära. Sellevastu mitte kombineeritud ettevõtted on koor
matud toorainete veokuludega. P.s. kombineeritud ettevõtted ei vaja ladusid 
oma toorainete tagavarade paigutamiseks, sest ta toodab nii palju, kui ta 
parajasti vajab. Tuleb pöörata tähelapnu ka sellele, et kombineerumine või
maldab ettevõttele mitte sõltuda nii või teisiti temale vajalike materjalide 
müügi tingimusist, ja et ta on sellega kindlustatud hädaaegadel, võides too
ta materjalist, mida ta ise produtseerib. Samuti materjali hinnatõusul saa
vad kombineeritud ettevõtted kasutada suuri paremusi. , ,

Muidugi ei ole tootmise spetsialisatsioon ja kombinatsioon mitte vastand 
vormid, vaid vastavad; neid võib ühendada, koondades ühelt poolt tootmist 
mingile’ kauba tüübile ja teisalt toota oma produtseeritud tooraineist; mille
ga soodustatakse antud ettevõtte edasise arengu ja õitsengu võimalust. Näe
me kombinatsiooni, mille tulemuseks olulised paremused. Ja nii võiski saada
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ajajooksul "eriti ettevalmistatud, töölisi.
Tingimused., milliste juures on kasulik suurtööstus ja selle laienemise piiri. 

tiinult erialaga' všbrikute konstrulrtsiooni juures" tekkisidki eriti masina.- 
te vabrikud, et voltida üksikutel ettevõtetel ise pidada, töökodasid katki
läinud masinaosade ra rändamiseks jne. Selle tõttu näeme paljuis riiges suuri 
raioone ettevõtete kontsentratsiooniga (keskustusega) neis. Mii Lääne- Euroo
pas ja ka Venes, Näiteks puuvilla tööstus kujutas Venes tähtsaima raiooni. 
On fakt, et kiiresti edenevais kapitalistlikult arenevais mais tööstusega, 
tegelev rahvastik kasvab kiiremini, kui rahvastik, kes ei ole seesugune.

Kuid see ei vasta ettevõtete rühmadele, mis jaotatud suuruse jürcle. Näi
teks "Saksas püsib ühe töölisega käitiste arv; käitiste arv, tööliste arvuga 
2.-5., suureneb väga vähe*  ent käitiste arv, töölistega üle 6-e, avaldab 
suurt kasvamise tendentsi.

Kuid kui suurtootmise tehnilised ja osalt majanduslikud eelised jäävad 
silma, seletades meile selle vormi võitu (käsitööstuse ja. kodutööstuse üle), 
siis nendega on seletatav Ira eriti suurte ettevõtete edenemine, mis viib nen
de suurele kontsentratsioonile, • •

Ent siinjuures ilmnevad tehnilise iseloomuga raskused. Näeme, ettevõtte 
ülemiärasel kasvamisel muutub kontsentratsioon ühest keskusest raskeks. 
Bücl en. ssi 1 iselt tootmise seadus. *

Bücheri m^s tootmise seadus, mis on piiride määramiseks, milleni võib edu- 
gaciendnda tootmist ja millest üle minnes ta. muutub kahjulikuks, sest ka. 
selles suhtes on teatud piir. Selleks, et osata arvestada masstootmise kasu
sid; tuleb Riicheri arvates jaotada, ta. tootmiskulud püsivateks ja muutuvateks. 
S.t. jaotada niisugusteks, mis jäävad ühesugušteks isesuguse tootmise 
(käitise käibe) juures ja. niisugusteks, mis jäävad sõltuvaiks tootmise (käi
tise käibe) suurusest. Näiteks raudteede (ja jaamade■hoonete) kulud on ikka, 
ühesugused, sest on ükskõik kas antud teel sõidab 3 või 12 rongi. Teine sa
malaadiline näide; restoraatori kulud ruumide peale on alati võrdsed teatud 
ajavahemikes, olenemata sellest kas inimesi käib või mitte, aga "kulud sööki
de peale on periproportsionaalsed restoraani külastajate arvule, ja kulud 
teenijaskonna peale on vähe vähenevas proportsioonis, •

. Eristame sellistes ettevõtetes kulutusi: 1) püsivad, 2) muutlikud ja 3)muu: 
likud kulud piiratumal-määral. Viimased kaks liiki kulusid võib arvata ühte 
- muutlike kulude alla, Bücher oletab, et ühe raamatu eksemplasri käsitsi ümh 
kirjutamine keskaegses kloostris nõudis 400 tundi, kui aga dikteeritakse 
(keegi ütleb•kirjutatavat teksti ette), siis töö kiireneb 300. tunnile, s.t. 
saadakse edu kui raamatu kallal töötavad kaks inimest ehkki töö nõuab 600 
tundi, s.o. 300 x 2, s.t. et tehniline takistus osutub mitte kasulikuta». Ja 
nõnda, läheb asi "edasi tolle momendini, kui ühinevad üks etteütleja ja neli 
ümberkirjutajat, kes kokku kulutavad 1500 tundi (300 x 5), kuid valmistavad 
4 eksemplaari. Seega iga. eksemplaar nõuab’ 375 tundi (1500:4). Siin tekib 
ainult teatud odavnemine nelja üheaegse eksemplari etteitlemise juures.

Edasi - tootmistehnilise täiustuse võimaluse alamal piiril on etteütleja 
töö püsiv töö ja 20-ne ümberkirjutaja töömuutlik töö, mis tihedalt seotud val
mistavate raamatute arvuga. '

Teine näide; mingi raamatu kirjastamise autori’honoraar ja ladumine on pü- 
sivkulud aga paberi jne. kulud on muutlikud kulud, olles sõltuvuses eksemp- 
laaride arvuga. Sellest järgneb, et vähesel arvul trükkimisel on kirjastus 
kahjulik, sest iga. raamat läheb väga kalliks. On võimalik, et teda on võima
lik valmistada käsitsi, nii, et meie evime siin tehnilise rakenduse alampii
ri, võrreldes raamatut paljundustöödega, (kirjutatuna, mimograafil või rotaa- 
toril paljundatud). Kui muutlikud kulud ületavad püsivkulud, siis tähendab 
see seda, et tootmine ei too enam kasusid, vaid teatud tingimusil võib saada 
ebakasulikuks. Näiteks rikkad ajalehed meerikas katavad ainult osa kuludest 
tellimise ja müügi rahaga, kelledele vahel edasine tellimine ja müük võib 
muutuda otseselt kahjulikuks.

■ Bücheri arvates 200-250.000 eksemplaari trükkimisel on püsiv kuludeks 5
2,5%? ent nullini ei saa alandada püsivkulusid. Kuid sellegi pärast võivad’ 
püsivad kulud mõne produkti tootmisel, tema haruldase minemiga arvestades, 

üksuse kohta muutuda nea. tähelepanematuks. Kogu raskus langeb siis muutlike
le kuludele. • •

See ongi masstootmise koguse suurenemise ülempiir. Selle masstootmise sea
duse väljendamiseks esitab Bücher järgmise üldvorme li; kui viljendada minqisugu 
ses kapitalistlikus protsessis va.Imistatud-kauba massi või üksuste arvu ”M~ga, 
keskmist kulu iga eksemplaari kohta !,K-Hga, tootmise nüsivaid kulusid "C‘-ga
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ja muutlikke kulusid ühe üksuse kohta "V"-ga, siis on va.lem: 

M - kauba mass * •
К - keskmine kulu iva eksemol. kohta, •
C - tootmise püsivad kulud • К = p, + V ;
V - muutlikud kulud ühe üksuse kohta, • rL

On selge,-et К on seda väiksem, mida suurem on M, ning et kui V on püsiva 
suurusega, siis C:M tähtsus summas + V muutub ikka, vähemaks. Siit on pärit 
kulude protsendiline vähenemine iga tootmisüksuse kohta viimase koguse suurci 
misega. — + V muutub ikka vähemaks, ühtlasi on kerge mõista, et lõppu
de lõpuks saabub moment, et toodetava massi tootmine ei anna enam tulu, sest 
seda paralleeriseerivad vastavad kulud. Näeme, et masstootmise kasudel on ka 
teatavpiir. Siis me räägime tööstuse arengu maj andus li -tehnil ise piiri sead
lusest. On olemas tootmise piirid, mida ei või ületada. Teisalt ei tule unus
tada nende ma. janduslik- tootmise iseloomuga momente ka turu tingimusis. Nüü
disaegse majandusliku korralduse juures tooteid valmistades tuleb arvestada 
nende minemi võimalusega, s.t. mitte ainult nende vajaduse olemust, vaid ka 
ostu võimalust rahva poolt. Viimane kasvab hinna alandamisel tootelt ehk os- 
tuvahendite suurendamisel'(töötasu kõrgendamisega). Nõudmine jääb maha, omas ka 
vamises hindade langusest, muutudes seda vähem elastseks, mida enam tarbe'ra
huldamine läheneb küllastuse piirile. Nii esineb'tootmise optimaalne piir, 
mida ei saa tunduvalt ületada ei ülesse ega alla. Püüdes tõsta rahvamajandu
se tootlikkust, olevate tootlike vahendite jõudsama kasutamise teel, ei tule 
ainult arvestada nüsivate ja muutuvate kapitali kuludega, vaid olgu nähtud 
ette ja teada ka see, et tootmise koguse määravad esmajoones turu tingimu
sed, ' *

See on see ala, kus tehti palju vigu tööstuse poolt pärast maailma sõda. 
Tarvis meenutada, meerika vastavat perioodi ja teisalt - mitu aastat rõhuvat 
maailma ma janduskriisi. '

Teeme eelnevast järelduse, et see on ainuke võimalik nüüdisaegse majan
dusliku organisatsiooni vorm, misjuures kaovad käsitöö ja kodutööstus. Kuid 
see on siiski liig üldistav järeldus, sest viimaseid sunniti kaduma ainult 
teataval määral. Need tööstusvormid olelevad veel praegugi, kuna - kui mitte 
võtta sisemist võistlust tootmisalal',kus suurtootmine on valitsejaks, vaid 
võrrelda mitmesuguseid tootmisalasid, siis tuleb lugeda väidet suurtootmise 
üleolekust liiga üldiseks ja liiga enneaegseks. Siin tuleb eristada rida olu
lisi momente, mis nõrgestavad suurtööstuse vastavaid eeldusi. Mis puutub suur 
tootmisse, kui masstootmisse, tendentsiga täienemisele, siis see loob rasku
si talle (kui ei arvestata turu tingimusi). Suurtootmine ei võimalda koonda
mist, mis aga teatavail turutingimusil viib ületootmisele ja hävitavale võist 
lusele: Tekib püüd ühendada ettevõtteid ja. asendada'korratut võitlust korral- 
datuga. Tekivad plaanima j andus t käsitavad projektid. Nii kujutame 'nüüdisaeg
se • kapitalistliku organisatsiooni ehitise olulisemaid iseäralsusi, 
15, p. ‘ •
Vlclopetus ettevõttest. Kapitalistlikkude ettevõtete vormid.

Inimene on sunnitud oma tarvete rahuldamiseks tegelema-ma j an dus 1 i ku t e ge - 
vusega, juhtima majandeid. Ajaloost teame korporatiivseid, kogukondlikke,'pe
rekondlikke ja muid majandeid, millede eesmärgiks oli tarvete rahuldamine. 
Kuid siis ilmuvad ajajooksul tööjaotuse'kasvamisega, vahetuse ja turu tingi
muste arenemisega need sotsiaal-organid, mis on käesoleva aja tõelised töös
tuse ja kaubanduse kandjad ettevõtted. Seal, kus on Õieti organiseeritud-saa
duste tootmine turu jaoks, kus isikud kulutavad tööd ja kanitali selleks, et 
ostmise ja müümise teel saada, kasumeid, igal juhul aga saada, oma töö eest 
tasu, - seal on meie ees ettevõte. Kuid ettevõtted olid pikema aja. vältel ka. 
ainult tarvete rahuldamise otstarvega. Mitte üksi perekondlikud majandid,vaid 
samuti-ka käsitööliste ettevõtted,ei olnud ettevõtted selle sõna praeguse aja 
mõttes. Need tootmised olid juhitud ainult tarbija vajadusest. Tarbija oli ' 
siis määravaks vedruks tootmisprotsessis. Need ettevõtted olid oma olemuselt 
ja ne id läbistava vaimu poolest midagi hoopis erinevat hiljentekkinuist, turu 
jaoks ttavaist ja kasumit saava ülesandega kapitalistlikest ettevõtteist.

Iga organiseeritud majandi jaoks üldse, olgu see kas ühe-isikuline või 
kollektiivne või ka selline mis töötab vaid tarbimiseks, - on vaja üks juh
tiv tahe. V. Kapitalistlik ettevõte on organism, mis 1) juhitud ühest tah
test, mis 2) kanne.b eneses kõike riisikot määramatu turu jaoks tootmises ja 
mis 3) lähtub õiges kapita li st likust arvutluse põhimõttest. Tema kavas ei ole 
juhtivaks momendiks ühedevõi teiste tarvete rahuldamine, vaid teatava kasu
mi saamine, (s.o. punkt 1. põhjendus). Ja punktide 2, ja. 3. seletus kõlab:
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Ettevõtja, kes on organisaator, kes seisab kavitalist liku ettevõtte eesotsas, 
on sootuks teises seisundis kui perekondliku organisatsiooni pea ehk teatava 
tellija, jaoks töötav käsitööline. Muidugi, iga niisugune üritus on Seotud.-eR. 
tava riisikoga, kuna äri võib mitte õnnestuda.. See riisiko on roh ey ,te nn i lis , 
laadi, erineb majanduslikust riisikost ja seisab selles, et ettevõtja tennl-15 
te ebaõnnestumiste puhul ei saa. müüa, turul tasuvate hindadega, oma sa- ciusi,

Kapitalistlik tootmine sisaldab endas ikka, teatavat mängu momenti - ta võin 
anda oodatud kasumi/kuid ta võib ebaõnnestumisel lõpoeda kaotusega kas enam

Isik kes esimesel juhul rikastub, teisel juhulkannab kahjusid aga. vahel 
ka täielikult laostub, ongi' kapitalis tiik ettevõtja. Riisiko moment on ole
mas kõigis neis ettevõtteis, millised on seotud turuga, olgugi et nad oma. 
olemuselt ei ole kapitalistlikud ettevõtted. Teatava riisiko momendi leiame 
la väikepõllumehe ja käsitöölise juures (ka selle juures? kes peab vaikest 
kauplust). Põhimõtteliselt on meil siin tegemist sama, riisikoga, mis suures 
ettevõtteski. " . . . . ,

Teiseks lisanduvaks momendiks, mis on tehniliselt seotud riisikonante ga 
ja mis iseloomustab praeguse aja. ettevõtet, on kapitalistlik kalulat s ioon 
arvudes. See toimub samuti nagu kaupmeeski lähtub "teatud rahasummast, mille 
ta paigutab kapitaliks oma majanduslikku üritusse,"mis.teeb teatava arvu rin
ge ja mis peab tooma, oma. lõppsumas teatava kasumi. Niisugused, arvutlused, 
mis on tema terve majandusliku tegevuse aluseks, tema, kavad, mis väljenduvad 
tema rahaliste arvete • lõpps uimades, kannavadki nimetust - kalkulatsioon (h 
pitalistlik arvutlus). e

See liik riisikot ei ole omane teistele majandusliku tegevuse ilkide-c, 
olgugi, et neiski on riisiko momente. , "
Kokkuvõttes: Ettevõtte all mõistame käitist‘või käitiste ualjust, vaadelduna 
käitise varanduste väärtustamise seisundist. Tugan- Baranowsky järele on ma
janduslik ettevõte majanduslik organisatsioon, mis taotleb eramajandus1ikke 
eesmärke ja saavutab neid vahetuse teel. Majanduslikud ettevõtted j aooata/.se: 
1) tulundus- ehk kapitalistlikeks ettevõtteiks, 2) ühinguiks ja 3) üldkasuli- 
keks (avalikeks) ettevõtteiks. _ <e * .. .

Kapitalistlikud ettevõtted: a) üksikisikulised ja b) kollejrtiivsed. bhe ja 
teise tähtsus, , ..

Kapitalistlikuks ettevõtteks nimetatakse sellist ettevõtet, mille eesmar
giks õn suurima, tulu saavutamine. Kõik ettevõtted jagunevad: 1) üheisiku-is- 
toks ja. 2) mitme isikulis te ks (kollektiivselisteks ). üheisikulise ettevõtte 
eesotsas seisab üks isik, kes kannab täieliselt juriidilist ja majanduslik
ku vastutust. Tolle ühe isiku tihe side ettevõttega on nii kahjulikuks kui 
ka kasulikuks küljeks. Kasulikeks osutuvad antud juhul järgmised asjaolud: 
Asja juht ei jäta tegemata ühtki pingutust oma. ettevõtte õitsenguks. Isik
lik peremees teeb kokkuhoidu, püüdes tungida asja peensustesse, ja tahab uht 
lasi rakendada tehnilisi uuendusi. Et muutuv konjunktuur nõuab kiireid samme, 
siis on siin lai väli üksikutele juhtidele, tööstuse luloojaile. „

Nende kasulike püüete kõrval on üheisikulised ettevõtted mitte väbem-kahe 
likud. Nimelt praeguse majanduse tendentsi juures - luua suurettevõtteid - 
üksiku isiku abinõud osutuvad mittekülleldaseiks. Ehkki peremehe isiklik toe
kas huvi ettevõtte suhtes on teatavaks plussiks, siis ometi liig tihe . 
ettevõtte ja teda juhtiva isiku vahel on mittesoovitav selles mõttes, et see 
-ü}endab neid liiga, misjuures ettevõtte edu oleneb tema pereme he. tervise st . 
Aga'paljud ettevõtted on määratud tegutsema pikemaks ajaks kui inimolu кез- 
tub, ' , . . . , .

Ka kapitali ja kasvava riisiko ulatus on kergem kuidas ja.alustab ja ajan 
mitte üks-, vaid mitu isikut. Kuid üksikuil juhtudel võib,käive kiiruse test . 
põhjustel jätkuda, vähemast kapitakist, siis nõrgendab see ülalmainitud ras
kust ja asjaga võib alata-üks isik, misjuures pealegi võimaldub teha kiireid, 
otsuseid. Eriti sobib s.p. üheisikuline ettevõte "sellistel eritegevuse aladel, 
kus on vaja ruttu otsustada ja kiirelt tegutseda, et muuta kasulikuks erikäi-

Veel üheks miinuseks on krediidi usalduse nõrkus üheisikulise ettevõtte 
vastu. Mitmeisikulisiksehk kollektiiv- ehk selt singet te võtte iks nimetatakse 
seesuguseid ettevõtteid, mis tekivad mitme isiku ühinemisel ee 2är81! .Ka, juhtimise ülesanded (isiklik kaastöö ettevõttes) või asitootmisyahendite(ka- 
nitali)nõutamine on ühinemise põhjuseks, eritellakse personaal (nagu tais uhu 
Pne.) - ja ka.pitaalühingud: 1) täisühing 2) usaldusühing-, 3) usaldusühing 
aktsiail, 4) aktsiaühing ja 5) osaühing. (Tarvitusel on ka sõna seltsing, a-jne.) - ja . 
aktsiail, 4)

aooata/.se
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Käitise (Betrieb) ja ettevõtte (Unternehmung);mõiste Л j^;) tähtsus.

Käitise la ettevot;be mõiste vahe on see / et Icaitiše mõistel on enam- tehni
line iseloom j a "ettevõtte omal on puht majanduslik iseloom. Näide: ühes ja. 
samas majanduslikus organisatsioonis (mis kuulub ühele isikule) võib olla mi
tu käitist, millised ajaliselt üksteisele järgnevad. Näiteks tekstiil ette- 
võttes:on kudumise, kraasimise jne, käitised-ehk suur ettevõttes ladu Kui 
käitis, transpordi, raamatupidamise jne. käitis.. ,

(Mitm^isikulised•ettevõtted), Täisselts ,ja usaldus- • ehk kommandiitselts.
1) Täisselts, - koosneb kahest ehk rohkemast arvust isikust, kes ^tuiivad 

ettevõte t ühise 1 arvel ja. ühise firma all; Kõik osanikud vastutaved ?irm 
eest käendajatena ja kogu oma varandusega.- , „ . . .

: See ettevõte koondab suuremaid kapitale, võimaldab juhtide vahel tööjao
tuse, kuid kannatab ettevõtte juhtimise keerulisuse ja raskepärasuse all, 
võimaldades enam kuritarvitusi. Ta on kohane perekondlikuks ettevõtteks ja • 
ettevõtteks laialdase osakondade võrguga. 2) UsaldusseIts, kommandiitselts, - 
on niisugune, kus firma seob nii inimesi, kes võtavad osa oma varanduste ' 
manustega, kui ka neid,'kelle osa ei piirdu osaga ühises kapitalis. Viima
sed on ainuüksi ettevõtte juhtivad tegelased, nad on. nagu täisseltsis selle 
liikmed. Teist liiki osanike nimeks on täisosanikud, kes kannavad täit vas
tutust ettevõtte eest (ka isikliku, varandusega). Esimest liiki osanike nimeks 
on lihtosanikud ehk kommandiitistid, kes võtavad ettevõttest osa vaid sisse
maksudega ja vastutavad ka ainult sissemaksude ulatuses. Ettevõtte juhtimi
sest nad ei .võta, osa, küll aga saavad nad osa tuludest ja evivad kontroll- 
õiguse. UsaldusseIts nõuab erilist usaldust täisosanike suhtes ja s.p. ta on 
vähe levinud. Tema peamiseks levingu ajaks oli aktsiaseltside kitsenduste 
aeg. ■ ■ .. .
3) Äktsiapelts - on Seltsing; kus iga osavõtja vastutab ettevõtte kõigi asja
de eest' ainult selle summaga, mis ta toonud ühiskapitalisse. ..

Tänapäeva, tähtsam ettevõtte vorm on aktsiaselts, mis teotseb juriidilise 
isikuna iseseisva, firma all. Ettevõtte kapitaliks on aktsiakapital. See jao
tatakse'ühe suuruse iks osiks - aktsiaiks, mille omanikud - aktsionäär id, vas
tutavad ettevõtte eest ainult aktsiaisse mahutatud summaga. Aktsia annab 
aktsionäärile õiguse osasaamiseks aktsiaseltsi puhttulust dividendi, näol ja 
likvideerimisel varandusest, kuid ka osavõtmiseks aktsiaseltsi juhtimisest. 
Aktsiad on nimelised ja nimetud; viimaste loovutus uuele oanikule toimub 
lihtsa üleandmisega. Aktsiate omanikud võivad vahelduda, ja vahelduvad,alata
sa, mõjutamata ettevõtte-kaiku. Seega A/S ei ole üheisikulinevaid mitme- 
isikuline ettevõtte-vorm; Aktsiate nimeline suurus võib olla mitmesugune 
(meil mitte alla 10,- kr.). Pääle lihtaktsiate esinevad veel eelisaktsiad, 

(kindlustavad teatud dividendimäära ette, annavad enam hääli, annavad eesõigus 
tüse likvideerimisel jne,), A/S. saavutab kapitale päämiselt 1) sktsiakapitar 
lina ja 2) obligatsiooni kapi ta lina, A/S. poolt .väljalastud obligatsioonid eri
nevad aktsiaist selles, et nad kannavad iga aasta varem ette kindlaks määra
tud kasvikut, kuna, aktsia dividend on määritlematu ja riisikoga seotud; 
oblipstsionär on kui a/s, kreeditor, kes ei vastuta a/s.-kahjude eest. 
Aktsiaselts, tekkimine ajaloos ja tema tekkimise põhjused.

Täisselts on arvatavasti kõige^^ien ^itmeisikulise ettevõtte vorm. Arva
tavasti on ta tekkinud perekonna majanu tingimustest, ja tema ülesanne oli 
(alul) mitte nii juurde tõmmata suuri Kapitale, vaid isikuid. Tänapäeval , 
täisselts haarab harilikult võrdlemisi vähese arvu isikuid; sageli lähedasi 
sugulasi, vastastikuliselt üksteist täielikult usaldades ja asja ühiselt aja
des. See vorm on siis -kohane, kui ettevõte on jaotatud osadesse, mis kaugel 
teine—teisest. Ja p,s. . on just see vorm selle ettevõtte jaoks omane, kus, 
peremehelt nõutakse mitmekesiseid võimeid ja. mitmesugust ettevalmistust, mil
lised harva on ühes isikus, ’ , . и .

.Täisselts sai oma juriidilise kuju - selle, mille ta on säilitanud täni
ni üldprintsiibina - aastal 1673 konvent 
kaubandusest. ■ * ‘ ,

Usaldusse Its ehk komandiitselts tekkis n.n. komendast, mis oli tuntudva- 
nal ajal ja mis ajalooliselt arenes mere kaubandus es t, Komenda "kujutas endas 
komisjoni või krediidisuhte id. Nimelt - ühe kaupmehe merereisile minekul an- 
titlule kaasa (teiste kaupmeeste poolt )müügiks kaupu, misjuures kasu jao
tati osavõtjate vahel. Neist ajutistest suhetest tekkis hiljem, kui osavõt
jad sõlmisid uue lepingu, komenda. Veel hiljem - komenda viidi üle ka pan- - 
gandusse. Ta oli selleaegse aristokraatia ja vaimulike seisusele võimaluseks,
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saada kasu, ise mitte sellest toimingust osa võttes. *

Ka Prantsusmaal loodi 17. s. iseseisev komandi it selts. ,
Nagu märkisime, usaldusseltsist võtavad osa. kahte liiki tegelasi: 1).liht 

osanikud ja 2) täisosanikud. Viimased-esinevad t äieõigusliste asja juhtite- 
na, vastutafee kõige oma varandustega. , , ’ ,

Mitmeisikuliste ettevõtete arenemise lõppkujuks on aktsiaseltsid.aktsia
seltsi algmeid leiame mitmetes maades. Tähtsamaks lähtepunktiks võib lugeda 
Itaalias 12. sajandil tegutsenud kreeditoride ühincut n.n. Montes, ehk Moa- 
nes, kelle ülesanne oli muretseda riigile kreeditore, ' * /

Vanimaks aktsiaseltsiks loetakse Genua Aktsla panka. (1407.), olgugi, et 
siin selle organisatsiooni iseraldused ei olnud täielikult arendatud. Järg- 
nevr toks olid 16. s. lõpul ja 17. s. alguses Hollandis ja Inglismaal loodud 
suured Hollandi laevanduse ja Inglise monopoolsed eriseltsid, kelledele an
ti luba kaubelda 1554. a. Venemaaga, 1568. a. Preisimaaga ja 1581 a. Pürgi-

Esimeseks meie-aja aktsiaseltsiks tuleb lugeda Hollandi Ida- India, kompa- 
niat kapitaliga 6,5 miljonit hfl, asutatud Hollandi valitsuse poolt. Kapital 
koosnes ühe suuruste st, asendatavaist osadest, mi da väljendati aktsiatega 
Viimaste üleandmise kergus ühelt isikult teisele lõi võimaluse esimeseks 
börsi spekulatsiooniks aktsiate väärtustega. Selle esimese seltsi eesmu]- 
asutati varsti L,- India kompaania; peagi levib edasi teistesse riigesse, 
haarates eriti Inglismaal ja Prantsusmaal tööstuse ja kaubanduse -1 Si •.

Varsti aga ilmutasid aktsiaseltsid tumedaid külgi. Nii 18.*s.  tekkisid 
Inglismaal ja. Prantsusmaal terve rida, mittesoliid ettevõtteid. Tuli, niisugu
ne börsi palavik aktsiatega spekuleerides, millist ei ületanud ka hilisemad 
ajastud. Need asjaolud mõjusid aga г ära ebasoodsalt aktsiaseltside äntSuse 
hinnangule, eriti„individualistliku kirjanduse poolt 18. s. lõpul. Aktsia
seltsi direktoril ütleb A. Smith, "ei jätku ausust ja ta-avab võõraid asin 
kergemeelselt, nagu rikka, inimese kammerteener. Alles 18. ’s. lõpust ja 19. 
s. algusest hakkas see suhtumine aktsiaseltsidesse muutuma. ,

Nagu tähendasime varem, a/s tekkimine on seotud ka.he asjaoluga:, 1) vaja
liku kapitali suurusega, ja. 2) majandusliku elu muutumise tõttu.kapitalist- 
likus tootmises kasvava riisiko suuruse tõttu. Kui aga vaba võistlus ühes 
edasise tööstuse arenguga näitas ikka rohkem halbu külgi ja turu,haruldase 
laienemisega võistlus aina tugevnes, siis jõudis ta lõouks oma kõrgemaile 
punktile. Koos võistlusega kasvas ka riisiko, mis sundis värisema ka kõige 
suuremaid ettevõtteid oma saatuse pärast. See kõik sundis ettevõt jeid mõtle*  
ma. kuidas vähendada, võistlust ja nõrgendada, riisikot tootmises. Osutus, et 
ülemäärase põhikapitali kasvamise,, (ületas 10-ned korrad käive kapita li) ja 
uute tootmise tingimuste tagajärjel vähene ettevõtjate arv muutis tootmise, 
sest selgus, et odav tootmine on peaaegu ainus võimalus hädas. Kuid odav 
tootmine°oli võimalik ainult suurel määral tootmisega, s.t. aga kallide ma
sinate, suurte vabrikuhoonete jne. omamist. •

•Paljudel ettevõtetel oli vahendeid-selleks, et kannatada välja konkurent 
si. Ent inimestel, kel polnud kapital^, kuid kes omasid vastavaid teadmisi 
ja tahet, puudus võimalus mõne-ettevõtte käitamiseks (käimspanemiseks), puu
dus võimalus nende asutamiseks. Kuigi pangus oli-külluses vabu kapitalisum- 
me, siis ometigi krediiti anti ainult inimestele, kellel juba, midagi oli. 
Mida, rohkem isikul oli varandust, seda enam sai ta krediiti, kaid see, kes 
vajas kapitali kõige enam, see ei saanud. *

Teisalt - riisiko suurenedes iga päevaga, väriseti oma saatuste-eest. 
Homse päeva veale ei olnud kindel ei väiketoot ja ega. suur vabrikant, sest,, 
homme võis ilmuda leiutis, mis teeb tema, masinad kõlbmatuks, kasutuiks Või 
niisugustes, et kasulikum on neid hoopiski kõrvale heita. Sama hästi võis 
turul järsku tekkida ootamatult antud kaupade üleküllus, kuna maakerat,haa
rav turg ei oma kindlaid tähtnäivi. Nõudmine' ja. pakkumine allub kõikumisile 
mi ei saa kuidagi näha ette. Loodeti vaid. Ning veel - üks ettevõtja ei 
teednul ? kus ja kui palju tekkis uusi ettevõtteid, millised toodavad - 

• -sama kaupa, mis temagi. S-p. puudus tal võimalus reguleerida, oma tagavara.
Ja s.n. puuvilla, ikaldus Ameerikas ehk Indias mõjub vabrikutööstusele , Ing
lismaal. Riigid ja terve maakera, tööstus on tihedalt seoses, ja kõikumine 
mõnel redeli astmekesel vältimatult kutsub esile kõikumisi ka kõigil teis
tel. Nii ettevõtjad tihti näevad, et oodatud kasu asemele tuleb kahju, pen- 
de huvides püüavad nad müüa võimalikult palju ja võimalikult palju, kuniks 
veel turu tingimused pole halvenenud. Ettevõt ja • teab, kui mitte tema, siis 
teised talitavad samuti. Kogu asi seisab selles, kes jõuab varem võimalust
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kasutada. P,s, neab pdama silmas, et tootmise kokkutõmbamine omab raskusi. 
Laiendada on teda*kergem  kui kitsendada, sest laiendada saadakse tööliste ar
vu suurendamisega, toormaterjalide lisandumisega, kitsendamine age põhjustab 
masinate ja hoonete kasutamatust, mis on seoses kaotusega ja rikkiminekuga. 
Aeg paneb oma. halastamatu käe seismajäänud esemeile, •

Kuid kuidas see ka ei oleks aga. lõpuks teatavatel juhtudel, tuleb ometi 
kokkutõmmata võitiesti lõpetada tootmist; nimeltsiis, kui asi on muutunud 
liig kahjulikuks, kui töölised ja. masinad seisavad. Peale веЦе vabrikant , 
•peab maksma %% kapitalelt jne. Tal aga pole raha. Ta on pankrotis ja tema, pani 
rot toob kapsa temaga seoses olevate isikute pankroti.
jhsinseItsi kapitali tunnuse ja vormi erigvp,

"i"r./l kapitalid ja erakordsed riisikod kutsusid uued tendentsid: kapita
li •• e osadest, aktsiate näol. Tänu sellele uuele vahendile kasusta-
de omi jõude , väike kapitalid, mis olid määratud tegevusetusele, said nüüd 
võimaluse s: ada paigutatud tööstusse. Isikud, kes ettevõtete käitamises võhi
kud, said .võimaluse osavõtta sealt oma kapi talidega, mis muidu oleks seisnud 
asjata. Nii-koostati (-tatakse) suured fondid; peale selle riisiko laostub 
pisiosadeks, olles palju talutavam, jõukohasem. Ühenduses kõigi nende paremus
tega, ktsiaseltside suurtööstuse organiseerimise kujuhakkas levima kiirelt 
reas mais. ,

Aktsiaseltside poolt teiste seltsivormide väljatõrjumine oli eelpostiks 
selles, et väike tootmine pidi allavanduma suurtootmise ees, kuna, a/s-id oma
sid kõike vahendeid, mis väiketööstusel puudusid. Kuid-võistlus kapitalide 
uue moodustamise viisiga tööstuses ei vähenenud sugugi. Tööstuse arenemine 
tähendas - võistlusele tugevamini vastu panemist. Tuli pingutada jõudu, ot 
vähemaltki vastu panna, ja püsima jääda. Ent‘viimase võimaliku punktini vii
dud võitlus pidi muutuma omaenese vastaseks. (Hegel: iga. seisund muutub oma 
vastaseks): Võitlus'tappis iseenda. Ettevõtjad tulid otsusele, et võitlus 
ähvardab kõiki ja s.p.on parem kõrvaldada võitlust ennast leppimisega. 
Olgugi, et omal ajal A. Smith arvas, e.t ainsateks tööstusaladeks, kus vaja
takse a/s. on need, kus kõik operatsioonid võib viia rutiinini ehk sellise 
ühesuguse asjakiiguni, mis võimaldab vähe ehk mitte sugugi muudatusi, siis 
ometi näeme hiljem - juba 19. s. algusest peale, kui tekivad a/s-de kujul 
kindlustusseltsid; pangad ja muud sarnased - teist pilti. Eriline a/s-de 
õitsen? ilmneb 19. s. keskpaigas, mil oli vaja siis ehitatavate raudteede • 
jaoks tohutu suuri kapitale, millised muidu-oleks võimatu olnud kokku saada. 
Uute a/s-de loomiseks asutati erilisi panku, millede ülesandeks oli uute 
tekkinud seltside aktsiate väi j a laskumine ia levitamine. See on' esimeseks 
praeguse oja a/s-de omapäraks tööstuse kapitali hankimisel. Vs. kapital 
koosneb paberitest aktsiatest (osatühtedest), mis teisalt kujutavad kõik en
das dokumente a/s-dele antud'laenude peale, (obligatsioonid). Nii ühed kui 
teised võivad olla nimelised. Tavaliselt on viimane kuju. Aktsia kujutab en
das õiguse vastavale osale kasust. Obligatsioon on kohustus, võlakiri, pant- 
kiri, mille divident ei sõltu ettevõtte asjade käigust, vaid mis toob teatud, 
ette kindlaksmääratud tulu, protsente (antud laenult).

Kapitali teeb paber isikusetuks, annab talle endistele aegadele tundmatu 
kuju; mis kannab nime väärtpaber. Sakslased nimetavad väärtpabereid effclti- 
deks. Uus kapitalismi eelajastu on effektu ajastu. Kapitaliga isikute va
rustamine ja. tema suurema koguse liikuvusetus on asetanud a/s-d tihedasse 
seosesse pankadega, millede abil toimub väärtpaberite väljalaskmine koos 
börsi mänguga, • ■ •
Aktsiaseltsi organid.- Peatudes a/s-de struktuuril, märgime kolme peavormi: 
1) käs ustav võim kuulub aktsionär ide üldkoosolekule. Põhikiri määrab üld
koosoleku funktsioonid ja ametnikkude õigused. Hääle õigus sõltub aktsiate 
arvust, millist valdab aktsionäär. 2) Täidesaatev võim on loovutatud juhatu
se kätte. Juhatus võib'koosneda ka võõrastest isikutest. Juhatuse õigused 
määratakse põhikirjaga, selle pärast on tema volitused vahest väga laialda
sed, vahe].-liiast piiratud. 3) Järelvalve toimub vastava järelvalve komis- • 
joni poolt, mille valib üldkoosolek mitte vähema kui kolmeliikmelise. 
aktsiaseltsiie tekkimine ja arenemistingimused, nende head ja haIvadkülied.‘

1 Teoree FiTiscTt võimu jä valitsemise raskuspunkt seisa о aktsionäär ide käe s. 
Meed annavad seltsile tooni ja suuna, valvavad ja. kontrollivad tema tehnili
si juhte. Kuid tegelikkus erineb väga teoreetilisusest; kord aastas kokku- 
tulev üldkoosolek omab küll suuri õigusi - määrab tegevuse ka.va eelseisvaks 
aastaks, kontrollib aruandeid ja nimetab kasumi jaotuse, ent - väljaarvatud 
mõned erijuhud - enamikus aktsionääre ei ilmu koosolekule. Ja kes tulevad,
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need ei tunne üksteist, kuluvad erinevaisse elukutseisse ja on vähe, tuttavad 
ettevõtte asjadega. (Smoller: Seni kui seltsi asjad lähevad hästi, üldkoos
olekud on kui kiired kokkutuleku kohad). Peale selle ettevõtte juhtidel on 
käes oma ja. neile üle antud võõraid aktsiaid, mis tagab'neile häälve enamuse. 
See on miinuseks üldkoos о le. kule, Ent vaatamata sellele, üldkoosolekud oSu-: 
tuvad vajalikeks, sest nad võivad teatud juhul kõrvaldada, halba-seltsi juhti
misest jne. Seoses mainitud momentidega, märgitakse a/s erisusi, mis eriti, 
tähtsad "majanduslikust seisukohast. A/s-s, kus on ühinenud kuni 1000 (aktsia
te) valdajat, eraldub valdamise eraldumine tema juhtimisest (Liefmann)See 
on tähtis asjaolu tema, edasises tegevuses, sest sellest olenevalt 1) -/3 ku
ju võimaldab omaniku ja ettevõtja, funktsioonide lahutamise, mille tagajärjeks 
on see, et a) ettevõte ei ole seotud oma'olemuselt ettevõtja saatusega, b) 
eramajanduses mööduvad huvid asuvad tahaplaanile vältavate huvide ees:*2)  L/c 
suurendab kapitalistide ringi, kes võtavad osa tööstuse arengu käigust. Ta 
teeb võimalikuks hävitada ükskõik missuguseid piire, mis omakorda, võimaldab 
a) koheneda tehnilise korra nõuetele, mitte aga vanade suhete kitsaste S. raa
mides ja b) kergendab muutuvate konjunktuuride kasutamist, lubades vältida, 
selle asjaolu piire; 3) A/s*vorm  avab võimaluse laiemale majanduselust huvi
tatud ringile tegutsemiseks, avaldades mõju eramajanduse arengu joontele. 
Kõik niisugused tingimused tegid A/s-i • kujulise ettevõtte kõige vastuvõeta
vamaks praeguse aja. majanduslikus elus, ja ta tõrjub välja teised organi
satsiooni vormid. Näeme, et üheisikuline ettevõte, jäädes valdaja kätesse, 
võtab ometi e/s kuju, mis avab talle uusi võimalusi. , "
Ühingud piiratud vastutusega. Aktsiaseltside moodustamise viisid (vormid).

A/s' kõrval bn ta sugulasseltsideks piirvastutusseltsid Saksamaal, mis on 
määratud väheste ettevõtete jaoks ja mis omavad lihtsustatud korralduse 
nagu osaseltsid, osaühisused. A/s-d on nimelt Saksamaal piirvastutusseltsid 
aga Eesti ja. Vene Õiguses osaseltsid või osaühingud. • • 
Aktsiaseltsid tekivad kas nn.'esitamise korra teel (s.o. registreeimise alu
sel) ehk kontsessiooni korras. Neist esimene kord on palju lihtsam ja va
bam reast formaalsustest/millistega on seotud teise rakendamine. Kuid palju
de arvates kontsessiooni kord nagu tagaks laiemat publikut kergemeelselt .... 
a/s-de loomise eest. See tagamine aga osutub sageli pettukujutuseks' ja loob 
pettepildi, et võimu poolt loodud ettevõte peab olema usaldusväärne.
U<ts iase Itside areng erimais. , , ’

Endisel ajal Venemaal leidis aset kontsessiooni kord1a/s-de tekkimisel, 
millede põhikirjad kinnitati valitsuse poolt. 1920 a. 7, IV. seaduse põhjal 
meil Eestis esitatakse põhikirjad Rahukogule Kaubandus-tööstus ministeeriu
mi kaudu ja 1926 . a. mai kuust alates a/s-de põhikirjad kinnitatakse sise
ministeeriumi poolt.

л/s võib asuda tegevusse kas peale ühe teatava osa (näiteks 1/3) tema ' 
kapitali katmist, ehk seadus võib "nõuda kõikide aktsiate katmist täielikult. 
Sel viimasel juhul suurem vastutus lasub pankadel (nagu Saksamaal) või eri-, 
liste 1 vahemeestel (nagu Inglismaal; Ameerikas), kes võtavad'oma peale aktsia
te emissiooni. See loob erilise n.n. vahemeeste operatsiooni, mille üles
andeks on selliste tööstusharude paberväärtuste emissioon (Saksas - Gründungs 
oder Effektungs Rank") . - -

Iga aktsia annab omandajale õiguse dividendele, P.s, on eelisaktsiad ehk 
asutajate aktsiad, mis annavad eesõigusi dividentide väljamaksmiseks,. Ses 
suhtes on rida kombinatsioone/aga peale selle (Ameerikas ) lastakse ..välja osa 
aktsiaid kunstlikuks kapitali ülespuhumiseks. Meil viimastel pole üldse . ■ 
shansse saada dividente, millest tingitud nende sealne nimetus water - vesi.

A/s-de arv mitmesugustes-Euroopa maades näitab• kasvu. Näiteks Saksamaal 
oli 1886. a. 2143 a/s.’ 1909. a. - 5222 ja 1930. a. 3.XII näeme juba 10970 
a/s-i. * ’ .
Uued vaated aktsionääride seisukorrale (Hilferding, Petrazitshr, Ehrenberg).

Harilikult siiani valitsenud vaadete seisukohast ühendati a/s kapitali 
jagunemist: aktsiatesse ja' obligatsioonesse, mida iseloomustavad vastavad 

väljalastud paberite liigid. Obligatsiooni pidaja oli seltsi võlausaldaja vas
tavate õigustega dividendele • (mis ette kindlaks määratud). Aktsionäär oli aga 
nagu üks seltsi kaasvaldaja. aktsia õigus tõi sellesse olukorda mõningaid 
muudatusi. Üldiselt - ettevõtte käsutamine aktsionäri poolt toimus ainult, 

üks kord aastas - üldkoosolekul. Muul ajal valitses juhatus. tuntud huvi 
ettevõtte asjakäigust, vaid dividendi kõrgusest. Vastutus piirdus ainult 
aktsiaga, mida ei saa võrrelda individuaalse ettevõtja seisukorraga. Turul 
oli olemas nagu kaks kanditaati: 1) mis väljendas a/s tegelikke väärtusi -
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masinaid, hooneid, jne. ning 2) tema, fiktiivkapitel, mille kujundas a/s-i 
poolt väljalastud aktsiate väärtus (turul, börsil). See ei väljendanud ette
võtte enda maksuse ekvivalentsi (samaväärsust), vaid sõltus asja käigust ja 
tervest reast välisas jaoludest, mis mõjusid dividendide saamise shansside 
mooduste le. Sama asjaolu peegeldus ka maksustamisel, alul a/s enese tulude 
näol ja siis tema dividendi näol, mis jaotati aktsionääride vahel; See sun
diski vaatama a/s-dele kui erisuguste le ökonoomiliste le vormidele. Mõned 
uuemad ökonomistid ja juristid on juhtinud thelpanu aktsionäri seisukorra
le. Toome siinkohal huvitavamad arvamused ja kaalutlused selles. Petrazitsky: 
"Tööstuslik a/s tähendab tööstusliku kapitalisti funktsioonide muutumist 
või teisiti - tööstusliku kapitalisti vabastamist tööstuslikest funktsioo
nest. Aktsionär tegutseb kui rahakapitalist. Ta annab raha, et sellelt saa
da kasu. Ja. vastutab ainult selle summaga! Siinjuures on ‘ ‘ L ' esi
meseks 'erinevuseks^et protsendi tase rahaliselt kapitalilt, mis on antud 
a/s-le, ei ole määratud, vaid on kui nõudmine kasumile teatavast ettevõt
test. Teine erinevus seisab selles,-et kapitali tagasitulek rahakapitalisti 
juurde pole õieti kindlaks määratud. See ei tuletu viimase suhte loomust, 
nagu see on krediteerimisel. Tema kasum määratakse kindlaks tööstusliku ka
suga, aga viimane - keskmise kasumi normiga.. *

tsionär ei ole tööstuslik ettevõtja, Hilferdingi arvates, vaid ta-on 
rahakapitalist. Ettevõtja kapital funktsioneerib ettevõttes tootlikult, on 
sellega kestvalt seotud (s.t. ei ole kergesti kättesaadav) ja annab tööstus
likku tulu. Näiliselt on see samuti aktsionäri kapitaliga, kuid tegelikult 
on see vastupidine, "sest aktsionär võib müüa. oma. aktsia? börsil ja seega ka
pitali tagasi saada. Tema, aktsia hind surutakse alla, võistluses vabade, kas
vikuid kandvate kapitalidega, mis redutseerib ka tööstusliku tulu keskmise 
kasviku tasemele. Sõnaga - aktsionär leiab end rahakapitalisti seisundis. 
See selgitab meile, et aktsia eest saadud rahal (kapitalil) ei ole midagi 
ühist aktsionäri poolt ettevõttesse mahutatud realse tööstusliku kapitali
ga, kuna aktsia vahetab valdajaid ja tööstuskapital ringib‘tootmises täies
ti omaette. Aktsia ei ole nii siis"ettevõtte kapitali osis, vaid Õigemini 
selle kapitaliseeritud toogi (tööstusliku tulu) osis. •

Tegelikult on aktsia hind kapitaliseeritud tulu osa; ta ei ole määratav 
kui vastav osa kapitalist. See on lihtsalt tulu, kui kapitaliseeritud prot
sent tavalisest tasemest. Selle pärast aktsia hind ei ole püsiv.

Aktsia on tunnistis kasumi osale ja sellepärast'tema hind sõltub: 1) ka
sumi suurusest ja-2) harilikust protsendi tasemest. Mii siis aktsia on õigu
se-aluseks tulule, võla, nõudlus tulevikulisele‘tootmisele, tunnistis-saava
le . Et see saave kapitaliseeritakse, siis näib, et aktsia annab kasu. Tege
likult on olemas vaid tööstuslik kapital ja tema poolt loodav kasu; Esime
ne fiktiivne kavital, on tegelikult lihtsalt tulnud, mitte kapital. Selli
seid fiktiivseid kapitale on nalju, näiteks riigi laenud. (Laenud riigile 
on aga ammugi võibolla muutunud püssirohuks..) .aktsiate müük ei ole kapita
li müük, vaid rendise tiitulite ostmine,

Hilferdingi poolt esile toodud vaade aktsionärist oli ammu esitatud õigus
teadlaste poolt. Näiteks prof. Petrazitsky’lt: Aktsionär ei ole ei isiklikust 
ega." varanduslikust seisukohast ettevõtja, a/s kui juriidiline isik vastutab 
ise, misjuures aktsionär, kui võlausaldaja, ei kanna mingisugust vastutust, 
vaid riskeerib kaotada teatud kindla summa /s maksujõuetuse puhul. Aktsio
när ei ole eriliste eelistega varustatud ettevõtja, vaid vastuoksa - võla
usaldaja, kelle kohta võlaõiguses on maksvad vastavad normid. Võlausaldaja 
on see, kes saab kasumit mitte ettevõtte tuluna, vaid kapitali tuluna,, ktsia 
ei ole tõendis ettevõttest osavõtust, vaid iseseisev väärtpaber, mis esineb 
ettevõttest osavõtu dokumendina, aktsia on protsentpaber, samuti kui obligat
sioon ja muud sellised, aktsia on protsentpaber määramatute ja. kõikuvate: 
1) protsendi ja 2) kapitaliga ja sealjuures - a) positiivsete ja b) negatiih- 
sete preemiatega. Ehk teisiti iseloomustame aktsiat kui tulutoovat paberit, 
obligatsiooni, kõikuva, tundmata suuruse kasumiga kavitali. Vastupidi obli
gatsioon on fikseeritud tulu ja. kapitaliga väärtpaber. Milline on suhe 
Л/s-i noolt antava dividendi ja. tema paberi vahel ja milline on vahe aktsia 
ja dividendi vahel ? - N: gu teame Л/s-i asutamiseks vajatakse aktsiakapita
li, mille suurus määratakse sel viisil, et ettevõtte kasum oleks küllaldane, 
kusjuures iga. alrtsionäär saab teatava, protsendi oma kulutatud kapitalilt. 
Ja kui tuleb soodus konjunktuur, siis mõned lasevad hiljem jagada suurenenud 
dividende ja siis aktsiad tõusevad. Näiteks aktsind 6%" dividendi juures on 
100, ja V’ i dividendi juures tõuseb aktsia hind 150-le. Teisalt - tänu kursi
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kursi tõusu Ja langusele - need dividendi vahed kaovad; Kuid ometi ei ole 
olemas keskmist dividendi ega ka kasumi normi eeskirja.

Dividend on protsent:+ preemia riisiko eest, rengu käigus ta. võib tõus
ta. ja alaneda, ja püsida, sest võistlus tingib seda.

Kerkib huvitav küsimus A/s-de tulukuse kohta, mida, puudutame möödaminnes. 
Paskov kriipsutab alla, et on väga raske rääkida a/s-de tulude võrdlemisest 
ja. väga raske akts i on ä äride tulude võrdlemisest. Rentabilitaedi (tulutoovu- 
se) statistika põhjal Saksa a/s-de puhaskasu ajavahemikus 1907/8. a.
1917/18. a. oli 8 - 14%; Aga dividendid neis kõikusid 6,7 - 10;l%; Kuid sel
les statistikas tuleb teha rida parandusi.‘Austrias 1880 - 1913. a. oli ena
mik dividende alla 10%. Kuid olid ka juhud, kus dividend oli 15% ka rohkem. 
Samuti Inglismaal ajavahemikus 1913 - 1920 a. A/s-de puhaskasu oli 10,2 - 
15,2%, s.oli sõjaajal nii. .

Järgnevad andmed kuuluvad ammu enne•ilmasõda: Prof, Platter -‘Inglise 
aktsia pankade dividend (Peale 1890. a.) kõikus 10. ja 12% vahel; kuidnen- 
de aktsiate hind tõusis kolmekordseks võrreldes nominaal hinnaga. Thuringi 
arvates Prantsusmaal tarvitajate ühingute aktsiad (millede nominaalhind 5 fr. 
tõusidmõne aasta pärast kuni 817 frangini, s.o. rohkem kui 175-e^kordseks 
ehk 17.500 % võrra. Saksa kindlustusseltsid tõid läinud-saj andi lõpul 29,5% 
puhaskasu. Samal'ajal oli tarvitajate ühine kasum 82,7%,

Tekib küsimus, et miks kõik rahamehed ei osta aktsiaid ? - See on sama, 
küsimus, et miks mitte kõik ei tegele võimlemisega, vaatamata selle kasuli- 
susele, Siin tuleb arvestada passiivsust ja tavaliselt lai publik ostab 
aktsiaid alles siis, kui need on juba kallid. Sellest järgneb, et peatulu.. 
saavad ikkagi asutajad börsi tegelased. Siin tuleb esile asutamiskasumi mõis
te, mis on majandusliku kategooria suigeneris. *

Л/s-d on praegusel ajal majanduselus erakordselt levinenud nähtus; Nad 
vastavad ses suhtes üldise majand.arengu olemasolevate tendentsidele. A/S-de 
mõju hinnangu ja. tagajärgede suhtes on käegakatsutav. A/s-de tegevuse vaat
lemisel suurendab see ettevõtte•vorm suurkapitali võimu.

Hilferding ütleb: Meie näeme, et mõnede isikute tähtsuse tõttu üldkoos
olekul, kes valdavad-suure arvu aktsiaid, antakse neile aktsiakapitalist * 
suurem osa. Tähendab, et vallata A/s-i, peab omama-ainult pool kapitalist, 
mitte aga terve, nagu eraettevõttes. Kapitalistile, kes-muudab oma eraette-- 
võtte aktsiaseltsiks, osutub vajalikuks ainult pool’A/s, kapitalist selleks, 
et'käsutada antud ettevõtet. Teine pool jääb vabaks, ta võib välja selle võt
ta, Kuid see pool kapitali Л/s kapitalist on veel paljugi, võib 1/3 -kuga ja 
veidi vähemaga käsutada ettevõtet. '

Aktsionär kasutab võõrast kapitali kui oma. oma. Tema isiklikule kapitali
le tuleb juure laenukapital. A/s asjade käigu arenguga areneb eriline finants- 
tehnika, mille ülesanne on tagada, väikese omakapitali valitsemist võimali
kult suure võõra kapitali üle. A/S-i vorm kergendab ka võõra kapitali saami
se võimalust,-sest näiteks ükski pank ei võimalda eraettevõttele mittemaksu- 
list krediiti. Teine lugu-on A/s-ga. Sel juhul laenu saamine tähendab avansi 
andma, saades seda tagasi. See on kui rahaline operatsioon. Nende, kapitali 
teenistuste, edasiandmine lubab pangale teha alluvaks ka A/s-i. See allumi
ne on ka seoses isikliku momendiga, - üks ja sama-isik istub paljudes seltsi
des. Ta on ka kiirendavaks vedruks seltside vahel, mis seni olnud ükstei
sest sõltumatud. ' '

A/S-de moodustamine vähestest kapitali osadest, tõstis küsimuse, kas see 
ei ole kapitali demokratiseerimine ? - Teoreetiliselt on õige, isegi ühe 
aktsia valdaja omab hääleõiguse üldkoosolekul, mis võib anda ülekaalu. Näi
teks mingisuguse vabriku töölised, ostes vabriku aktsiaid, muutuvad kaaspe- 
remeesteks. Selliste aktsiate ostmise ja nende huvide tugeva esindamise juu
res, võib tuua tööliste kätte osa*  juhtimist. See osa aktsiatest peab olema 
aga küllaldaselt suur. Tõelisuses,näilise demokratiseerimise asemel näilise 
laiali valgumise tõttu a/s-des, kapital ei lagune laiali, vaid veelgi kont
sentreerub, vaatamata tükeldamisele. Aktsia omanik muutub osaomanikuks, sõl
tuvaks teiste aktsion4äride otsustest. Ta on üks liige mingi suure funktsioo
ni teostamisel. Aktsia omandus annab kapitalistile lisaväärtuse, piirates 
ta õigust väljalaenatud kapitaliosa käsutamises.
^ktsiaseItside tulukus. 1 '

'Nende ring, kes valitsevad tootmist, muutub kitsaks. See ei kuulu isikui
le, kes sinna tõid vaid ühe (väikse) osa. Nad moodustavad seltsi, ja indivii 
dile jääb vaid õigus vastavale tulukuse osale; Tootmiskapitali tegelik käsu
tamine kuulub isikuile, kes tegelikult tõivad sinna, ühe suurema, osa. /S-dest
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osavõtjate väike kapitalistide koosseis, kes seisavad kaugel tööstusest, ei 
muuda seisukorda Marxi ennustatud kapitalistlikkude magnaatide vähenemisest. 
r’^'ata va konservats iooniga (vanameelsusega) võib tunnistada, osalist tõde - 
Loeporovi (?) ütelus, et omanduse teostamine, mida teostavad h/s-d, väljendub 
varanduste hoiuomanikelt röövimises suurkapitalistide poolt. Teame, et va
randused puuduvad tutuvusvae setes ringides, oskuse puudumisest õigel ajal 
riskeerida jne. ja börsi spekulatsioonides kohanematusest. Nad ostavad 
aktsiaid siis, kui need ’m kõrged, seega - ei anna kasu. Kapitalistile lan
geb kasu mitte tema kokkuhoiust, vaid ta tööstuse eriliste talentide eest. 
Siin näeme tulu saamist, mis vabastatud tööst tootmises. Näeme geograafili
se seose katkestamist a/s-de ja nende kohtade vahel, kus on nende kapitalid 
paigutatud. Tänu A/S kujule Inglise; Prantsuse, Saksa, kapitalid (ilmasõja 
ajal) võtsid osa tööstuste, raudtee, pankade operatsioonest maakera kauge
tes osades. Tunti huvi vaid nende ettevõtete rahalise tegevuse vastu. 
Panga mõju. Kasvamine selle vormi juures.

Fina’ntska.pital; Suurt osa mängib a/s-de asutamise ja laiendamise juures 
pankade emissioon, mis muudab rahakapitali tööstuskapi taliks ja fiktiivka- 
pitaliks. Pank omab turu kasutuse seal, kus fiktiivne kapital müüakse. Väl
jendus "emissiooni krediit" ei tähenda mingit krediidi suhet, vaid nende sõ
nadega väljendatakse inimeste suhet, et pank neid ei peta. Finants kapitali
ga astub esikohale mingisuguste rahandusmagnaatide kätte see mõju, mis va
rem kuulus tööstuse ja puht rahalise kapitali esindajaile.

Nagu teame, võistlus etendab nüüdisaegses majanduslikus süsteemis väga 
suurt osa. Temaga on seotud kõige uuem "majanduslik areng. "Võistluse arene-, 
misega suureneb ettevõtte riski suurus, mis-ähvardab teda. Nüüdisaegse kapi
talistliku majanduse olude juures on alasid, mille kohta on raske öelda et
te, missuguse iks kujunevad toodetud kaupade minemi hinnad. Tootmise anarhia 
(korralageduse) juures pole mingisugust üldist kava, iga ettevõtja töötab 
iseseisvalt, püüdes saavutada suuremat kasu, teadmata, mis teevad teised.. 
See viib hindade langusele. Kõik need nähted avalduvad eriti tunduvalt krii
si nõme piidel. Kui keegi on hakanud rääkima ses suhtes kaubamajandusest ,mis 
tulemas seniste vabade majanduslike suhete arenedes, siis on see esialgu tu

leviku muusika. *
Ülalnimetatud asjaolu - suureks kasvanud võistlus, risk ja riisiko - osu- 

tuski'aktsia- ettevõtte vormi peamiseks tekke- põhjuseks.
16. p. *
Ettevõtjäte liidud. *

Samad põhjused põhjustasid ettevõtjate liitude tekkimist. Ettevõtjate lii
dud kujutavad eneses uuemaaja nähet (Vt. käsitööstuse all lähemalt, 12. p.). 
Nad osutusid teatava kõrguse saavutanud tööstusliku arengu järelduseks. Need 
mitmet liiki liidud kannavad Saksa kirjanduses nimetust kartellid". Prantsus
maal - sündikaadid"; Inglismaal, Poolas ja Ameerikas "trustid". Neid ette
võtteid iseloomustab see, et nad annavad oma liikmete majandusliku tegevuse 
kohta ettekirjutisi, kohustavad neid teatud teoks või sellest loobumiseks - 
liidu eesmärgist olenevalt.Ettevõtjate liidu tekkimise peapõhjus seisab 
suurkäitise arengus, millega kaasleb, eriti rasketööstuses, suur seisvate ka
pitalide suurendamine (see takistas, tegi võimatuks ühelt alalt teisele siir
dumise). Suurkäitise arenguga kaasles aga snurvalmistus ja suurminem, mis 
omakorda suurendasid tunduvalt riisikot. Riisiko ise aga on kapitalismi tule
mus: ettevõtted toodavad tundmatule, äärmiselt avarale turule s.o. tootmise 
anarhism. Sellega on seotud-ülemäärane konkurents, mis viib hindade allasu
rumisega ettevõtted pankroti lävele. Tekkisid ettevõtjate liidud: kartellid, 
sündikaadid.- trustid". Kuid pidada neid ainult "häda laps iks", "kriisi-aja 
sünnitus iks", on siiski liialdatud. Kui see on enam vähem õige nende tekkimi
se ajajärgu kohta, siis hiljem sageli tekkisid nad just eriti-spekulatsiooni 
ja hinnakÕikumise\tulemusena. Kartelle leiame juba üksikult 18. s. 19. s. lõ
pus, eriti 1873, Kriisi-taga järjel tekkis neid palju. Sellest ajast pääle on 
nad väga laialt levinud. Nende tekkimise eeltingimused-on: 1) võrlemisi suur 
kontsentratsioon, seega väheste suurkitiste olemasolu, 2) vastava tootmis
ala sobivus: väiksed seisvad kapitalid (kaubandus) ja isiksuse suur tähtsus 
ettevõttes (maamajandus) raskendavad kartellide tekkimist; 3) arenenud mass
tootmine. mille juures kauba kvaliteet on ühtlane (suhkur, kivisüsi, sool 
jne.). 4) neid soodustab kõrge kaitsetolli süsteem, uuemal ajal aga ületatak
se kaitsetollid rahvusvahelise ettevõtjate liidu kudu. 5) trans port kulud sa
geli määravad konkurentsi piiri ja see ka soodustab teatud raiooni (tellis
kivi jneK). 6) ettevõtjate arv olgu võimalikult vähene, ja suudetagu koonda-
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da vähemalt 75-80% ettevõtteist, see alles kindlustab mõjuva monopoli. 
Ettevõtjate liitude hinnang ja piiritelu kirjanduses.

Teaduslik kirjandus on võrdlemisi hilja tegelema haknnud e11evõtjate 1 ii- 
tude tundma õppimisega nende uuemates ' -j vormides. Prof. Kleinwächter 41 
ilmus a. 1883 esimene sellekohane teos, peale teaduslike eritööde ja ametlike 
uurimuste on raske leida teatavat majanduslikku teost, kus on tähelpanu pöö
ratud ettevõtjate liitudele. *

Mida kujutavad siis eneses kartellid, sündikaadidehk trustid ? - Teadus 
annab rea mritelusi, mida meie jaotame kehte rühma. Esimesse kuuluvad 
1) prof.Kleinwächteri määritelu: kartelliks nimetatakse tootjate, ja nimelt 
ühe ja samast tootmisharust, ühinemist, mille sihiks on kaotada ettevõtjate 
vahelist võistlust'ja reguleerida tootmist nõnda; et ta kas või ligikaudu 
vastaks nõudmisele. Eriti neab karte 11 takistama ületootmist. 2) prof. Ber- 
tano: Kartellid kujutavad'eneses tootjate ühinemist, mis peavad silmas toot
mist vastavalt nõudmisele, takistavad ületootmist ja. selle õnnetuid tagajär
gi, - tööliste vallandamist ja vaesust, hindade suurt langust. 3) prof, run- 
ze: Need on liidud, - mis rajatud ühesuguste huvidega ettevõtjate vabal, kok
kuleppel, kes püüavad reguleerida tootmist ja minemit. 4) prof, Janzul nime
tab tööstuse sündikaadiks üht ja samu kaupu tootvaid tööstusasutiste liitu, 
et ära hoida omahindade langust alla tootmiskulude. 5) Siia samasse rühma 
võib arvata, ka. üht uuemaid määritelusid dolf Veber’i poolt: Kartelli all 
meie mõistame sama, tootmisharu iseseisvaks jäävate ettevõtete liitumist mi- 
nemi tingimuste ühiseks reguleerimiseks;

Määritlused, mis kuuluvad siia rühma, rõhutavad tootmise ja minemi regu
leerimist ja kahjulikkude hindade takistamist. Ja, s.p. et need liidud püüa
vad takistada ületootmist ja sellega kaaelevaid hävitavaid tagajärgi, antak
se kapitalistide liitudele nüüdisaegse kapitalistliku tootmise tagajärgede 
pehmendamises suur tähtsus. ' '

Teine rühm määrite lusid toob esile teise momendi. Nimelt 1) R. Liefmanni 
arvates'kartellid kujutavad eneses vahet usma j andus es liitunute subjektide 
ühendit, mis omavad sellega monopolisti seisukoha, või teisiti - need on ise
seisvaks j äänud-ettevõtjate vabad ühinpud, millede sihiks on valitseda mono
polistina turul. 2) Bücher arvab, et igasugune iseseisvate ettevõtjate leppe - 
ühendus, mille sihiks on pideva monopolistina turu valitsemise kaudu saavu
tada võimalikult suurt кар. kasu. 3)'Pohle: ühe ning sama huviga majand, sub
jektide vabad ühendused, kes püüavad saada maksimaalseid ringimusi turul ja 
saavutada oma kapitalilt suuremat kasumit - ongi kartellid. 4) Sombart: Kar
tellide all meie mõistame ühesuguse tegevusharuga ettevõtjate ühendeid nende 
tööstussaaduste turu tingimuste kestvaks reguleerimiseks, et kaotada võist
lus. , _ . . .

Need määritelud kõik toovad esile veelgi olulisemaid jooni. Nad osutuvad 
ühe ja sama haru ettevõtjate ühinemist, kes pole kaotanud majanduslikku ise
seisvust, ja kõige tähtsam - seavad ülesandeks turu monopolistliku vallutami
se. Siia kuulub'ka minu (prof. Kurtsinsky) isiklik märitlus, mille avalda
sin aastal 1899, kui kirjandus sündikaatide kohta oli väga vähe arenenud: 
"Sündikaadid osutuvad ettevõtjatele vahendeiks teatud poiltika kasutamise 
teel kõrvaldada ajutiselt konkurentsi ning ajutiselt tagada monopolisti sei
sukorda.11 Seda viimast mõistame peamiselt sündikaatide suhtes, sest ta kriip
sutab alla sündikaat ide normaales ihte ja mä’ritleb ta ajutist momenti - kõr
valdada ajutiselt konkurentsi. Nõnda ei või olla siin kõnet täielikust, mono- 
poil saavutamisest ega võistluse kaotusest. See säilub alati. +valdub immanent 
ne (asja või mõiste sees püsiv) tendents. Kriipsutame alla, seda, et tuleb 
pidada meie poolt vaadatud ühendite tekkimise ja loomise motiiviks majandus
liku arengu uuema perioodi■ iseäralsust, mis toob ettevõtjatele kindluse tun
de nende edasises oleluses. Selle tõttu prof. Kleinwächter nimetab kartelle 
"häda lasteks" ja Liefmann räägib neist'kui "häda-aja sünnitistest". 
Ettevõtjate li,itude tekkimise eeldused, mis peituvad nüüdisaja ma j mdvse Зад 
tootmise ingimus is, valitsuse politika abinõudes, kapitali.tendentsis jne ;

Kartellid osutusid ülemäärase tööstusliku arengu otsesers j "reldus - (S ,mis 
ilmnes eriti möödunud sajandi lõpul. Siis temaga kaasaskäivad nÄhted - äge 
võistlus, määramatu minek ja ebakohaselt suurendunud risk, evisid otsustava 
tähtsuse nende tekkimisele. Sellega on seletatav ka ülalmainitud Liefmanni 
määritelu, ja ka see, et kartellide peaülesanne on riski vähendamine ja ka
sumi suurendamine, võistluse nõrgendamine ja. hindade kindlustamine, -

Võistluse ja. riski suurenemine on seoses "suureneva põhikapitaliga. Ent põ
hikapital vabaneb ettevõttest suure vaevaga, ninphteda võib muuta muuks ka-
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sutat avaks ainult ta väärtuse suure kaotusega. Sageli on veaaegu võimatu te
gevuse ülekandmine ühelt alalt teisele kuna vabriku hooned, ja masinad on 
niivõrd kohaldatud antud tootmisele, et osutub kasulikumaks jätta, neid hoo
pis maha, kui tahetakse uuele alale üle minna. ■ *

Kriisid ja tööstuse surutisel sunnivad sageli tootjaid jätma oma tegevuse. 
Suurendavad riski. Selletõttu kannatavadki vähem kaubanduslikud ettevõtted 
kui tööstuslikud (kriiside karme tagajärgi). Nad võivad kergemini realiseeri
da oma kaupade tagavarad. Aga tööstusettevõte, suure põhikapitaliga, peab püüd
ma hoiduda, ta tegevusetusest. Vabriku ja masinate seisak võrdub suurtele kah
judele, s.p.-esineb imelik olukord, nimelt asjade halvenemisel tööstus tõs
tab tootmist, sest suur minem võimaldab tasakaalustamist või vähemalt asja 
ajamist ilma, kahjuta.

Tööstuse raske seisukord soodustab alati karte Це erumise mõtte tekkimist 
vastaveis huvi ringkonnis. Ainult ülemäärane võistlus, mis viib laostumi.se le, 
minemi raskus, isegi võimatus, sunnivad ettevõtjaid otsima väljapääsu. Erili
se tähtsuse evib selles suhtes kriis, kui tugev tõuge ettevõtjate vahelise 
lepete tekkimiseks, Sellest haaratakse siis kui viimasest abinõust, määratak
se ühised hinnad*  jne. selleks, et üldisele tööstuse raskele olukorrale ei li
sanduks võistlus; liidud on kui päästerõngad, millest haaravad tööstusilma 
vallas töösturid, või liit on kui langevari kindla pinna saavutamiseks; Sel
lelt vaatekohalt annavad mõned uurijad kuulsale Viini krahhile 1873, a. tea
tava tähtsuse, väites, et see oli kui kartellide sünni aastaks (Saksas). 
Teistes maades nad tekkisid varemini. Prantsusmaal 19, s. 30-tel aastatel 
Inglismaal 18. sajandil; Need olid aga üksikjuhud, kuna massiline tekkimine 
kuulub hilisemasse aega. *

Nende üldpõhjuste kõrval tuleb pöörata tähelpanu ka. tingimusile , mis soo
dustasid nende kergemat ilmumist ja edasist arengut: 1) teatav kontsentrat-' 
siooni vajadus tööstuse antud harus, mis viib üldisele osavõtjate või vaik
sete * osavõtjate arvule. Nende liig suur arv teeb vabel ühinemise katsed asja
tuks, sest üldist otsust ei saada erinevate tuvide tõttu. Kuigi siingi kapi
talide suurenemise tõttu läheb tootmise suurem osa üksikute kätesse, siis nad 
võivad siiski tõmmata teisi oma järele. Näiteks Saksamaal oli varemal ajal * 
kivisöe kaevanduste suur liit. 2) vajadus koondada, ettevõtjaid teatud rajooni. 
Lähem naabrus, mis põhjustab paljude tootmistingimuste ühtlust ja kiiremat 
kokkuleope võimalust, etendab siin*tähtsat  osa, kuna tootjate laiali olemine 
- transpordi, turu jne. tingimusis, raskendab tugevasti nende ühist tegevust 
ja ei võimalda nii kergesti kokkulepet,"Kuid transnordi * odavnemine ja täius
tamine toob sellesse olukorda muudatusi. Näeme kartelle; mis haaravad terve 
suure riigi piirid ja lisaks veel rahvusvahelised piirid. 3) Olude ühtlus, 

milles asetsevad ettevõtted nende tootmise tehnilise ja majandusliku korral
duse mõttes. Liig suur mitmekesisus on"komistuskiviks, millele luhtusid mõ
nede tööstusharude kartellimise katsed, *

Mis puutub tööolude kergendavatesse tingimustesse kartelli• tekkimises,siis 
enamik neist on tootmis—-tehnilist laadi. Need on tingimused, mis on kui ter

viku osad kapitalistliku tootmise kõrgusi saavutanud harudest. Nii - ettevõt
jate liidud osutuvad tööstusliku progressi tulemuseks. Sellejuures raskesti 

vabanevale põhikapitalile on rajatud asjaolu, et selliseid lengid pole Lei
da kaubanduses, selle tõttu on kõnet kõikjal et te võtjate liitude st mitte kaup
meeste mõttes. Teine sarnane (liite mittevajav) ala on põllumajandus.* Kuigi 
põhikapital, mis pandud maasse , tööriistadesse jne. etendab suurt,osa, siis 
seal etendavad veel tähtsat osa teisedki faktorid. Nii osutub takistavaks.-.- 
asjaoluks liig suur arv üksikuid tootjäid; raske on registreerida tootmise 
ulatust. See "sõltub ilma tujudest enam, kui tootja tahtest. Põllumajandusele 
on kohasem ühistegevus, kui mistahes monopoli iseloomuga lenped. Siiski*on  
minevikust meil teada põllumajanduslikke sündikaate, eriti Prantsusmaal. Kar
tellide rakendusalaks osutub tööstus massproduktide tootmisega, kus neisse 
paigutatud tööjõud jääb tahaplaanile ja peaargumendiks on material. Ja need 
on esemed nagu süsi, raud, piiritus, nahvta, suhkur, sool jne., ning mis moo
dustavad iga uue tööstuse liigi rikkuse aluse. Nende tootmise suhtes sõlmi
takse kõige sagedamini leppeid. Esemed aga*  mis sõltuvad maitsest, moest, jne. 
mis rahuldavad publikumi moe jne. kapriise, ja millede tootmiseks on vaja 
üksikuid mustreid jne., on kohasemad üksikule ettevõtjale kui nende liidu
le Kuid ejjoolrsul ka kõige individuaalsema maitse esemed (nagu riided ja 
jalanõud) siirduvad*masstootmisele.  Näemegi, et masstooted valitsevad täna
päeval täiel rindel. „

Sündikaatide tekkimine on märksa hõlpsam kui 4) neile lähedaste

laostumi.se
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ettevõtjate ühendiste teised liigid. Nad' j albivad teisi aids ih te 
vad tootmistingimused otstarbekana tootmise saavutamiseKs, - _6m;aeelsndnmiseks, raudtee veotariifide alandamiseks ja muu sarnane Sar
nased liidud on märksa vanemad tootmisliitudest. Ent nalju suuremtähtsusstan selNs suhtes ettevõtjate liitude tekkimise soodustamise mõttes,) 

•« on ainult soodustav nähe, mitte põhjus (prof. Kurtsinsky). 
tolltdaessendcs omamaa tootjate eelistamist välismaa omadest nad püüavad s - 
Sda ja arendada" leppe võima lust. Liigseta.on nad siis, kui omamaa toote il 
pole võistlejaid ilmaturul vaid sisemaal Kui ^teostus ei asu sellises_ees

ning liitis neid tihepdatultnendezgdesisukssünisegsntnznvute Raskete kaupade

rajoonide kaubad välja Veokulud asendavad siin < eks telliskivi‘tööstu- 
gi siin kindlustatud välise turu võistluse ^stu Näiteks te iiiski Ieau 
ses moodustuvad erandlikult kohalikud kartellid, . hm hei on raskenda-
ge ma taha on pea täiesti võimatu. Kui lepped rajoenide.vahelepneringnsiis 
tud siis sellised kohalikud kartellid astuvad enda,vaheLlePpess"wd8s1_ 
а в- к väKSSv s ž -

liitude osavt jäte

määravad’kindlaks rikkujate suhtes teatud trahvi mis kindlustage iga

rolli eriliste kontrolööride rakendamisega. L4g+ :,0 liidudMis uutib liidu võitlusabinõudesse turul, siis mõned.ettevõtie 
kasutavad selleks müügihindade alandust teatud ajaks, mis juur' о Viiket. ' 

LuvitÄ ^tubÄ^Ä^nd^kss nendettu-

pitalistlik endapüüd -eeavutadavõimalitolt suuremat kasu, mis ome""

s09amsta83eunaqkmpbrsndbkezhzomivdmEarengädbeedezenqegmg-pecnte).fmgometminzsümnemrgammeztgzrvübmragsnezznzetääyeesäkäääseaat-- 
te arvates kartellid ei ole vabatahtligu Died’i arvates kartellid osutu- 
rahvamajandusliku elu pidevas aktsiaseltsid mEing piiratud vastutusegvad samuti loomulikult vältimatuiks ivades kilame ie. õiguslikust

selt sin^ud. Nad on meie õigusliku korra produk ideska8y8desslikü suuna vaadetega, 
korraldusest : See ^õte on kooskolas tolle sotsia^ tervema j and.elus
mille esindajana esineb Di d. № vaat m majand, epohhidele. Ta ei pea 
üldsusi, samuti kui.pole olemas ^ea^^P1ar^gu tendentse. Kuid sellel 
oluliseks üldseadusi kui ainult teat. j и* mida mõeldakse majanduslikus juhul autor ei anna enesele kullalt aru sellcs^miu^ ka
teoorias seaduse all. Igal juhul min , tes,nh;.g" sindikanti dc ja trustile hulkisikuliste ettevõtete, samuti kui,kartt-limauginda“ telma teatud . 
de kohta võib väita nende loomulikkuteki i trsLku vormi, kuid see ei muu- 
õiguslise eelduse alusel ja. eviva • < seaduspärase arengu resultaa-
da'midagi nende olemuses sest ka õigus oSU tekkimine kujutab endas majan
diks. Mis puutub aga kartelidesse,vsiisnnendküksikettevetjega) kui käsitöö 

qusohumtnndentstaaxstdumüstestus0 Ыю1а klassimseerlaaifikseeridaduselu ten
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ettevõtjate liite Kleinwächteri; Liefmanni, Pohle ja teiste poolt. Leitakse . . 
kartellide sugulust tsunftidega, viimasele omase monopoli tõttu, kuid tsunfti1 
polnud*  vabadeks ühendisteks ja nad ei püüdnud osavõtjate monopolihindade tõst
misele, vaid tulu ausa teenimisega kindlustades, misjuures suurt osa etendas 
ka isiklik moment-eriala eelistus. Sündikaatides jääb isiklik moment sageli 
tahaplaanile. ' '

Sündikaatidel on veel sarnasusi Lääne- Euroopa Hansa seltsidega. Hansa lu
dud erinevad nüüdisaegsetest sündikaatidest oma liikmete koosseisuga, sest " 
nendest osavõtjaiks polnud tootjad, vaid ka.upmehed, kes mõjutasid kaubandust, 
mitte aga tootmist. See oli tsunfti korraldada. Ehk kui ja, siis ainult suur
kapitali kaudu (sedagi vähe). . * , , ' l .
Nende erisugused vormid. Konventsioonid, kornerid ja ringid. (Konventsiоonide 
kohta vt," järgmise alapealkirja alaosas). ' ,

Palju suuremat tähtsust kujutab eneses kartellide ja. sindikastide harune- 
mine puht spekulatiivseteks liitudeks, mida. Lääne- Euroopas nimetatakse, kor- 
neriteks ja ringideks. Viimased on juhuslikud ja mööduvad, nähted, mis ei va
ja nüüdisaegse kapitalistliku korra ettevalmistavat, tuge ja mis etendavad _ 
suurt osa sündikaat ide arenemise ajaloos. Sündikaadid .]a ajutised spekulatiiy 
sed liidud pakuvad pealiskaudsel vaatlusel sarnasuse jooni: neil on.näiliselt ' 
ühesugused sihid - püüavad kõrgendada kasumit ja teatud ala monopoliseerimist. 
Selleks kasutatakse ka*näiliselt  ühesuguseid vahendeid. Kuid püüda ühendada 
neid lõpeb tagajärjeta, kuna kornerid, ringid on nagu öeldud a juti selt. mõju
vad, se lle vastu'teise tüübi juures ilmneb püsiv iseloom. Siis - kornerist 
osavõtjad, püüdes kergelt saada kasu, realiseerivad kauba ja selle edasine 
käik ei huvita enam neid. Neil on täna lepe vilja kohta, homme nahvta,,vase - 
või suhkru kohta. Üksik saadus ei ärata rikastunud korneri tähelpanu hiljem. 
See on seletatav sellega -et siin on meil tegemist börsi tegelastega ja kaup
meestega, kuna ettevõtjad, kes on mahutanud omad kapitalid mingisugusesse-as
jasse ei ole seesuguste lepete osanikeks. Ka koht etendab siinjuures teat. 
osa - s.o. nüüdisaegne börs. Seal saavad kornerid oma alguse. Seal, ost jäte 
ja müüjate rühmades, kes "võistlevad tulevaste tehingute alusel, leiavad kor
nerid laialdast kasutust. Sealsete lepete esemeiks on mitmesugused kaubad. 
Nende • oluline joon on: milliste tootmine pole reguleeritud tootjate liitude, 
poolt, millede tootmine on kavatu, nagu puuvill, siid, vask, lina, tsink, vi
li, kohvi, suhkur. Seesuguste kaupade suured laokohad kujutavad areeni. Iras 
areneb niisuguste ringide tegevus - London,‘Hamburg, New-York. Just börsi 
mängule põhinebki kornerite ja ringide mäng.
Nende iseloomu ja tähtsuse hinnang. * .

Lahkudes neist ülalnimetatud alustest, kornerite hinnang ei saa olla kõi
ge soodsam. Peale selle neid leidub nüüd märksa harvemini kui varemalt,. ja . 
kõigil neil on väheseid väljavaateid edule. Nüüdisaegse transpordi tingimusil 
(et on võimalik transportida kaugele ja kiiresti) tuleb arvestada tagavarade
ga, mis olemas teistel turgudel, ja ootamatute võistlejate j uure tulekuga. See 
seletabki, miks sündikaatide mõju kasvab. _ . ~

Enne kui kartellide ja sündikaatide küsimuse juure sõna-kitsamas mõttes , 
asume, puudutame küsimust kauba minemi tingimuste kohta. S.o. n.n. konventsio 
(kokkuleppimus) ehk konditsioon (tingimus),kauba kättesaamise tingimuste, lu
batavate hinnaalanduste jne, kohta. See lepe on kartellide eelastmeks, Kar-. 
te liide vaatlust võime alata n.n. piiravate kartellidega. On juhuseid - kriis, 
aegadel - kus üksikud tootjad suurendavad ikka oma toodete tagavarasid. Ent 
olles leppes peab ettevõtja arvestama selle tingimustega. Näiteks on leppeid 
tootmise vähenemise kohta,-millistest esimene viis levpeid kujutavad eneses 
keeldu suurendada tootmist, s.t. on keelatud mitte ainult asutada uusiette- 
võtteid, vaid ka mitte suurendada masinate ja tööliste arvu. Kui ettevõtja, 
leppeosanik, ei täida antud tingimusi, siis tulevad kasutusele tugevamad va
hendid tootmise piiramiseks või seisma panemiseks. Esimene saavutatakse loa
ga, osa masinate tegevuses olles. Teine viis seisab tootmise seismapanekus 
mõnes vabrikus, kus juures"need vabrikandid, kelle vabrikud seisavad,'saavad 
tasu neilt vabrikandidelt, kelle vabrikud'töötavad. Nii kaua kui nim. tasu 
on ühele vastuvõetav ja teisele jõukohane, nii ks.ua seisab üks vabrik, toot
mise reguleerimise mõttes. Kuid tootmise piiramist saavutatakse ka teisel 
teel - lennega toodangu suuruse kohta, milleni tuleb toodangut vahendada. 
Sellega saavutatakse samu tulemusi. Sama sihiga on preemia maksmine vähema, 
tootmise eest. Kõige kohasemad on niisugused kartellid, mis piiravad tootmist 
tekstiiltööstuses. 'Seal telgede või värtnate arvus avaldub väga kergesti iga
sugune piiramine. Siis - kartellid, mis piiravad, kuid kindlustavad omadele

ks.ua
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ka kaupade minemit teat. rajoonis. Kuld nii oli teoorias, vraktikas haarati 
sageli võõraste tootjate poolt tootmise kõige lähemad alad, ja*tahtes  hoida 
neid, pidi tõotama öö ja päev, mõtlemata kaugematele turgudele. Ent võistlus 
ei annud tulemusi - see viis monopoli •piirkondlikuks sündikaadiks - s.t. mis 
määrab minemi geograafilise piirkonna; see siht saavutati rea, liitude kaudu, 
kokkuleppel võimalikku minemit jaotades. , -
Sündikaadid, karellid, Sündikaatide organisatsiooni iseloom ja "tegevus. Kar
tellidest ja sündikaatidest osavõtjate vaheliste lepete liigid,

Sündikaat' ja tirte 11'tähendasid varem üht ja sama mõistet, kuid viimase 1 
ajal tähistatakse sündikaadiga kartelli müügikohta; Kartelli mõistet määrit- 
lesime eespool. Levinuim on R, Liefmanni määrite lu. Selle järgi kartelli ise
loomustab monopolistlik eesmärk konkurentsi luutmisega ja suurema tulu taot
lemisega. Nad asutatakse lepingu alusel, milles seisab ka nende kõrgem koht. ' 
Üksikettevõtjad jäävad iseseisvaks, piiratakse vaid nende teotsemise vabadust. 
Leping kindlustatakse sooloveksleiga, trahvirahadega jne. Kartellid’jagunevad 
1) ostjate (toorainete, tööjõudude jne.) ja 2) müüjate karte Uideks. Viima
sed on kaugelt tähtsamad. Kartellid jaotatakse ülesande järgi: 1) tootmis- 
kartellideks (ületoodangu vältimiseks), mis'piiravad valmistust, või püüavad * 
seda kestvalt kujundada vastavalt tarvetele; 2) minemi- ehk rajoonikartelliks; 
minemialad jaotatakse ettevõtjate vahel, 3) hinnakartelIideks; mõjutavad hin
na kujunemist, eriti vähim (minimaal-) hinna kindlaks määramisega. Nad jagu
nevad omakorda 1) alama astme'karte lle ks - kui ettevõtjaid piiratakse ainult 
lepinguliste ettekir jutistega, mis reguleerivad hindu, toodangut ja minemit, j 
2) kõrgema, astme kartelleks - need evivad erilise jaotusorgaani, müügikoha 
ehk sündikaadi (a/s. .G.m.b. L. vormis.) Neid karte lle nim. ka j ao tuska! te lii-- 
deks. Nad, kujutades alama astme kartellide kõrgemat astet vastavalt sellele, 
taotlevad: 1) pakkumise 2. tellimise- (keskkoha kaudu) ja 3J tulu jaotust. Tu
lu jaotus sünnib ühise kassa kaudu vastavalt ettevõtte osastusmä“rale. 
Ettevõtjate liitude klassifikatsioon (Liefmann) ja nende liigid.

Liefmann jaotab' need kahte rühma: Ettevõtjate kui 1) ostjate ja 2) müüja
te liidud. • •

Esimesed on suunatud tööliste vastu hindade politika jne. sihiga. Teised 
on suunatud toormaterjali ja pooltoomaterjali tootjate vastu sama sihiga.

Hiljem Liefmann muutis oma esialgse vaate, eraldades ost jate liidud ja pi
dades'ette võt jäte liitudeks kitsamas mõttes ehk kartellideks ainult müüjate 
liite, millede sihiks on vallutada turu monopolistlikult.

Vaatame-mõlemaid rühmi: I rühmas on pööratud tähelpanu tööliste vastu 
(suhtes -1Л),. Üksik tööline - oma püüete püüdlusel - sai ainult ühinedes et
tevõtjale vastu astuda. I-sed ettevõtjate liidud Inglismaal jälgisid ette
võtjate tegevuse neid sihte tööliste vastu. II-sed osutuvad kui ostjate lii
dud nende eelkäijate vastu, s.t. tooraine ja. poolvalmis- saaduste tootjate 
vastu. I. Ettevõtjate kui ostjate liidud. Selles kasutati vahendeid: 1) mit
te maksta ostudel üle selle aine teat. maksuse hinna, 2) osta ühiselt vasta
vaid aineid, 3) peatada üldse ostmine (boikott), 4) toota neid ise, -

Neist vahendeist 1. kuulub hindade üldisesse poliitikasse; 2. ja. 3. kuu
luvad nõudmise üldisesse politikaase ja mis puutub 4-sse, siis seal on üld
se loobutud ostmisest-ja s,p; ei tule rääkida seal ei hindadest ega nõudmi
sest. "Marxi arvates 1. juhul, hinna kindlaks määramisel,tuleb liituda liidu • 
vastu; varem on tooraine ostjad liitunud juba. Sellejuures otsustab asja see, 
kumb osutub püsivamaks. Samuti on oluline tähtsus võimalusel kasutada aseaine: 
antud tootmisala hädaohul, et ostjad asutavad samasuguse ühisettevõtte; tei
sel juhul - ühine kauba ostmine on kohane enam väiketööstureile kui suurtöös- 
tureile, et saada hinnaalandust kauba hinnas kui ka veokuludes. Et suured vab
rikandid kasutavad neid eeliseid juba nagu nii, siis roie neil mõtet sõlmi
da neid leppeid. Sellevastu väiketootjad (kingsepad, tislerid j.t.) sõlmivad 
neid leppeid sageli. See lepete viis on raskendatud suurtöösture:16 veel see
ga, et üksikud ettevõtjad on sageli laiali pillatud nii, et tulu" veo alast 
langeb ära. Hinnaalandusel oleks ka teat. tähtsus suurtööstusele; 3. juhul - 
igasugune ostude seismapanek evib mööduva iseloomu, s.o. streik, rnis-suuna
tud" endiste müüjate vastu. Edukas on see, kui kõik tootjad on leppes, VÕi ka 
see, kui asendada surrogaatidega. See aga läheneb 4.-le liigile ja kuulub toot 
mise kombineerimisse tema laiendamiseks mitte horisontaalses, vaid vertikaal
ses suunas, millest oleme juba rääkinud eespool, suurtootmise peatükis.
II. Ettevõt jater loui müüjate liidud. - Selles suhtes Liefmann paneb ette jao
tada Uinud kõrge maksusega iseleomustatud, nende poolt avaldatud resultaati
de alusel: 1) lepmed hindade 2) tootmise kohta, 3) piirkonna kartellid, -
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teate piirkonna kartellile määratakse ära minemi piirkond. Seda rakendatakse 
eriti rahvusvaheliste kartellide suhtes. Veel reastab Liefmann nende kõrgemat 
ja madalamat astet. •
Liit üht laste-hindade kindlaksmääramiseks, - Selle kartelli kui liidu põhjus 
seisab selles; et ettevõtja tehniline t о otmis tegevus allub väiksele piirami
sele .-Teiseks, nende kerge asutamise tõttu, seda selle pärast, et "ettevõtja 
lepib ennem hinna kindlaksmääramisega kui tootmise vähendamisega. Need lii
dud jälgivad mitut sihti: 1) võistlust ja kulusid mitte katva, müügiga kaupa
dest, 2) teat: hindade pidamist, 3) minemi hinna, kindlaks määramist ja püü
du seda hoida. Esimene ja teine on negatiivsed sihid? kolmas - positiive. 
Vahel aga - ootamatu võistluse vuhul - lubatakse mõningaile (või kõigile) 
ettevõtjaile alandada hindu ootamatu konkurendi hävitamiseks.

Peab tähendama., et kõige kõrgema järgulised sündikaadid polnud mitte kogu 
minemi toodangu tellimiste täitjaiks, vaid üldka sul ikele ma j. põhimõtteile 
rajanevad. Püütakse kohandada pakkumist nõudmisega, milleks arvestus sünnib 
keskmiste arvude põhjal ning moodustab kogu lerne raskuspunkti. Nende liitu

de kaudu kaupade ühiseks pakkumiseks "iga ettevõt ja saab monopolistina õigu
se - esitada, turule teat. kauba hulga. Kuid mitte alati pole see võimalik. " 
Mõned ettevõtjad saavad rohkem tellimisi, kui see on leope järgi ettenähtud, 
teised ei saa aga normi täis. On vaja siis võrdustamist ettevõtjate tootmi
ses. Ent peame tähendama, et see lepete liik ei levi, sest on raske jälgida 
iga ettevõtja-poolt toodetavat hulka, ja selle müüki. See lepete liik on koha
ne tootmisele, mis maksustatud aktsiisiga, millega saab kergesti teada toot- 
mistulemust.

Kartellid nõudmise võõrutamiseks ettevõtjaile selle järele kuidas avaldub 
nõudmine' 1) kas tellimiste kujul sellele ja-sellele firmale või 2) hanke ku
jul. Vastavalt näeme kahte liiki sündikaate, kes jaotavad a) hankeid ja b) 

tellimisi. •
Hangete jaotamine toimub kahel kujul, kas jaotatakse 1) võrdselt kõikide 

fivmade vahel või 2) kus see antakse ühele, misjuures teised võtavad osa moe 
parast, uskudes kõrgendada sellega saadavat kasu. *

Mis puutub tellimiste jaotusse, siis teostatakse - see tehnilise organiga.,mi
da nimetatakse "sündikaat". Siin pole minpit valikut, tarvitaja, asetub vasta-" 
misi selle vabrikandiga., kelle temale määrab tellimisi vastu-vrõtja sündikaat.

Lõpuks*  - nimetatule Kõrgemaks liigiks on kartellid, mis tegelevad asumi 
jaotusega. See on ettevõtjate liitude kõige kõrgem vorm, mis ei hävita täieli
kult individuaalset momenti. '

Edasi järgneb trust - millise sibiks on ühendada kasu liidu kassasse, kust 
iga. osavõtja saab vastava osa vastavalt tootmisest osavõtmisele, (Selline jao
taja - nagu teame - nimetati sündikaadiks). Kasum kantakse ässasse järgmis
tel alustel: 1) määratakse müügi minimaal hind ja põhihind (vastavalt tootmis- 
hinnale). Saadav kasu makstakse kassasse, $ee, mida saadakse üle liidu mini- 
maal--hinna, jääb tema kasuks; 2) ostu sündikaat ostab ja iga ettevõtja saab 
ostetud kaubast*  osa. Lõpptulemuseks on suurem kasu (millest sündikaadi kulud 
maha arvatakse), •

Sündikaat kujutab eneses kaubanduslikku ettevõtet, enamalt aktsiaseltsi * 
kujul. Üksik ettevõtja ei hoolitse siis minemi eest, vaid asja aj ab-sündikaat. 
missugusest olundist jääb vaid üks samm, fusioonini (liitumiseni), s.t. seltsin- 
gmi ühise omandiga, ttevõtjate--kogu trooniks liitude asutamisel kasumi suu
rendamise sihiga - osutub trust. r I

Seda kujutab Scheenlank algebralise valemiga: kogu ettevõtja te otsemis~va- 
badus P= (a b s d .....,-n), kus a,b,c, jne. tähistavad ettevõtja üksikuid 
funktsioone a) vabadus töö--jõudude palkamiseks, b) toodangu suuruse määra
miseks, c) hindade määramiseks jne, kuna viimaseks liikmeks osutub tulusaa- 
vutamine . Karte lle erimisega langevad a b.c, jne. järgimööda ettevõtja võimu- 
piirest. Talle säilitatakse ja kindlustatakse ettevõtjate liitude kõige kõrge
ma astme trusti kaudu tulu tsertifikaatidest; muu teda ei huvitagi.
Kontsernid. * , .

Kontserni all mõistetakse seda lähedast suhet, mis koondab tsiviilõigus
likult ■ iseseisvad ettevõtted majanduslikult ja alistab nad ühtlasele juhti
misele. Siin leiab aset tihe koostöö paljude ühe huviliste ettevõtjate vnhel 
kas tehnilisel, kaubanduslikul või finantsilisel alal. Ta keskusos asub sage
li mõni suurpank või muu suurettevõte; Teiste ettevõtete koondamine sünnib _ 
kas vertikaalselt või horisontaalselt. xpääettevõtte ja allettevõtete suhe vc' 
olla oma- ja tütarseltsingute, huviühisuste osastamiste jne. sjul. Tuntud 
on Stiftnes-, Wolff- jt. kotsemid. Kontsernid on määratu suured ettevõtjate- 
liidud.
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asutisTrustid. Trust kui õiguslik institutsioon

lättis ettevõtja k“ed oma varandu-
• . . . . л. i u - • - - • • m : лЪп

....... .. ___ .... _ ____ __ *_____________ ж ___  , on pärit inglise pärandus-
japerekonnaõigusest. Tema kasutamise mõttele tuli advokaat Dodd TjS —s. Sel
le alusel asutati Standard Oil Trust (1882), mis kindlustas Rocke feile riie 
täieliku monopoli petrooleumi turul. Trust compani asutatakse, a/s, kujul,kes 
usaldusemehena (trustee) võtab üle teiste ettevõtete aktsiad js.annab.VaS-L 
endiselle aktsionäridele trusttsertifikaadid. Aktsiate üleandmisega 
takse ka nende seotud juridilised õigused board of trustees kuna tsertiiikaat 
kindlustab ettevõtjale majanduslikud õigused tulu näol,muüteda.ei.hutsg1*  
See võimaldas trusti juhatusel ühtlase ettevõtte juhtimise. Т™/1 tek inl8t 
võimaldas’Asoodustas seega aktsia vorm:., see jättis ettevot ja kaed oma V .r 1ndu 
se (tsertifikaadi-näol) käsutamisega vabaks, ja tsertifikandid -likesldKl 
kui aktsiad turul. Antitr ust/- seaduste taga järjel, see trusti vorm -peaaegu 
täiesti suri välja. Tema asemele tekkis fusioon - ettevõtete täie-ik 
mine, aga palju enam n.n. holding Company,"kontroll= seltsmg: millisel 
nüüd‘ag eksikombel nimetatakse trustideks. Holding со. omandab teatud ette
võtete aktsiate enamuse, koondab nad finantsiliselt ja saavutatuni c
va; mõju ja kontrolli üksikettevõtete üle. Euroopas-esinevad fusioonid .on , 
võrdlemisi sarnlevad ettevõtted endiste trustidega. M.Kurcinskiy tunnust eri 
trustid Artellide kõige kõrgemaks astmeks, ja ei aseta Artellidest e i 
nevale pinnale, nagu seda teeb Liefmann. Viimane tunnustab truste t 25-1,-. 
iseseisva ettevõtteina, mida iseloomustab valdusühisus (karte lli-lepingu e -

rents teiste ettev
nimelt s

Sündikaatide ja trustide mõju najandus-eri-Mlgedele. n™:s
yttevvõt jäte liitude paremused seisavad: 1) tootmise kontsentratsil n , 

seega sageli võimaldavad odavama ja ratsionaalsema tootmise (nt. "hl5KV-. 
trust) mis sulges s.p. 80.ettevõttest 68 ja 12 tootsid siiski-rohke km 
kõik enne kokku, 2) ülemäärase kaubandusliku vähenehe luutnine, 3) suurene.,- 
vad hindade stabiilsust, loodetakse; et nad sellega suudavad tõkesta da xrii- 
se mis aga. iseendast suur liialdus osalirt kriiside vehmendust V°ib 
kl‘loota,‘Feremuste kõrval on ka s‘uri paemusi: 1)yiibviikettevtjotk_ 
hävile; ebaõiglane-etteheide, sest see sünnib.nagu.nii,.2)ülemirane

’ iste ettev. hävitamiseks, 3) müüb välismaal tooteid, odavamalt, ja 
isemaa arvel (vene suhl<rutrust), see on teatud dupingu liik, " 

dade tõstmine: see tendents Pääseb, ikkagi esimesel voM^
5) avaldab mõju rahva kihtidele, mis ühtedele kasulik, teiste hädade sta- 
Kartellid on kasulikud ühinenud ettevõtjaile (hinna kõrgendus, hind,'. n, 
biilsus, suurem vÕimuseisund turul jne. j, kuid,-peavad seevastusohverdama.ana 
iseseisvuse, nad üldse bürokratiseerivad eramajandust ja halyxad.ettv°34 
initsiatiivi Kaubanduses kartellid püüavad otsest sidet luua, tootja ja tar - 
init vahele/seepärast kannatab palju kaupmees, neist v^em siiski jaekaup-

(1g+,:i!s+) Kartellid sageli parandavad tööliste seisukorda, eriti ag L-vntekokkulpete.pihil üldiseit nende fvnhel siiskätöönjokondsnreeneb 
ettevõtjate ühise tasupoliitika mõjul (mustad nimestikud hindade stabiilsus 
tarbijale mõjub ta seejärgi, kas tõusevad hinnad, voi ei. Hindade S-cpi4 
tuleb küll ostjale kasuks, ldse ettevötjate-liitude ülevõihõ LiteUi X-

gszremnähsmomlrmplmqmsnnn: saldab vaid kaudseid määrusi (Prantsuse code.pena, .Belgiee.Htanljnakneab’ 
mis närit vanemast ajast ja suunatud naamiselt ülemänrase ,",1 Siia
tarbeainete hindade tõstmise vastu, ja siingi paomise 
kuulub ka meie kriminaalseadust lk Otseselt Artelle tru, E.Rfhl_
selle üksikriikide seadusandlus kuid iat uit.. Ikka leidusin
ses-sellest möödahiilimiseks. Eriti kuulus on siin 18Я) а -21 eriti 
Act. Erilist rünnakut kannatasid ka raudtee ettevõtted ona -iim-us ,

kas tõusevad hinnad, või ei. Hindade stabiilsus 
- • _-liltude üle võib õiglaselt otsu

teriifipoljitixamtistu: - Ettevõtjate liitude klassiliseks maaks on W. .Siia 
ei leidu Лkus puuduksid trustid: väikeä laps ioobstruatioräine 
ja matusetarbed ostetakse trusti kapulusest. USA-S on eriti -x-nu -1:4,5 со. (tulu-jaotus-kartellid eriti liiklusasjanduses) kuna trust oo. havit -^ 
ti anti-trusti-seadusega. Wtelieerimst onsoodustsnud,iinsmurinuuorm. 
duslik areng ja kontsentratsioon, eriti-aga domineeriv aktsiaS-,s-8.,.;: 
Järgmise naona tuleb nimetada Saiamaad, mille tüübilisemaks ettevot j.t 1 
tude vormiks on torte Uid. Eriti suurel määral tekkis neid paale 1879. a.
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Ühe kaugel Saksaga on Inglismaa, siis järgnevad Austria, Prantsusmaa (siin teh 
lis esimene ettevõtjate liit Euroopas, ta on sündikaadi kodumaa). Teisis rü
ge s leidub karteUe vähem.
Riiklik kapitalism, - Riigi või omavalitsuse teotsemine eraettevõtja toopoi- 
1ui üha laieneV^anapäeva 1. Nii tekkinud avalikke ettevõtteid valitsevad nii 
ühisma j andusliktd (rahva ja üldsuse hüveolu ning huvide kaitse - raudteed, 
linna veevärgid, elektrijaamad kaitseväe ettevõtted jne.) kui ka finantspo- 
liitilised-motiivid. Nad sageli asutatakse era ettevõtja te otsemise , lünkade 
täitmiseks. Harilikult evivad monopoolse seisundi. Nende käitis juhtimise teh
nika on väga raskepärane, kogu aparaat väga keeruline, sageli allistatud po- 
liitilisile mõjutusile, kannatab suurimal määra ettevõtja initsiatiivi puudu
se all ja seega kogu tegevus on väga skematiseeritud. Nende,edukus suurimal 
määral’ oleneb juhtiva aparaadi ja ametkonna paindlikkusest ning tublidusest. 
Avalike ettevõtete nahemusi on suurimal määral suudetud korvaldaea n.n. sega- 
ette võtte iga, kus riik jne, kindlustab endale vaid mõjuva enamuse
17 г) • _
Ühiste eelised põhimõtted majanduselus. - Ühingute (koperatiivide) majandus- 
llk mõisted nad on ühendnised, mis tõtlevad. oma, liikmete kodu- voi kn-undus- 
majandite edendamist ja täiendamist ühise majandi kaudu (R. Liefmann). Kui , 
kapitalistlik ettevõte taotleb suurimat tulu; siis ühistegeline ettevõtte vaid 
liikmete majandite täiendamist ja edendamist.,Nende eesmärgiks on liikmete 
t öösis setule küte suurendamine või majandi väljaminekute vahendamine. Se--eE 
liikmed kannavad-ühe osa, teatud funktsiooni, oma,majanduslikust tegevusest 
üle ühingule, nt. piimaühingule piima tööndamise ja müügi, tarbi jäte ahingule 

, . . °. ■ - . . L . . -- 5 -1 • 1 ... -uun:-Ae KK ; v, mn lil e r n П H АПtarbimisvahendite ostud jne. Iseloomulik on sääl juures ühinguile, et nad on 
kõige enam väikse ja nõrgema mehe (töölise, käsitöölise, talupoja jne.) abi- 
organisatsiooniks. Vastavalt sellele nad evivad juriidiliselt erisoodustuse, 
muutliku liigete arvu ja sellega, ühes ka muutliku kapitali: igaühele on või
maldatud vaba lahkumine ja sisseastumine (viimane muidugi oleneb ühingust). 
Seetõttu võimaldub ühinguid .koondada suuri hulki vaikese varandusega isikuid, 
ja sel teel saavutada majanduslikult mõjuvat suurjõudu, ht kaotada,kapitali 
võimulepääsu, iga liige võib evida, vaid ühe hääle? mille edasiandmine on kee-- 
dud. Tähtsamad ja võrdlemisi arenenud ühingute liigid on krediit-, ]a tarbimi-. • 
ühingud; millele lisanevad väga mitmesugused ja hästi arenenud majanduslik e- 

Krediit ühingud. Krediit ühingute kodumaaks on Saksamaa, kus nad-tekkisid 19.s. 
IIpoolelSchuize-Delitzchi ja Raiffeisen! tegevuse tagajatel Nende -eVinE 
oli väga kiire. Nende ülesandeks oli anda1 liikmeile ^fsonaalkrediiti, lsi- 
jnones aga päästa liikmeid liigkasuvõtjate, külakurna jäte (eriti mad ) - S
i П6
Schulze—-Delitzsch! ja Raiffeisen! süsteemid. - Schulze asutas esimese„kre- 
diitühingu ГА50. a. beHtzschis. Hiljem гёТогшеегИша, nad levisid päämise: 
linnades‘rahvapankade nime all. Nende asutamisel S.-D. lahtus erilizis põhi
mõtteist. Ta põhimõtted olid üldiselt: nende liikmed evisid ariosasid nad, 
võtsid Vrkapitale hoiusummadena vastu, aktiivtoimendeid aetipangatehnilisi- 
põhimõtteil, nad astusid iga vastuvõetava isikuga, ärisuhetesse, nuudsid rah^.- summasia tululikult mahutada ja jaotasid ttiu dividendina ariosade-j6rri (aee 
oli sapeli nende kapitalistlikuks ettevõtteta muutumise pdhjus eks).S.-a.rah- 
vapangad on enam vastuvõetavamad väike ka upmehile ja kositoolisile . b.p. - 
nendelaenu kestvus harilikult 3-6 kuud. , . . . .
Raiffeisen asutas laenukassa 1864. a. Ta nagi neis mitte uksi majanduslikka 
abivahendit vaid eelkõige vahendit liikmete vaimliseks ja morralseks kasva
tamiseks. Tähtsamad Raiffeisen! põhimõtted olid: 1) liikmete 
tus, 2) lokalisatsioon! põhimõte - ühing, pidi kogumaa kogukonna‘majandusli
ku elu haarama ja seega piirduma mitte ainult krediiditoimeneiga, vaid т-п 
pitana ka kaubanduslikke operatsioone korraldama piimatööndenis,ktsunei 
ellu uusi ühinguid jne. (Schulze pooldas ühingute spet ial • S1 ).! Eee olla mitmes ühingus liikmeks, 4) põhimõtteline loobumine eriosadest (kui se< - 
dus lubab) 6)juhtivad orgaanid ei saa palka (väljaarvatud raamatupidajas) 
vaid^teotaevad auairetiliselt^G),loobutakse tulujaotusest j)a 
takse erilisse Stiftungsfondi, mis kasutatakse uldkasuli^. - - ilik

ühendisitarbimisvahendite ostuks suurel arvul ’ a nende edsiüun saa.
liikmeile. Nende kasulikkus seisab odavama ja parema kvaliteediga ka

dus lubab), 6) juhtivad orgaanid ei saa
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vutamiseg ta ülemääraste vahemeeste luutmises. ,
Nende algus ja. areng Inglismaal. - Tarbimisühingu sünnimaaks on Inglismaa. 
Henle таЙПзе!« isaks loetakse Kobert Owen i, kelle enda.katsetused.19:8•n g 
I. poolel ei nunna mingeid tagajärgi. Olge alguse, pani neileoweni ideede 
jü all seisvad kuulsad 28 Rochdale kangrut n.n. the Eguitable Pionsers o, 
Rochdale, kes asutasid 1844. a. esimese tarbimisühingu. Tarbimisühingueda- 
sise edu aluseks said nende n.n. Rochdale i põhimõtted: 1) koigi! li . 
on ühesugused õigused olenemata riosa suurusest, igal ühel on ainult uks 
hääl 2) väiksed äriossmaksud; 3) kaup müüakse ainult sularahas, kaup m№к he li ; lähedalt turuhindadega, 5) ülejääk jaotatakse vastavalt liikme ostu-, 
sJafe. Need põhimõtted olld’niivörd elujõulised jazelulähe dased,eetanad,r 
justasid tarbimisühingu edukuse ja kure levimise mitte uksi Inglismaal,^_d 
ülemaailma. Väike Rochdale 4 poekene kasvas aga hugelettevotteks Ta aega 
mööda arendas oma tegevuse paljalt ostultmüügilt ^^^^^lilmla^koon-" 
ritöökoiad ine.). millega saavutas veel mõjukama seisundi. Inglismaal koon 
dušid tarbimisühingud kahe keskuse ümber, üks Shotimaal, teine Inglismaal.
Mõlema vaimliseks keskuseks on Coperative Union . . .Tarbimisühingute tähtsuse hinnang. - T-arbimi s tihin gute , kui esijoones tooli s- 
te Ühingute tähtsus nd’nde seisukorra parandamiseks ja jõukuse tõstmiseks on 
vaidlemata. Nad võimaldavad liikmel nii koguda aasta lõpuks teatud.suurema. 
I™ ja ühtlasi varustavad-nad hää kaubaga, nad suruvad erakaupluse hinnad 
alla sageli viimast luutes. Kuid oma tootmise arenemisega veel enam mõju- 
tavaa turgu. Pääle majandusliku külje nad,mõjuvad kasvatavalt liikmeskonna- 
1e та arendavad‘nende iseseisvalt teotsemist, ,, # .....
Tootvad ühingud. Produkt iivühingute all tuleb mõista ettevõtteid,, mi.1le.s. öö- 
Ilsed samal' alal on ettevõtjaiks, seega ise juhivad tulu iaotavad.ia 

selt kannavad riisikot; nad on täiesti sarnlevad harilikuileettevõtteje,sest haaravad ostu, tootmise ja müügi, s.p :neid’uuemal ajal üldse ei loe^a ühis
tegeliste ettevõtete hulka (Liefmann, Fuchs, Oppe nhe ime r j.t.). I.ad erin w 
tulundusettevõtte ist selles, et nad ei tarvita tasutoolisi, töölised ise on

jal üldse ei loeta ühis-
•___ — 1 . J- T NI. Л <13 vi ; n El ЧГа А

SUS

Artellid-Venemaal, - Venemaa päritoluga on artellid - tööartellid ehk töö- 
ubir^udTmis erinevad produktiivühinguist selles, et nad, muuvad oma tövjou- 
du selle kasutaiale, nad töötavad lahutamata rühmana ja jaotavad,ise omava
hel-saadud töötasu. Nende paremuseks on organisatsiooni lihtsus ja äigeu
sus. samuti ei vaia nad kalleid tootmisvahendeid, ...... . 3
Tootvate ühingute’'ajalugu ja nende hinnang., - Produktiivühinguid on propa
geerinud varemalt väga palju H. Owen, Buchez, Schulne -D., F • Lasalle jn ‘ • ■ • • - 
ti suureks katsetusajaks oli prantsuse 1848, a. revolutsioon, millal nei 
asutati Louis Blanc’i ühutuse1 ja riigi toetusel palju kuid nad hääbusid 
dige pea. Üldse nad on väga harva hingeid tulemusi näidanud, harilikult naa 
on hääbunud või kapitalistlikeks ettevõtte iks muutunud. Selle p 
kapitali, distsipliini (ühismeele puudumine tööliste vahel juht: 
musis, ia kaubanduslik vilumatus) ja minemi puudumine. Kuna produktijvuhin8 
kui tööliste ettevõte on väike ettevõte, siis ei suuda ta suurettevõtetega 
minemis võistelda, mispärast riisiko on siin eriti suur. Pääle selle puudub 
neil võimalus ettevõtet laiendada tööliste juurevõtuga voi kriisi ajal koos

õhjuseks on
inise küsi-

seisu vähendada. * .. . .
Põllumajanduslik ühistegevus. - Uhingud on leidnud kõige laialisemalt ra- 
kendamlsf "pol luma j a.ndus eT/'er it i väike- ja keskkäitisele suur ettevõttele-pa 
remuste võimaldamiseks. Palju on levinud Raiffeisenislaenu- ja hoiukassad, 
väga tähtsa koha-evivad põllumajanduses piimaühingud, mis töötavad talupoe
gade piima võiks, juustuks jne. ja saadavad selle turule - Nende korva.J evi
vad suurt tähtsust ka ostu- ja müügiühinpud suurostude (jõusööt, kunstväe-- 
tis) ja ühismüükide korraldamiseks (meil tarvitajate - ja majandusühingud). 
Nende kõrval esineb veel-võrdlemisi palju väga mitmekesiste•ülesannetega 
ühinguid ma sinaühinguid , pulliühingud, kartuliühingud; jne. Itaalias esi
neb veel omapärane rendiühing, mis rendib põhimikutüki, et seda jaotada oma 
liikmeile individuaalseks, kuid ka kollektiivseks kasutamiseks.
18, P, ' .. n -1 • Д 1Põllumajandus. Põllumajandusliku tootmise omapärasused. - Põllumajandus olu 
Ilselt erineb tööstusest oma tootmise orgaanilise (tööstusmehKaanilise prot- 
sessi) iseloomu tõttu. Inimese teotsemine puudutab siin otseselt bioloogili
si looduses soorituvaid protsesse, millised alistatud omapärasele Senduse-e, 
mille muutmine ei seisa inimese võimuses. Selle tagajärjel puudub pollumajan 
duses tööprotsessi pidevus (loodus määrab külvi- ja lõikuseaja), millega 
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kaasleb tööliikide alaline vaheldus (kündmine, viljalõikus), mis suurel mää- 
rai tõkestab tööstuse võimuka tööjaotuse läbiviimist; maamajanduses puudub 
selline kontsentratsiooni võimalus, sest'põhimik ei õle siin ainult asukohaks 
vaid ka t о otmis vahend iks ja tooresaineks; maamajanduse orgaaniline iseloom 
ei võimalda kaugeltki sel määral masinate tarvitamist kuitööstuses, pälegi 
masinate dimensioonidele (mõõdetele) on tõmmatud nende liikuva iseloomu tõt
tu piirid, ühtlasi ka nende kasutamine võimaldub võrdlemisi lühikest aega 
aastas (suur surnud kapital), vastavalt maamajanduseborgaanilisele iseloomule 
evib siin looduse kui pääteguri kõrval just suurt tähtsust inimese töö. eri
ti igaks juhtumiks individualiseeritud töö, mille tähtsus suureneb eriti kari 
duses. Kui ühelt poolt töö suurendus maamajanduses piiratakse põhimikupinna 
suurusega., siis teisalt on takistuseks väheneva pinnase toogi seadus. Küll ei 
ole tõmmatud üldtoogile absoluutset kõrguspiiri, siiski antud seaduse ja teh
nika taseme tõttu on igal kultuuri liigil kindel intensiivsuse aste, üle mil
le tootmismaksuse enemkulutus ei anna vanemaile kulutisile vastavalt enam 
(rohkem) tooki. Edasisel orgaaniliste tootmisjõudude pingutamisel langeb toot 
likkus, mis võib viia äärmisel juhtumil kahjulikkuseni. Seega on võetud maa
majanduselt sellised hiilgavad toodangu suurendamise võimalused kui seda pak- 
kub moderne masin tööstuses. •
Suur- ja väike—põllumajandus. - Dogmaatiliner tüli suur- ja väikekäitise 
eelis t use üle ma ama. j an d us e s on kaua kestnud. Väikekäitise poolda jaiks olid / 
eriti merkantilistid, revisioonistid (David) ja uuemal ajalMax Sering,Laur, 
ereboe, kuna kestnud suurkäitist pooldasid 1) füsiokraaid, eriti aga 2) 

konsekventsed marxistid (Marx, Kautsky), eriti viimased kandsid käitiste kont 
sentratsiooni-—õpetuse tööstusest maamajandusse üle. Kuid viimase orgaanili
ne iseloom, mille tõttu siin loodus ja. töö'suuremat tähtsust evivad tööstu
ses ülekaalukalt valitseva kapitali suhtes, hävitab selle teooria, mõju. Käi- 
tisma janduslikult on väikekäitis ülekaalus nalju suurema tööintensiivsuse ja 
osavuse (suurkäitis kasutab tasutöölisi) tõttu, ta. on palju v"hem sõltuv tu
rust - eriti kriisiaegadel (suurem osa tooteid tarbitakse ja. töötatakse oma 
käitises), kui turule töötlev suurkäitis- väikekäitis ei kannata tööliste 
puuduse all. temas kasutatakse tootmisvahendeid palju säästlikumalt ja hooli
kamalt (eriti tähtis karjanduses),seevastu suurkäitis säästab enam kapitale' 
(ehitise ja tootmisvahendite kasutamisel) ja põhimiku (teede, piiripeenarde, 
ehitiste)all,, kuid tegelikus elus on selle tähtsus kaugeIt‘väiksem aja ja. 
töökaotusest, mis seotud suurkäitiste laialdaste maaaladega, seega suure kau
guse> tõttu elamuist. Eriti suureneva töö-kavitali kulutuse puhul tõmbavad 
need kaotused (liikluse transpordikulud) õige kiiresti piiri käitise suuren
damisele ja põhjustavad maamajanduse arenemise väikekäitise suunas. Suurkäi
tis evib veel suuri mremusi kaubanduslikul alal suurost ude —müükide ning ' 
suurema, krediidiusalduse tõttu, ta on soodustatud ka masinate kasutamisest, 
kuid neid paremusi aitab väike käitisele saavutada maamajanduses eriti levi
nud ühistegevus sageli veel paremini; uurkäitise paremused seisavad ka eri
haridusega käitis juhtide kasutamises. Õieti ongi see väikekäitise suurimaks 
nõrkuseks, millest ülesaamist aga kergendab "viimasel ajal laialt levinud üld
haridus, siis riiklik agronoomiline abi jne. Nagu sellest järgneb, on väike- 
käitis majanduslikult ülekaalus suurkäit isest tööintensiivsuse alal ( karjan
duses, aianduses jne,), kuna suurkäitis evib paremusi eriti kapitali -intesiiv 
seil aladel (teraviljus). Rahvamajanduslikult kahtlemata on väikekäitis pal

ju kasulikum: ta rahvastikupoliitiliselt mahutab ja. seob põhimikuga palju 
tihedama rahvastiku, vähendab-raskeid sotsiaalpoliitilisi vastuolusid (ri
kas maaomanik; vaene moonakas, tööline); pakkudes seega kogu tootlikule too- 
tangule hulga mahutusvõimelisemat turgu. Üldtook, käitise kogutoodang, samu
ti ka puhttook pro ha on palju suuremad kui suurkäitises; eriti tähtis on 
aga rahvamajandusliku tulutise suurenemine pro ha käitissuuruse vähenemise
ga, pääle selle väikekäitis on turuvõimelisem: turutoodang pro ha on siin 
suurem kui suurkäitises. •
Majanduse intensif ikatsioon. - Maamajanduse int ensiivsustuse öpeus on närit 
d\H.v.Miünen41t: ^8. näitas oma teoses "Der isolierte Staat etc." (182б),kui
das tootmise iseloom sõltub turu kaugusest, ja et põllumees ei saa vabalt va
lida majandussüsteemi, vaid neab arvestama sellega, millised tooted tootmis- 
maksuste ja trenspordikulutiste tõttu võimaldavad suuremat tooki. Selles 

suhtes, kuidas transpordimaksused tõusevad, peab ka ekstensiivsemalt majana- 
tarna, kuna seega tootmiskulut ised sedavõrd vähem kaetakse toogiga. See järgi 
tekib maamajandusliku tootmise jaotus ringidena mingi tarbimis keskuse, tu- ' 
ru, ümber. Kõige ligemal sellele asuvad kõige intensiivsemad käitissüsteemid.
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Vaba majandamine (külvi järjekord, oludest olenev), aiandus, piinama j andus jne . 
Siis metsamajandus. Neile järgneb teraviljus'(ViijavaheIdus - põldrohi ja kol- 
me-põllumaj andus). Edasi tuleb karjakasvatus, ja kaugemal seda võimaldab toi
tumist veel küttimine. Nii on see "isoleeritud riigis,f. Liikluse arenemine ja 
odavnemine, trans pordimaks uste muutmine, on sellise selgejoonelise ruumilise 
jaotuse segi paisanud, kuid ikkagi jääb mõjuvaks teguriks turg ja selle kau
gus. Kuid sama teed käivat intensiivsustsmist näeme ka maamajanduse arenemis
käigus: intensiivne (mahutab üha rohkem kapitali ja tööd suurema toogi.saavu- 
tamiseks) käitis tõrjub üha enam ekstensiivsema käitise. Selle eeltingimuseks 
on aga rahvastiku kasv ja minemivõime alatine suurenemine. Kui erama j andus li- 
kult°intensiivsustus on rentaabluse küsimus, siis rahvamajanduslikult ta tä
hendab kultuurilist edusammu. Üldiselt on väike käitis põllumajanduses inte- 

siivner suur käitis ekstensiivne. •
Suur- ja väike^põllumajanduse seisukord mitmesugustes maades. -, Suur-ja väi- 
ke^-käiuise kujunemine erimais on sõltunud ? ialoolisist tinglmusist. mis" on 
olnud palju enam soodsad suurkäitisele, nende alatise eelistamise tõttur Sel
lest hoolimata viikekitise kui intensiivsema, käitlsvormi arv suureneb suur- 
käitise arvel. Seda märkame Saksamaal, Ungaris jne.'Eriti palju soodustas 
Ida—Euroopa agrsarrevolutsioon väikekitiste kasvu, hävitades pea täieli-. 
kult suurkäitise Eestis, Lätis, Venes (siin'on hakatud hiljem arendama Sowjet 
suurkäitiseid - kolhoose), Poolas ja Leedus. Üldse domineerib suuremas, osas 

mais väikekäitis (Prantsusmaal, Briti—-Indias , Iiris,Itaalias, Šveitsis, 
Skandinaavia riiges, Hiinas, Jaapanis j.t.). .
Maa võlakoormat us. - Maamajanduses sooritub protsess, mis viib pohimikuva-- 
duse rahakanita.Jistide esindajate kattesse. Endised omanikud on seda veel 
formaalselt, faktiliselt on selleks siiski obligatsiooni valdaja. Võlastumu- 
se põhjuseks on maamajanduse rentaabluse-vajadus pärandusosade väljamaksmi
seks, krediitorganisats iooni puudulikkus, suuremalt .jaolt aga käitise inten- 
siivustamine kõrgema konjunktuuri ajal, mis sellele järgneval surutiseajal 
kutsub esile maamajandusele hävitavalt mõjuva ülevõlastumise , Sellise, Üle- 
võlastumise korral harib talupoeg ikka enam ja. enam pinnast kreeditori jaoks, 
millega kutsutakse esile teatud määral võlaorjus. Maamajanduse võlastumise 
ulatuse kindlaks tegemine statistiliselt ei ole siiski,küllalt arenenud,ise- 
gi arenunais riiges. Andmeid saadakse pälmiselt ankeedi ja kinnistusraamatu
te kaudu. Seisukorra, parandamine on väga raske. Kõige kaugemale minev ette
panek on põhimiku vabastamine üldse hüpotekaarvõlgadest riigi kaasabil, ja, 
edasine võlgniku piiramine võlgade tegemises. Kuid see aga. lõikab teravasti 
ühiskonna elu. Ei ole ka õiglane see üldsuse ohver ühe kihi kasuks. Põllu
mees peab oma võlad ise tasuma. S.p. soovitatakse ülesöeldavate hüpoteekide 
muutmist mitteülesöeldavaiks - annuiteedi võlgadeks, lühiajaliste võlgade, 
pikaajaliseks muutmist jne. Meil kasutatakse praegu maamajanduse võlastumi
se kergendamiseks (mis haarab ca 1/2 taludest) n.n. raudvara seadust, mora
tooriumi ja ühiajaliste ning kõrge kasvikulis te laenude ümberlaenustamist pi- 
kasjalisiks ja madalamakasvikulisiks,
Rendi tähtsus. Kuigi rendi süsteem ei suuda võistelda isemajandamissüsteemi- 
ga, siiski ta leiab õigustuse. Nt. kui omanik on alaealine või teotseb teis
tel aladel, kui valdus on nii laiali paisatud, et isikulrpuudub küllaldane 
kapital talundi ostmiseks, kuid jätkub käitis kapitaliks. Kuid sääl juures , 
rendi süsteem muutub majanduslikult seda kasulikumaks, mida enam ta. lähineb 
isema jandamissüsteemile . Nii tuleb eelistada pärandusrenti aj arendile,-vii
mast kui pikaajalist - lühiajalisele,'kuna see viib röövmajändamisele.
Kogukondlik maavaldus ja selle-hinnang. - Erapõhimikuomand võis tekkida, al
les pääle’ põllunduse tekkimist. Enne seda, esines siiski teatud territooriu
mi kuulumine sugukondade võimu alla,-kuid see ei kannud ülse omanikuõiguse 
ilmet: põhimik ei kuulunud kellelegi, teda saadi okupeerimise "teel. Esialg
seks põllunduse vormiks oli seega-suurpere konna majandus, n.n. perekondlik _ 
kogukond (põhines veresugulusele). Sellest arenes n.n. osakogukond, igal sel
le liikmel oli õigus teatud (mittevõrdse ) põhimikuosale , kuid ainult mõtte
lisele osale. See erineb erapõhimikuvaldusest'selles, et selle juures ole
levad põhimiku taas jaotused, kruntide vahetus, mitte nende koguseliseks (kvan
titatiivseks), vaid omaduseliseks "võrdsustuseks. See oli ka Lääne —Euroopa 
kogukonna kõrgemaks arenguvormiks. Osakogukond sisaldab era- ja ühisomandi 
elemente; Lääne—Euroopas arenes sellest eraomand, Venes aga võrdus tasjao- 
tuslik kogukond. Saksa "Mark" on osakogukonna keerulisim vorm, mõisnik evis 
oma eraomandi, talupoeg aga osavalitsuse künnimaale ja, ääremaad olid jagama
tus ühiskasutuses kõigile Marki liikmeile (mõisnikule ja talupoegale). Võrd-
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sus-^jaoteeHmu kogukonna tekkimise põhjustas väline surve (Indias desvootlik 
riigivõim, kogukonna ühine'vastutus liikmete maksude tasumise eest); Inglis
maal eraomand tekkis 16. s. (lambakasvatuse levinemine ja 18/19. s*  (leiva- 
hinna tõus) mõisnikkude noolt põhimiku haaramisega talupoegelt. Saksas algas 
eraomandi levinemine suuremal määral 18. s. lõpul. Venes levis võrdsustaasjao 
tuslik kogukond kas omandus liselt (üksik komis jääb muutumata võrdsustatakse 
vaid põhimiku hääduse suhtes, mispärast tekkis sargide (Parzelle) segi-aigu- 
tus ühes nende suure arvuga, sageli mitukümmend) või kogulisel alusel (võrd
sustati kõik liikmed põhimiku koguse suhtes). Viimasel juhtumil olid võrdsust 
se aluseks: 1) üksik talupoeg ja harvem 2) tööjõud. Esimene siis 'kui oli 
a) pÕhimikku palju, b) maksud kõrged, 3) tarbimisnormid (sööjate arv). Teine 
siis kui oli a) põhimikku vähe, b) maksud madalad. Kogukonnad Venes kadusid 
alles 20 s. alul. . '

Kogukonna hinnang lähtub järgmiselt selle ise äralisusist: 1) Sargide segip 
gutus - sargide kitsus takistab kündi;•umbrohustuvad põllupeenrad, põllud, 
teed ja nii edasi, raiskavad põhimikku: suur tööaja kaotsiminek jne, 2) Sund- 
külvikord tekib sargide segipaigutuse tagajärjel ja. takistab põllusüsteemide 
parandamist üksikult, kuid sunnib ühiselt uuenduste kiiremale teotsemisele 
kõigi suhtes. 3) Valduse ulatuse muutmine (koguselise taas jaotuse puhul) suu
rendab ühel ülemäära, või vähendab teisel liig palju põhimikku ja tekitab nii 
inventari ülejäägi. Kogukondliku põhimikukasutuse majanduslik peaparemus sei
sab laialdasema inimhulga ühendamises, võimaldades seega ühele ületamatute 
eesmärkide saavutamise ja mõjudes ka hariva ja kasvatava tegurina.

• ‘ III. Jaotus.
19. p. ----------------- •
Ühiskondliku tulu ja tema jaotuse üldmõiste. - Jagunemise probleemi tähtsam? 
mõisteks on rahva tulu (Volkseinkomnen) ja tulu mõiste üldse. Ühe isiku või 
kogu rahva majandusliku tegevuse välist resultaati nimetatakse toogiks (Er
trag). Saavutatud hüviste koguväärtust, väljendatud rahas, nimetatakse kogu- 
toogiks. Sellest saame puhttoogi, kui eraldame samuti rahas väljendatuna ku- 
lutised kogutoogist. Tulu all aga mõistame ma j andus ob w kt i poolt teatud aja
ühikus - enamasti ühes aastas - perioodiliselt saavutajat sissetulekut raha - 
või hüviste vormis. Seega tulu on õieti isiku valdusse langev tema majandi • 
puhttook. Tulu kui isiku olelu võimaldaja neab evima reeglipärase korduvuse, 
ta allikas peab olema kestva iseloomuga. S,p. ei kuulu-tulu hulka ühekordsed 
sissetulekud (pärandid, spekulatsiooni ja loterivõidud, juba olevast varan
dusest võetud summad jne;). Seda tulu kestva, nõutamisallika iseloomu on eri 
ti rõhutanud G.Schmöller. Seejärgi ka tulu moodustavad sissetulekud tähenda
vad senise varanduse juurekasvu, neid võib tarbida ilma, et varandus väheneks 
Tulu tähtsaim funktsioon on inimelu säilitamine: ta kehastab endas tarbimis- 
fondi. Kuid osa tulust läheb kapitali moodustamiseks, mis muutub seega rah
vamajanduslikuks akkumulatsioonifondiks. Tulu ja toogi erinevus seisab selles 
et esimene on subjektiivne mõiste ja seob hüvised ikka subjektiga, kuna took 
kui objektiivne mõiste vaat leb-hüvise id ikka nende päritolu, allika (ette
võtte,'maamajanduse jne) järgi, rinevus on seega vaatlusviisis ,. ,

Jagunemise küsimus on leidnud üldse vähe töötlemist. Tema objektiks osu
tub rahva tulu lagunemise vaatlus kapitalistlikus majandussüsteemis nende 
rahvuskihtide vahel, mis võtavad otseselt osa' tootmisest (põhimikurendis) ja 
tasutöölised (tööpaik). * #
Rahva tululiikide oohi jaotus. - üksikma jandite tulud seisavad, tihedas sul 
tes rahvamajanduse tootmistoogiga, mille suurus mõjutab ka esimesi. Rahvatu
lu on kõigi-üksikisiksuste tulude summa. Rahvatulu ja rahvamajanduse took,ei 
ole võrdsed, sest maailma majanduslike suhete tõttu tuleb maha arvata välis
maale antud hüviseid ja juure arvata säält saadud hüviseid. Rahvatulu on, suu
rem kui puhttook, sest siia kuuluvad ka tuludena arvestatavad tasud, kuid,ta 
on siiski väiksem rahvamajanduslikust kogutoogist. Rahvatulusse ei,kuulu ju
ba eramajandeis arvestatud avalikkude majuste "poolt saadud maksud ja, lõivud. 
Tulu jaguneb 1) reaal- ja 2) rahatuluks. Reaaltulu on ostetavate hüviste ja 
jõudluste hulk, teise sõnaga - rahatulu ostujõud, mis sõltub üldisest hinna 
tase me st *
Töised ja mittetöised tulud. - Tulutised jaotatakse tookliikide järgi 1) töö- 
tuluks - töötasu (ja ettevõtja tasu), 2) tööta-, ehk valdustulu, mis on, ise-, 
loomulik nähtus kapitalismile. Ta koosneb põhimikurendisest ja kapitalikasvi- 
kust ning põhineb eraomandiõigusele ja kõrgele töötootlikkusele, mis võimal
dab saavutada pääle kulude katmist veel teatud ülejääki. Varemal ajal võimal
das tööta—tulu saavutamist võimusuhe, füüsiline sundus (orjade suhtes),nüüd
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aga majanduslik sundus - nälg, mis tekkis sellest, et tootmisvhondid on.koon 
dunud teatud rühma - kapitalistide kätte, kellele töölised peavad pakkuna^.oma

Rahvatulu Õpetuse j ärk—--j ärguline areng, alates füs lo lcraaM.de st ja ta ees,ajaloolse-kooliesindsjateg.-verkentil stid pidasid rahvtulu niliknks.
te aga üksiku seisundist, -eega, nad segasid rahva- jn riigitulu mõsted • Juid 
füsiõkraadid ja я. Smith asetasid väliskaubanduse * asemele tootmise. Fusiokraa- 
asa pidasid maamajandust ainukeseks tulu allikaks, nende tulu mõisteks oli 
õieti eramajanduslik puhttook. Ä. Smith Buuhdab tähelepanu tööstusele. Kuid 
tulu mõiste kannnb siiski erana j andus likku iseloomu. Klassiliselt koolilt 
on pärit ka rahvatulu jaotus tööpaigaks, tuluks ja põhimikurendiseka, vii
mast rõhutab eriti Rioardo. Romantiline kool'kritiseerib klassilise kooli 
optimismi, mis rõhutas päimiselt kapitalisti, ettevõtja, tähtsust. Sismondia, 
Bernhardi 5. t. tõstavad esiplaanile tulu erana j andus li ku seisundi Asemele re9- 
vamajandusliku vaatepunkti. Erit mõjub Kanti jA. ta järglaste filosoofiline 
vaade, mis käsitab ühiskonda tervikulise organismina, -elle tagajärjel aja
looline kool loob rahvamajanduslikust seisundist lähtuva rahvatulu mõiste. 
Kriiti tuleb siin mainida Hermanni, kuid veel enam Schmolleri tähtsust.
Põhi- ja teisendi tulud. - Seejärgi, kas tulud jagunevad otse voi kaudselt 

jneV) tootmisest osavõtjate vahel, nad jaotatakse 1} urg- 
2) tuletatud (teisend) tuludeks. Viimaseid ei saavutata-otse

*

Põhi- ju ----
(arstid, hnetnihid 
Beiks (põhi-) ja 8) ruxerarua VLeiaenuy uuruueKd. vauov-u « 
selt rahvamajanduse toogist, vaid sellest päritolevast ürgsest tulutiseste 
Seega tuletatud ’ ’ tulutiste suurust ei mõjuta tootmistoogi muutmine 
otseselt, vaid alles*  kaudselt; Jagunemisteogria käsitleb vaid ürgseid tulu- 
tisi (põhimikurendis, töötasu, kapitalitulu). ,
Rahvat ulu ar ve s t us. - Rahvatulu arvestus on väga keeruline ja raske Ülesan
ne, mis võimaldab siiski vaid ligidasi andneid. Sääljuures.võib tarvitada: 
1) reaalset arvestusmeetodi - reaalsete asjade (lõikuse, tööstuse ja kauban
duse resultaati de jne,), kokkuarvamine ja rahaline väljendamine: sarnleb ^ah- 
vavaranduse arvestamisega, • 2) personaalset meetodi, arvestuste aluseks on isi
kulised (põhimikuvaldnjate, tööliste Vitalist tele tulude) momendid: tuleb 
hoiduda kahekordsest arvestusest ja š) segameetod, mis põhjreb reaalse ja
personaalse meetodi ühinemisel. ,
' Finantsteaduses ja maksupraktikas on tähtis veel 1) vaba (ule es1stent8- 
minimumi) ja 2) seotud tulu ehk eksistentsminimumi ja fundeeritud (varanduse 
väärtustamisest kõrgemalt maksustatud) ning fundeerimata (ainult tööst saavu
tatav) tulu. * .
Eraomandiõiguse erisugused põhjendused. - Tulu liikide tekkimise aluseks on 
jaotus valdusetuiks ja valda jaiks. hellest tekib omand i küs imus. ritellakse 
a) ühiskondlik ehk koguomand, - kui omand kuulub nt. riigile ? kogukonnale jne, 
b) eraomand, kui see kuulub füüsilisele või juriidilisele isikule.
Omandi tekkimise teooriaid on palju: 1) Loodusõiguslik teooria; Ahrens tule
tab omandi tekkimise inimese loomusest. Inimene neab valitsema väliste ese
mete üle, et rahuldada oma tarbeid ja säilitada oma olelut. Seejärgi on oman
di saavutamise püüd inimese kalduvus, inimloomuse kestev lisand, mispärast 
ka kõigis aegades leiame huvi omandi saavutamiseks. Kuid see filosoofiline 
vaade võib põhjendada lõpuks vaid eraomandit, mitte omandit üldse. Edasi 
dusõiguslased võtavad aluseks ka ühekülgseid toiminguid ja tahteakte, Grotius 
ia Püffendorf usuvad inimeste vaikivat lepingut; Rousseau* asetab omandi*oma
dusõiguslased võtavad aluseks ka ühekülgseid toiminguid ja гапъеакре, -uium 
ja Püffendorf usuvad inimeste vaikivat lepingut; Rousseau* asetab। omandi*oma  
contrast sooial raamesse." 2) Tööteooria (L. Locke leiab, et väärtused, mi

da inimene valmistab, kuuluvad ka temale. Kuld*see  selgitab vaid ühe liigi 
omandi tekkimise. 3) Okupatsiooniteooria (Hugo,Grotius, Looke) asetab esiko
hale põhimiku ja arvab, et asi kuulub sellele, kes ta esimesena valdab. >>elle 
aluseks on Rooma õiguse vaade: res nullius * cedit primo ocuupanti,,Seegi sel
gitab*  vaid ühe liigi ja osa omandiõigusest. 4)~Legaalteooria (Hobbes, Montes
quieu, J. Bentham) järgi on omandiõigus riigivõimu poolt ainult otstarbekuse 
■põhjal loodud. Seejärgi omand on täiesti õigusnähtus. elles teoorias peitub 
fe teatud tõetera,"sest riigita, mingi kõrgema võimuta, ei saa olla eraoman
dit. 5) Modernsem vaade lähtub omandi selgitamisel,õiguskorra tosias jast,mis 
■põhjendab omandiõiguse. See lähtub ajaloolisest seisundist. Randranvail ja 
Pahirahvail ei esine veel omandit. Siin tarbitakse kõik, Karjatavail rahvail 
tekib juba omandi säilitamise-võimalus. Esineb pärandamine .Palju enam areneb 
cmena põlluviljuse tekkimisel, millega kaasleb eraomand põhimikule• .

•Eraomandi vastu on tõstetud väga palju süüdistusi; eriti aga sotsialisti
de, utopistide ja komunistide (Morus, Gäbet, Babeuf, Fourier, Proudhon j.t.) 



poolt, kes esitavad oma absoluutse eraomandi kaotamise nõude, kui esitatakse 
liberaalse kooli noolt ettepaneku eraomandi kaitsmiseks. Knid eraomand on siis 
ki olnud tänapäevase majandusliku ja kultuurse elu aluseks.
Piirkasulikkuse teooria esindajate ja Marxi .jaotusteoojja, ' ,
Piirkasulikkuse kool vaatleb jagunemist kui väärtuse nähtust (Glark) ja sel
lest seisundist vaadates on tööpaik tööjõu hind, tuluvkapitali kasutuse hind 
ja põhimikurendis - põhimiku kasutuse hind. Seejärgi jagunemine on vaid tea
tud liiki vahetuse nähtus. Kuid selline eraldatud, üksikute rahvatulu liiki
de vaatlus ei või anda rahuldavat vastust, sest need on tihedasti seotud üks
teisega kapitalistlikus majandussüsteemis. Päälegi ei võimalda see teooria tu
lu mõistmist. Samuti ka Marx vaatleb jagunemise probleemi kui väärtuse prob
leemi. Sellepärast tema väärtuse teooria ei selgita töötasu tekkimist. Jagu
nemise küsimus, tulu-jaotus, ei ole vv Irtusprobleem, vaid uuemate vaadete alu
sel hinnamoodustamise ja ühiskondlike võimusuhete probleem. . .. ..

Rahvatulu kolmikjaotus 1) tööpaigaks, 2) maarendiseks ja 3) tuluks on punu 
klassiliselt koolilt. Saksa ökonomistid tjienda sid seda tulu jaotamisega 1) 
kapitalikasvikuks ja 2) et te võtjat uluks. Seega saame ühiskondliku tulu neli . 
pääktegoorint: l)'kanitalikasvik, 2) jõhimikurendis,-3) palgatulu (töötasu) 
ja-4) ettevõt ja-tasu (riisikopreemia ja ettevõt jatulu.) 

20^ y * *Totnaik - Tööpaik on vastutasu jÕueldud töö eest. Ta kujutab endas vai ja*  
tincitud tulu, sest ta. ei teki vabal turul, vaid lepingu tulemusena.
TÖöpalm erinevus teisist ühiskondliku tulu liigest. , "
-----^>ldustulule asetatakse wstu töötulu, mis tekib tööjõu väärtustamisest." 
Tööjõu väärtustamisel tekkiv tulu võib kuuluda ettevõtjale (ettevõt ja-tu-u), 
tasütöölisele (töötasu) ja vahule elukutseile (arst, riigiametnik j.t. - tu-, 
letatud töötulud). Käsitelusse tuleb siin vaid D9 Igat ööliste tööpaik, misjvih 
erilise seisundi tulu ja. põhimikurendi kõrval. Töötulu kui tööliste ülslpida- 
misevahend on loogiline kategooria ajaloolise põhimikurendise ja, tulu kõrvale 
Tööpaik ise aga kuulub samuti ajaloolisse kategooriasse (sotsialismis puudub). 
Tööpaik kui tööjõu üürimise leping formaalselt väga vähe erineb kauba ostu- 
müügilepingust . Kuid siiski tööjõud ei ole kaup (kui inimese välise majandus
liku tegevuse vahend ja toode), vaid ta on ise inimene, s.t. mitte majanduse 
objekt, vaid selle subjekt. , '
Tööpaiga vormid. Nominaal- ja reaalpalk. . . . x .
Palk võib saada makstud 1) loonu - eh> naturaaltasuna, (tasu asihüviseis! ja. 
rahatasuna, Loonutasu kuulub keskaega tänapäeval esineb, sageli põllumajandu
ses Ta teeb töölise sõltumatuks turukõikumisist, kuid piirab tema tarbimis- 
vabadust. Loonutasust eriliigi moodustas ta n.n. truoksüsteem, (maksmine ku- 
pades) mis oli levinenud eriti kodutöstuses. Ta. muutus tööliste kurnani- , 
seks, sest töölise tasuna antavad kaubad hinnati väga kõrgelt ja nende reali
seerimine oli seotud ka suure ajakaotusega. Eelmisega seoses selgub ka renl- 
ja nominaal—palga mõiste. Nominaalpalk on tasu väljendus, rahas, renpltasu 
on aga nominaal tasu eest saadavate hüviste summa, s.t. õieti nominanlpt Iga 
ostujõud. " ‘ , .... ....

ja- ja tükitööpalk. - japalka iseloomustab see, et tasumise väliseks n- 
raks-on ajakestvus (tund, päev, aasta jne.). Ta on tasumise puhtformaalne 
vorm, ei pööra tähelepanu üksiku isikulisele jõudlusele ja. halvab tööhuvi. 
Tüki- ehk akkordpalk maks ustakse töölisele üksikute jõudluste järgi, mille,, 
aluseks on tüki arv või teatud mõõdu ühik ilma ajalise arvestuseta. Tükitöö- 
palk võimaldab maksimaalse tööintensiivsuse ja. õiglase palga jagunemise osa
vuse ja hoolsuse järgi. Kuid ta all kannatab tööomadus (praaktööd), toob kaa
sa. ülepingutuse; ahvatleb ettevõtjat polgaalandamisele ja kutsub seega, esile 
palju konflikte. Akkordpalk esineb mitme suguseis vormes: tüki- ehküksikak- 
kord - üksiku töölise üksikjõudlusile määratakse teatud akkordimäj£ ühine 
akkord - kui suurem arv töölisi võtavad endale ühiselt ühtlase tööjõudluse 
sooritamise: esineb kas krupp-akkordne - töö sooritatakse ühiselt jakogu- 
palk jaotatakse võrdselt, või akkordmeistrisüsteemina - kui töö juhtimine 
lasub töömeistr il või esitöölisel, kes korraldab osatöode jaotamise ja tasu-
misviisid, "
jajooksul on vnaEednuutunud aja - j äG tekitasu eelistamise küsimuses., Kui' “ 

varem peeti töölisele к' sulikucks e jotesu, siis viimasel ajal on töölised 
sageli astunud tükitsu cest välja jr seda sel lihtsal põhjusl, et töötobt- 
lilkusc suurendamine tööprotsessi mehnniseerinisega civõinnlda-t*ölisili.,  
ajatagu nüh ui sellest (tootlikkuse suurendan! so st) osa. sanda, olles kasulik

* ninut ottovõtjale. Sellevastu tükitosu võimaldab E tööl isite pidnd sammu 



ft öS toetlikkusega, *
'Progressiivne tööpaik.- Progressiivne töötasu on aja - ja tükitööpalga kombin 
tsioon, mille 'juures tööline saab põhitasule juuremaksu - preemia; kui ta. üle
tab oma töötulemustega, koguliselt või omanduse li selt normaaltoogi. Preemiaid 
maksetakse-veel'nt. täpselt tööajast kinni pidamise,"hoolikalt töövahendite 
kohtlemise, jne. eest. Uuemal ajal on nii loodud n.n. preemiatasusüsteemid 
mitmesuguse is variatsioones. Tähtsamad neist on Haisev - ja Rowana-süsteem, 
millede alusel maksetakse preemiat normaalaja suhtes säästetud aja eest, ja 
Tavlori differentsiaal palgasüsteem, mille juures aja ja liigutuste stuudiu
miga määratakse normaalaeg ja normaal jõudlus (pensumsüsteem), millele'vastab 
teatud tükipalk; sellele tehakse juurdemaks või mahaarvamine see järgi, kas 
tööline tarvitab normaalajast vähem või rohkem aega.
Liuguvad astmikud. - Liuguva palgaskaala, juures tööpaik asetatakse S0.tuvus- 
se valmistatud l^.uba hindadega, seega ka tööandja tuludega: tõusevad hinnad 
tooteil, tõuseb Ira palk ja vastupidi. Seega aga ei saavutatud siiski paralleel 
sust ettevõtja tuluga, kuna viimast ei määra ainuüksi turuhinnad. Hiljem,liu
guv palgaskaala, modifitseeriti : ta aluseks võeti tööliste tarbimisvahendite 
keskmised hinnad n.n. indeks arvude näol. , .. 4. / 4.
Tööliste osavõtt ettevõtte puhaskasust. - Kõige "enam hüvitatakse töölist et
te võtte edu huvid.es) tema osasaamisega nuhttulust. Seda tehakse kas juurenaksus 
aasta, lõpul vastavalt saadud tasule või arvestatakse üks osa tasust äritulu. 
teatud osana. See meetod võib evida häid tagajärgi, kui tööliskond on selleks 
küllaldaselt arenenud ja arusaaja. Teine tee on tööliste puhttulust osasaa
mine tööliste kapitali osastuse teel, mis viiakse läbi kas töönktsiste, (töö
jõud ke nitaliseeritakse teatud summale, mis aktsia kujul evib. kasvikuõizuse 
sarnlevalt kapitaliaktsiaile), ettevõtte puhttulust või töö lisenksiate.näol 
(s.o. väikeaktsiate, tööühinguliste aktsiate näol, milledega, ettevõtte töö
liskond loob tööühingu, mis on siis aktsia omanik ja mis võimnldab töölisel, 
kapitalita harilikul teel ettevõttest osavõtte)>kuid need tekitavad ettevõtja 
le tööliste ettevõtete juhtimisest osavõtu hädaohu, teiseltpoolt ka töölis
liikumine-asub nende suhete eitaval seisundil, kuna need võõrutamod töölisi 
viimasest. . " ...
Töiste tulude erinevus mitmesugustel tööaladel ja selle põhjused. - Тоenalk 
oleneb suurel maaral tööalast. Täielik erinevus on vaimutööliste ja füüsilis
te töötajate ning näris palgatöäliste vabel. Vaimutöölised, haritlased, ei 
ole kapitalistidele kurnamiseobjekdeks. Nende tööpaik on kõrgem pika õppimis- 
perioodi tõttu. Vaimutöölised saavutavad tulu oma töö toodete läbi (raamat: 
leiutis jne,), või oma tööjõu müümisega, otse tarbijale (arst, advokaat jne.) 
või kapitalistile (insener, keemik jne.); Viimasel juhtumil on vaimutööliste 
ja kr vitalistide huvid vähemlahkuminevad, kuna ettevõtte edu oleneb suurel 
määral selle kõrgema tööjõu tööst jne. Üldiselt maksavad vaimutööliste,töö
paikade suhtes nõudmine ja pakkumine, mille tähtsus aga nt. riigiametnike 
juures kaob. Kuid ka palgatööliste tööpaigad on väga erinevad. Üldiselt on 
palk kõrgem vabrikutöölisel linnas ja kvalifitseeritud töölisel rahvavases. 
keskuses,-raskema, hädaohtlikuma ja suurema-vastutusega töö juures, elukalli
dus kohas, raskemini õpitava töö juures jne.
Mitmesugused tööpaiga teooriad. - Klassilise kooli arvates määrati tööpel- 
ga kõrgus pakkumise ja nõudmise suhtega tööturul. Л. Smithi arvates majandus
lik areng soodustab kapitali uuesti moodustamist ja suurendab seega tööjõu
dude nõudmist - tekib palga kergendamine. Malthus oma rahvastemise-teooria 
alusel oletab tööjõudude suurenemist j^. seega, tööpaikade langemist. 
Elatusmininumi teooria, ("raudne seadus ). - Ricardo järgi evib töö nagu 
kõik ostetavad—müüdavad asjad 1) loomuliku tööhinna, mis võimaldab töölise
le tavalise eluülespidamise ja suguarendamise - (standard of life ) ja 2) töö 
turuhinna, mille tööline nõudmise ja. pakkumise suhte alusel saab tõeliselt' 
töö eest. Töö turuhinna kõrgenemine üle loomuliku hinna tõstab abielluvust, 
rahvastiku sigivust ja seega, suurendab tööliskonda. Viimasest oleneva.lt aga. 
surutakse palgad allapoole loomulikku hinda, mille tagajärjel abiellumine hi
lineb, väheneb sigivus, tõuseb surevus. See kõik-sünnib seadusepärasuses, kui 
"raudne tasuseadus", millise nime andis Lassalle. Ricardo arvates liigub 
töö turuhind selle loomuliku tasu ümbruses, mis ei haara ainult elamiseks 
hädavajalikke hüviseid, vaid ka tavalisi mugavusi, ja seega ei ole füsioloo
giline, vaid on kultuuriline elatismiinimum. Lassalle erineb Ricardost, sel
les, et viimane peab tasuktjunemist looduseseaduslikuks nähtuseks, esimene 
aga ajalooliseks "tõsiasjaks, mille on põhjustanud maksev õigus- ja omandikor- 
raidus. Selle teooria puudused: ta eeldab tööpaiga, kujunemist pa.kkunise ja

huvid.es
oleneva.lt


nõudmise mõjul turul, mis aga tõeliselt on võimu võitluse objektiks töölis. 
ja ettevõtjate- Ühendiste vabel. Samuti tõendab tegelik elu, et rahvastiku 
kasv ei olene igakordse majandusliku seisundi soodustusest või ebasoodustu- 
sest; ta ei või ka. üldse enne 14.aastat nõjuda, Pälegi tavaline elutase-põh
justatakse palju suuremal maaral töönalgast, "Raudse tasuseaduse" 'eeldus, et 
töölise tootlikkus ei või tõusta oluliselt, on osutunud ka valeks. K, Marxi 
kurnani steooria alusel ei ole loqta töölisklasside seisundi paranemist, kuna ’ 
töötute tööstuslik reserv-amee (tekib катitalistlikus tootmises suureneva, 
konstantse kapitali mehhaniseerimise mõjul) loob suure- pakkumise ja aval
dab seega kestvat surutist palgale. Rotbertuse arvates on tööline sunnitud 
tootmisvahendite mitteomamise tõttu oma tööjõudu müüma, kapitalistile, mispä
rast saavutab sellelt vaid elatusmiinimumi ja seega ei saa osa majanduse toot
likkusse tõusust - see loob tema langeva palgamäära seaduse mõiste. Palga re
guleerimine on tänapäeval nihutatud ära tööturult ja. seega-reservarmee mõju 
alt, samuti langeva" palgamäära seadus ei lase end tõestada, kuna absoluutne 
palgatõus räägib töölisklasside viletsenemise vastu. - - • •
T ööna 1 gaf ondite о or ia. - Tööpelgafonditeooria (Malthus, J. Miil, Mc Gulloch, 
Ж/КШ j armi igaaastaseks tootmiseks määratud summast naha arvates masi
naile, toorainele jne. mineva summa; moodustab üle-jäänu palgafondi ja ainult 
see surma võib saada kulutatud tööliste palkadeks, mistõttu tasu kõrgus sõl
tub 1) palgafondi kapitali suurusest ja 2) tööliste arvust. Ta koostab vale
ni, mille järgi looskmine tööpaik võrdub palgafond jagatud tööliste arvuga. Pee 
ga tööpaik võib tõusta vaid palgafondis uurenemis el, või tööjõudude vähenemi
sel. Selle teooria puudusi: palgafondi kui niisugust üldse ei ole. Uut kapi
tali võib saavutada, ette võtte • tulu vähendamisega, või krediidi kasutamisega. 
Kuid tõetera peidab ta siiski, sest palgakõrgendusele on tõmmatud piirid rah
vamajandusliku vuhttoogiga. Sellele suurema osa tööpaiga-minek ei võimalda 
uue kapitali moodustamist, tõkestab seega tehnilist "edu, mille tagajärjel 
hinnad tõusevad ja reaalpalk väheneb. D ' -Clarkiteooria. - Piirkasulikkuse teooria vaatleb palka kui väärtuse nähtust. 
Tähtsaim siin on Clarki teooria, mis tahab tõendada ka kurnamise etteheite mõt 
tetust. Tema arvates iga üksiku tootmisteguri (töö, kapitali, või põhimiku) 
tootlikkus väheneb selle teguri koguselise suurenemisega, kui sääljuures ei 
muutu teiste tegurite kogus; S.p. ka tööliste kogust suurendades,teiste toot- 
mistegurite samaks jäämisel, järgnevate tööliste took väheneb. Siit tuletub 
kogu rahvamajandust valitsev üldine väheneva toogi seadus, mille erijuhtumiks 
on vaid väheneva pinnasetoogi seadus. Sellel alusel kõige viimasem tööühik on 
kõige vähem tootlik. Ja selle viimase tööühiku (piirtöölise )tootlikkust,eel
dades ühiskonna staatilist seisundit, töö ja kapitali täielikku liikumseva- 
badust ja. täielikku konkurentsi vabadust, peab mritlema keskmise tööpaiga 
kõrgus, antud ühiskonnas. T-öÖline neab saama, tööpaigaga kogu piirtöölise too
gi. Kui palk langeb alla "seda piirtöölise tooki - piirtootlikkust, siis ette
võtja saab, suuremat tulu, misviib tootmise laiendamisele ja uute tööliste - 
juurdevõtmisele, seega palgatõusule. Piirtoogiks aga osutub see toogi kogus, 
milleni väheneb ühiskondlik took, kui tootmisse võetavate tööliste hulk vähe, 
neh ühele. Piirtöölise tootlikkus m“öritleb töötootlikkust üldse, sest piir
töölise took peab minema, tööpaigaks, aga took, mis saavutatakse kasulikuma 
töö ja kapitali kombinatsiooniga (suuremal määral tootmisvahendeid) on suure
mal või vahemai määral ka. kapitali took.-Seega, tööline, saades piirtöölise 
toogi tööpaigana, saab kogu oma töötoogi, mispärast ei või olla juttu ka kur
namisest. Clarki teooria puudus seisab selles, et see ei arvesta’tööpaiga ka
pitali hulka, mille suhtes kapitalist toodab" samuti tulu saavutamiseks. Tei
seks, iga-tööline võib osutuda,piirtööliseks, mis määrab siis ka kõigi palgad 
ühtlaselt, ee aga tõelisest ei järgne. Clarki teooria oluliseks tunnuseks on 
see,,et ta aluseks on piirkasulikkuse teooria. belle alusel töötook langeb 
iga juurde võetava töölisega. Seega esimese töölise töötook on palju suurem 
kui viimase töölise,oma. Ent ega ettevõtja ei maksa esimestele töölistele se
da suuremat osa valja, g:est ta võib neid vallandada, ja võtta piirtöölise kõr
vale uued töölised, makstes nüüd ka neile uustulnukaile tasu piirtöölise ta
suga võrdselt, eisalt Clark" põhjendab seda, et ettevõtjad ei maksa töölisi- 
le,rohkem piirtöölise tasust, lihtsalt ettevõtjate omavahelise konkurentsiga. 
Kuid see seletus on-väga vähene. ' • • •
foot likkuse-te ooria. - Tootlikkusete ooria (Barsey, Senior, Walker, eriti Wie
ser j. t.) , j ärgi iga tootmistegur, seega ka töö, tasutakse vastavalt selle abil 

vöörtuse suurusega. Seega tööpaiga suurus oleneb töölise jõudlusest, 
tööjõu tootlikkusest. Kuid see ei selgita sageli samal tööalal esinevaid töö- 



-i palkade erinevusi ine. Tootlikkuse ideed arendas H,v.Thünen, kelle jörgi töö- 
v palk tingitakse; 1) töölise ülespidamiseks teatud aja jooksul vs/i^iku hüvis- 
'""^te kogusega*  "a” j a 2)selle aja. jooksul saavutatava töö toogiga *- 1‘ . Sellest: 

saane loomuliku lgasuuruse valeni v.t , nis ületab küll tarvete miinimumi, 
kuid nitte kunagi ei jõua tööjõu taieliku toogini. Tõelikkuses sellist tüübi
list keskmist palka ei esie, vaid seevastu palka.de suurus on vägagi erinev. 
Samuti väga ebamäärane on a suurus.
Sotsiaalne tööpaiga teooriaw - Sotsiaalne tööpaiga teooria ehk võinuteooria or 
leidnud *pa. 1 ju va.'stuvoite id " võinu umbrjrasuse tõttu. • Poolda jaiks on Brentano 
S. ja B. Webb, Tugan- Baranovsky, Lexis, Stolzmann j.t. Selle järgi tööpalk 
ei olene töötoogi suurusest vaid ühiskondlikust puhttoogist, mille jaotamise 
pärast käib kibe võitlus, mistõttu palga kõrgus ja’selle liikumine määratakse 
sotsiaalsete võimusuhete kujunemise ja liikumisega. Mida suuremad on vahed 
tööliste ja ettevõtjate võinu positsioonide vahel, seda suuremad on ka. ette-, 
võtja- ia palgatulu diversiteedid (mitmekesisused} nõrgema noole kahjuks. Või
nute ooria järgi ei sünni palgakõrguse reguleerimine ökonoomiliste seadustega, 
vaid on ajalooliselt tingitud ia oleneb võimusuhete vahekorrast, otsiaalse 
oalgateooria järgi määratakse töövalga kõrgus antud ühiskonnas 1) puhttoogi 
suuruse ja 2) töölisklassi sotsiaalse võimuga, nis määrab viimasele langeva, 
tulutise osasuuruse. Töölist ootlikkus (ette võtte puhttook) m^rab tööpaiga üle
mise piiri, milleni‘ta aga ei või jõuda, sest see kaotaks tulu ja. kavitalisti 
huvi tootmise vastu. Alumiseks tööpaiga piiriks on oleluvahendite füsioloogi
lise paratamatuse minimum, ilma milleta tööline ei saa töötada, ia toita oma 
perekonda. Nende kahe piiri vahel kõigub antud momendi tööpaiga tase, mille 
kõrguse määrab siin töölisklassi sotsiaalne võim. Selle elementidena, tulevad 
ettevõtjale või töölisklassile kasuks omandi jaotus, organisatsioon ja organi
seeritute arv, finantsiline vastupidavus ja. juhtimine, siis veel kuuluvad või
muvahendite "kompleksi konjunktuur avalik,arvamine, mis võib pooldada üht või 
teist poolt, masin jne. - ja kollektiiv leping kui üks või mitu ettevõtjat 
21.p, - -sõlmivad paljude töölistega.
Tööleping ja tema tingimused). - Töölepingus tööline müüb oma tööjõudu tea- 
'tud tasu vastu ettevõtjale. Tööleping on individuaalne siis, kui ettevõtja 
sõlmib selle üksiku töölisega töölepingu, Tariifleninguga määratakse teatud 
vähimtingimused, mis tulevad täita kõigi (ka tuleviku individuaalsete) lepin
gute juures. Tariiflepingn olulised momendid on välised tingimused (tariifle- 
pingu kestvusse; ulatusse, tüliküsimuste lahendusse, pikendusse jne. muutu
vad tingimused). •
Tööliste liidud js nende funktsioonid. - Tööliskutseliiduks ehk töölisliiduks 
(ilewerkschaft; seni meil nim. ametiühinguks) nimetatakse sellist tööliste or
ganisatsiooni, mis evib tööliste kui oma tööjõudu müüjate huvide kaitsmise 
eesmärgi. Nende peaülesandeks on ettevõtjailt paremate töötingimuste saavuta
mine, mis tingib nende klassivõitlus organisatsiooni iseloomu. Selle kõrval 
nad sageli evivad kõrva lee sm ärke va stastikuse abiandmise näol - haiguste, õn
netusjuhtumite, tööpuuduse jne. korral. Tööliste org. ajalugu langeb kahte 
perioodi: 1) Esimesed töölisorganisatsioonid tekkisid kodutööstuse survel la
gunema hakanud tsunftisisteemis, sellide "koondumisega meistrite vastu; Selli
de tööliitude õitseaeg oli 15. ja. 16. s.;nad lagunesid ühes tsunftiga. 2) Moo 
sad tööliidud tekivad, sõltumatult eelmisist. Inglismaal kapitalismi tekkimi
sega 18. sajandil. •
Trade-union ide tekkimine Inglismaal ja nende tegevus. - Inglise tööliidud 
(trade-unionid) püüavad ettevõtjate- ja tööliste-vaheliste suhete reguleeri
misele nende parandamise mõttes. Nad tekkisid koos kapitalismiga, kuid enne 
masinaid - juba manufaktuuri ajal. Trade-unionide ajalugu 19. s. jaotatakse • 
nelja perioodi: 1 )xsurutud" 1799. a. tööliste kaoleerimiskeeluga põranda alla, 
nad püüdsid võide ldä\" 19. s. alul pääle kapitalistide veel uute tööstusvormi- 
dega (vabrik, masin), tekkisid vabrikute vaenulised liikumised ühes vabriku- • 
te purustamistega.2) 30-40. a. - haarasid revolutsioonilise ajajärgu. 1824, a. 
kaotati kaolitsioonikeeld. Tööliitude arv kasvas määratu kiiresti. Tööliskond 
cli üheltpoolt poliitilise radikalismi (shartismi), teiseltpoolt sotsialismi 
(owenismi) revolutsioonilise mõju all. 3 ) 50-80.a. keskeni.- Uus a jaj ärk,mi • 
ei koonda suuri töölismasse vaid enam kõrgema tasuga töölisi (skilled kabour). 
Peaeesmärgiks sai vastastikune abi (kindlustus õnne tu juht urn ite, töötasu jne. 
vastu. Suurte kapitalide koondamine muutis nad kapitalistide suhtes passiiv
seks - omandasid burzuilise liberalismi ideaale, suhtusid eitavalt riigi se
gamisele meeste töötingimusisse. 4) 80. a. alates tekib nööre trade-unionis- 
mis. Vahepäl halvenes inglise tööstuse seisukord protektsionismi ja Saksa 
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ning USA võistluse tõttu maailma turul. Londoni dokitööliste streik 1889, a. 
näitas oma võiduka loruga, et ka. kaitsetud, kapitalivaesed ja alama*  liigi töö
lised, mustatöölised, suudavad organisserumisega tulemusi saavutada. Tekkis 
n.n. new-unionism, mis võttis õppimata töölisilt väikseid liikmemaksus id mis
pärast jäi kõrvale vastastikune * abi, kindlustus, kuna päNüles andeks sai võit
lus töötingimuste parandamiseks. Nad pooldasid riiklikku ja kogukondlikku sot
sialismi ja riigivõimu vahelesegamist töösuhete korraIdanisse. 20. a. alul "*  
tõusis tööliitudest*  osavõtjate arv järjekindlalt kuni ca 8 miljonini 1920.a., 
et langeda jörsku 5. milj; päle 1925. a.
Omaabi, töötute toetamine. - Trade-unions taotlesid klassivõitluse kõrval ka 
vastastikuse abi üle sande id: tööliste kindlustus surma, haiguse, õnnetusjuhtu
mite jne. vastu. Kuid seejuures nende kindlustustehnika kannab rohkem juhusli 
kuise loomu, töölised - solidaarsuse tõttu - võivad teha tarbekorral lisamaksu
sid jne. Vastastikuliste kindlust ussummadega sageli luuakse streigifondid., 
Tähtsam ülesanne on töötute toetamine, seda kasutakse eriti n.n. üksikstreigi 
läbiviimiseks, kiis töölised ükshaaval lahkuvad ettevõttest. Nii saavutatav töi 
liste vahetus mõjub halvasti ettevõtte töötamisele ia võimaldab saavutada kol- 
lektiivstreigi tagajärgi. Selliseid töölt lahkunud töölisi toetab siis ka töö
liste liit. ’ .. . .
Tööliste li idud ksamaal. - Saksamaal tekkis töölisliikumine poliitiliste pa 
teide mõiul, bmä Inglismaal poliitiline partei kasvas Trade-unionis-mist. 
Saksas tõkestas töölisliikumist Lassalle’i raudne tasuseadus ja*Marxi  eitav 
suhtumine tööliste liitudesse. Samuti oli valitsuse seisund eitav, kuid 19.s. 
lõpul areneb liikumine seda suurema kiirusega. Töölisliikumine on koondunud. 
Saksas sotsiaaldemokraatide ■ "vabade", liberaalsete Hirsch -Tunkeri ja kristlik
kude tööliste liitude ümber. Vastastikune abi on riigi sundkindlustuse tõttu 
nalju nõrgemalt arenenud.
Streigid/ - Äärmise võitlus vahendina, ettevõtjate vastu esineb streik - töölis 
te ко lle Id; ii vne töölõpetamine, kas ettevõtjailt maremate töötingimuste saa
vutamiseks (pletungi - ehk offensiivstreik) või ettevõtja sundimiseks, et 
ta loobuks töötingimuste halvendamisest (kaitse ehk deffengiivstreik). Ette
võtjad kasutavad vastuabinõuna streigile lokauti (lock-out), tööliste kol
lektiivset tööst vallandamist, et sundida, töölisi ettevõtja tingimusi vastu- 
võtma. Streigid ja lokaudid on seotud mõlemapoolse te ränkade kaotustega': et
tevõtja kaotab oma tulu, peab tasuma endiselt amortisatsiooni, kaotab telli
mised jne., töölised aga. enda tuluti.se - töötasu. Tööliste organiseerimine ■ on 
vähendanud streikide arvu. Seevastu on need muutunud palju pikaajalisemaks. 
Nende kõrval esinevad veel võitlus vahendeina boikott (ostjate streik - keeld 
teatud ettevõtete kaupade ostuks). Union label (labelsüstem) ettevõtted, on 
niisugused mis täidavad tööliste liitude nõudmisi, võivad tarvitada teatud 
etiketti (mistõttu*  tööliskond eelistab neid kaupu) ja sabotaazi (tahtlik töö- 
toodete rikkumine). " •
Tööliste .i^ ^btevõtjate vaheliste tülide lahendamine, Lepituskojad ja vahe
kohtud. - Streikilxe mõlemapoolsed kahjulikud tagajärjed' sundisid ettevõtjate 
ja tööliste vaheliste tülide lahendamisele rahulisel teel. Tekkisid lepitus- 
ametid Inglismaal 19. s. 60.aastais. Tähtsamad neist olid Mundelle süsteem 
(pariteetse 1 alusel ettevõtjaist ja. töölisist valitud komisjon) ja Kettle süs
teem (komisjoni liikmed valiti pariteetsel alusel, mille eesistujaks valiti 
parteitu, vahe otsus seoti veel erilise lepinguga noolte vahel). Need olid le
pitused, sobitused vabatahtlikul alusel. Seega, õigusliku aluseta. Sunduslik 
vahekohus * seati esimesena sisse Austraalias , nimelt Uus—Meremaal 1896. a. 
seadusega. See * instituut koosnes kahest astmest: 1) lepituskomisjonist ja 
2) vahekohtust. Vima.se otsus on õiguslikult siduv. New-South-7alesi (1901) 
vahekohus on üheastmeline. *
Seadusandlikud korraldused töölisküsimuses.Vabriku seadusandlus Inglismaal 
ja teistes raades.' - Töölisliikumise kõrval oli sunnitud' ka seadusandlus 
pöörama tähelpanu tööliste'seisundile ja. eriti viletsaile töötingimusile : 

töötasu oli äärmiselt madal, kurnati lapsi ja. naisi; mis "teid kaasa, lastena] 
kushaigusi, töötingimused olid väga ebahügeenilised, jne. Esimeseks maaks, 
kus hakkas arenema vabriku seadusandlus nende ja teiste hädaohtude kõrva]dami 
seks, oli Inglismaa * ja. eriti selle traditsioonivabad. Austraalia kolooniates. 
Esimene seadus 1802.a. keelas laste öötöö, määras tööaja mitte üle 12. t., 
kuid jäi praktiliselt teostamatuks järelvalve puudulikkuse tõttu. Vabriku 
seaduse tegeliku teostamise kindlustas alles 1833. a; asutatud vabrikuins- 
rektsiooni instituut, mis keelas lestetöö alla 9. a., 9-12, a, lubas 8. t. 
ja 13-18. a. 12. t. töötada jne; 1874. a. seadus määras naiste ja alaealis
te tööpäeva ülemääraks 10 tundi. Edaspidi laiendati vabriku seadusandlus ka 
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väike tööstuse le. Pääle tööaja pikkuse asuti ka puhtus -hügeeni liste eeskirja
de, tasumiseviiside (trücksüsteemi keeld, minimaaltasu mälramine jne.), vab
riku inspektsiooni reguleerimisele ja korraldamisele. Inglismaale järgnesid 
vabriku seadusandluse alal Saksamaa j.t. riigid. Eriti terav oli võitlus 8 
tunnilise tööpäeva saavutamiseks, is võttis isegi rahvusvahelise ulatuse. 
(Rahvasteliidu kaudu). ' ' . \Tööliskindlustus: - Toolis seadusandlus vähe reguleerib töötasu. Haigused,õn- 
neiu j uh turi id jne, võivad viia, töölise 4ärmisse viletsusse. Sellise juhuslik
kuse vähendamiseks riigid on viinud läbi sotsiaalkindlustuse, mille klassili
seks maaks on Sorsamaaoma sundsotsiaal kindlustusega. * ,
Tööliste kindlustus Saksamaal ja selle liigid. - Bismarck? võitluses sotsiaal- 
denolcraatidegs^^ssus toolis kindlustuse te ostamisele. T-a viis läbi vabriku kiru 
lustuse a. 189Š., mis teostatakse avalikõigusTikkude haige kassade kaudu, -um- 
nad saavutatakse: I, 2/3 tööliselt, 1/3 ettevõtjalt. Haigekassa jõudleb :
1) arstiabi, 2) naistele sünnitus abi ja. 3) matuseraha. II. Onnetus juht urn i- 
kindlustus (1884) - ettevõtjad tasuvad kogu preemia, kindlustus teostatakse . 
ettevõtjaist asutatud n.n. MBerufsgenossenschaftide kaudu, -ee jõudleb arsti
abi ja paiukit ■ töövõime tüse korral, matuseraha ja. mahajääjatele paiukit et
te võtjalt. III. Invaliidsuse ja vanuse kindlustus 1889 - summad saavutatakse 
riigilt, ettevõtjail! ja kindlustatuilt endailt. Jõudlused on vanuse— ja 
invaliidsusepaiuk ning maha, j ainude-paiuk. ,
Kindlustus tööstuse vastu. - Eriti raskesti lahendatav on kindlustus töötuse 
vastu, sest see võib tekkida, ka vabatahtlikult. Varemal ajal sooritasid se
da tööliste liidud (nt. Inglismaal), kuid see käis neil siiski'üle jõu; Edu
sammuks oli Genti süsteem (1909), riis palju levis (Prantsuses, Norras, Taa
nis jne.). Selle järgi riik andis töötute toetuseks määratud summad tööliste 
liitude valitsemisele (eraldi teisist summadest)'toetuse määramiseks. Kuid 
see haaras vaid organiseeritud tööliskonna; 1927. a. seadusega, pandi Saksas 
maksma sundkindlustus kõigi tööliste kohta, kelle tasu kuni. 8400 Im. Pai jõud
lused on töötute toetused (summad saadakse ühtlaselt töölisilt ja tööandjailt 
ning lisaks veel riigilt) ja kriisitoetus - 4/5 annab riik, 1/5 kogukond . 
Teiseks tähtsamaks vahendiks on töömuretsemine töötuile hädaabitöödena jne. 
Riiklik tööpaiga korraldamine. - Tööpaiga reguleerib üldiselt ettevõtjatega*  
tööliste vaks koi'üulene'.' 'Kuid on esinenud ka riikliku tööpaiga reguleerimist, 
nii Inglismaal'Л lisabeti aial rahukohtunikud määrasid töötasu maksimumi (kao
tati "1614. a.), 19. s. lõpul hakati töötasu riiklikult reguleerima, kuid ju
ba tööliste huvides. Teerajajaks oli nstraalia. Sün tekkisid kaks süsteemi: 
1) Uus-Meremaa tüüp (1894) - vahekohus, millesse kuuluvad, tööliste ja tööand
jate ja. riigi esindajad, määrab tülitseval juhtumil töötasu kõrguse, otsus 
on sunduslik nooltele. 2) Victoria tüüp (1896) - riiklik komisjon, määrab vä- 
himtasu, mis on sunduslik ettevõtjaile. Austraalias on andnud töötasu regu
leerimine häid tagajärgi. Ka Inglismaal reguleeritakse 1909. a. seadusega 
töötasusid kodutööstuses ja 1912. a. seadusega söekaevandusis. Minimaalne 
töötasu määratakse komisjoni, kus esindatud võrdselt mõlemad pooled ja üks 
erapooletu eesistuja . /noolt ' ;
22. p; ■ w ■
Ka.surn'. - Kolmest ühiskondliku tulu kujust 1) tööpaik, 2)-kapitalikasu ja 3) 
põhimikurent vajab kasumi ja. põhimikurendi olelu selcitusb, nad on ajaloolised 
mõisted. *
Kasuni osised, - Kasumi osised on 1) kapitali protsendid (Zins) ja 2) ette
võtja' kasu (profilt). Klassiline kool-pidas ettevõtja kasu olenevaks kapita
li suurusest ja nimetas teda profit". Prantslased pidasid ettevõtja kasu 
ettevõtja, kvalifitseeritud töö tulemuseks. Sakslased seisavad kontsepsiooni- 
lisel (kavandilisel) vaatekohal, pidades teda, töö ja. kapitali jõudluseks. Mii 
sakslase Mangoldti arvates õigustab ettevõtja kasu asjaolu, et teatava ette-- 
võtte tehniline ja majanduslik riisiko ning vastutus lasub ettevõtja, õlgadel. 
Sotsialistid loevad ettevõtja kasu kapitali resultaadiks. ■
Sakslased jagavad ettevõtja kasu (profit): 1) ette võt jatasu, mis läheb ette- 
võtje jõudluste tasuks, 2) kapitalitasu kitsamas mõttes ehk kapitalirent,mis 
saavutatud kapitali jõudluste tõttu, 3) riisiko .-preemia - summa, mis määra
tud konjunktuuri kõikumiste pehmendamiseks ja puudujääkide katteks, 4) ette- 
võtjatulu - summa, mis*  jääb järele peab ette võt jatasu, kapitalirendi ja riisi- 
kopreemia mahaarvamist. Et kapitali kasutamine suurendab tootlikkust, siis*  
ettevõtja võtab kasutusse pele oma. kapitali veel võõrkapitali krediidi näol, 
mille eest ta maksab tasu. Seda tasu võõra kapitali tarvitamise eest nimeta
takse kasvikuks ehk kapitali protsendiks (zins).



Tühtsam^ kasTiteooriad: • а) tootlikkuse (zureohnungstheorie L bl too,tilke jõud 
liis.te (inttzunjysthcöHe), c) hojdunus- (potue«J teooriaid) töoOiu teoori 
e )1 teooria d/i-nis^seletayad B a jn n . • * "лТj №mt^väs—nü" e j vaat
le ainult niks kaplVälTstid'^nvad' 'kasumit," vaid*ka  seda, kuidas ja millest 
tekib kasum. Sellest kõneleb terve rida teooriaid, riis Born— Bawerk oma teo
ses "Geschichte des Kapitals und des Kani ta lz ins esv 6. rühma grypeeris. Pal
jud teadlased hindavad seda, teost väge.. Minu (Prof, Kurschinskv) arvates on 
selline ülehindamine alusetu, tõsi, ka mina hindan küllaldaselt seda teost 
kui pikaajalise uurimise tulemust, kuid ma leian siiski, et mainitud teos on 
liiga subjektiivne ning seisab Õieti kõikide teiste kasumite oorin te võrdlemi
ses Böhm-- Bawerki enese teooriaga, mis ka. ise on ebaõige,. ..........
Turgot põhjendas kasvkuvõtmist sellega, et kapitaliga võis omandada põhimik- 
ku Ja seega saada renti. Et ta. kasviku tuletas põhimiku viljakusest, siis ni- 
meteme tema teooriat fruktikatsiooniteooriaks, Turgoti arvates teatavas ma-*  
janduslikus ettevõttes kasutatava kapitali kasu peab olema vähemalt samasuur, 
kui puhaskasu põhinikust, mis omandatud antud kapitali eest, vastasel kor
ral ei tegeleks keegi muu-ilmelise produkts iooniga., vaid rakendaks kõik oma 
kapitalid põllutöö teenistusse. Böhm-. Bawerk ei nea esiteks Turgo teooriat 
üldse kõnelemisv""rseksi,‘Minu (prof. Kurschinskv) arvates on see B:B. krii
tika liiga lai, leuna ka. P.-B. ise tunnustab looduse•loovat jõudu, Smithi ja 
Ricardo teooriaid kasumi tekkimise kohta peab В,- B. väga uduste ks, see on, 
ka arusaadav, sest Smithi kaasajal tunti palju suuremat huvitööpalga ja põ- 
hirikurendi Küsimuste kohta, Smithi ja. Ricardo kasumiteoorisid on edasi aren
danud Valthus, 1) Tootlikkuse teooria (Thünen, Clark, "Ziesen) järele tootva, 
tootmisfaktori (karitali jne.) vähendamisega või suurendamisega kaasleb toot
likkuse vähenemine või suurenemine. Seega kapitali suurendamine suurendab

tootvust jaõicustab kapitalistide kasusaamist. B.-B, seda teooriat arvusta
des väidab, et kenitali tehniline tootlikkus on vaieldamatu, kuid ega see 
veel ei tähenda majanduslikku tootlikkust: kapitaliga tootmine toob turul, 
kaasa suurena pakkumise,mis tingib hindade languse ja kasumi vähenemise. Mi
nu (prof. Kurschinskv) arvates on B.-B, kriitika, liiga, lai; tootlikkuse teh
niline suurendamine toob kaasa ka kasuni suurenemise,*
2) Tootlikke jõudluste teooria (Hermadn, Nies, Menger, Say) järele pole täh
tis mitte ainult kapitali tootlikkus ,vsid ka kapitali omadus - anda tema 
kasutajaile kasu; see õigustabki kapitali omanikul saada kapitalikasutajalt 
nn. kapitalikasu.  * *
3) Hoidumus- (ootus) teooria (Senior, Marschall) väidab, et iga kapitali kaas 
abil toodetav produkt sisaldab omaniku väärtuses osa, mis on määratud ta
suks kapitalisti ja ettevõtja kulutuste ja. kannatuste eest, kus juures nende 
kannatus seisab selles, et nad toovad hoidumisohvri, kui kapitali tarbimise 
asemele paigutavad tootmise. Toodud ohver, mis seisab mõnust loobumises, ta
sutakse kasuga nagu töötasu tasutakse palgaga. Jääb selgitamata, miks kapi
talist hakkab tootma ja. miks kapitali kasutus annab rohkem tooteid, millest 
võib tasuda loobumise ohvrit. Hiljem modifitseeris seda teooriat^Msrschall 
kes asendas kasutoova momendina esineva hoidumise väljendusega ootus1. Et 
astuda tootmisse, inimene peab tegema ettevalmistusi, neab ootama, mis aga 
hiljem tasutakse kapitalile omase tootlikkuse tõttu rikkalikult.
4) Töötasuteooria (Mill. Macculloch, Scäffle, Wagner, Stolzmann) järele  on 
kasum vastutasu kapitalisti poolt otseselt või kaudselt tehtud töö eest.Ka
pital on kui kogutud või varem tehtud töö ja kasum on tasu selle töö eest, 
5) teooriad, mis seletavad kasumit aja. momendist - siia, hulka kuuluvad Ga- 
lieni, Rau, Turgot, Jevons ja. Böhm- Bawerk. 

*

*
Böhn—-bawerki õnetus. Tema, teooria peavõited ja nende kriitika. - * 
Niinimetatud a jate'ooriates on'etendanud kõige tähtsamat osa B. -B., ke s nime - 
tab oma. isiklikku teooriat agioteooriaks, Borkievicz aga aja kulutuste ooriaks 
(Zeitvertriebenstheorie). See teooriate grupp seletab kasumi tekkimist aja
momendist. Böhm—-Bawerki õpetuse põhituum seisab väites, et inimesed hinda
vad oleviku hüviseid tuleviku omadest kõrgemalt. Ta arvab, et selle põhjused 
peituvad inimeste psühholoogias. On olemas 3 põhjust, et oleviku hüviseid hin
natakse 'kõrgemalt: 1) tarve ja selle rahuldamine teataval ajamomendil,on kaks 
iseasja. Puuduse korral hinnatakse oleviku hüviseid palju kergemalt tuleviku 
saadavatest hüvistest. Seda tõendavad ka vanasõnad: parem üks varblane peos, 
kui kümme katusel. Väga tähtsat osa etendab ka ajamoment: tulekahju ohvril 
on kinnituse umma Õnnetuse korral palju v"”rtuslik!r, kui tulevikus, kus ta on 
jälle haljale oksale jõudnud; 2) Inimese psühholoogial on omadus olevikku 
tulevikust kõrgemini hinnata. Nii inimesed, momendist meelitatuna, pummelda
vad kõrtsilauas kõik raba, vaatamata, et sellele võivad järgneda mustad pie- 



vad. Inimene ei suuda loobuda, hetkelisest lõbust, mida nakub talle pabeross 
ehkki arst on selle talle tervise huvides keelanud. Suurt osa. mängib siin
ühelt noolt ka inimese tahtenõrkus ja. eluea piiratus, lühikese elu vältel 
inimene-püüab kõike võimalikult palju nautida, sest - ega, me kahte korda ela. 
Vaevalt, et keegi rõõmustaks kui talle lubatakse 100 aastaseks sünnipäevaks 
kinkida 100 tuhat krooni, - kuigi inimene nii kaua elaks, et valmistaks tal
le see rahasumma kõrge vanuse tõttu mingit rõõmu. S) Tehniliselt on kasuli
kum kaudsete teede tarvitamise meetod; Nii on B.-B. arvates kõik^ oleviku hü
vised väärtuslikumad tuleviku omadest. Nii ka tööliste tööpaik ei vesta nen
de produktsiooni väärtusele, vaid on sellest kõrgem, tööliste tegevus on 
suunatud tuleviku hüviste loomisele, neid tasutakse aga oleviku hüvistega - 
rahaga, seepärast ka. tööliste palk on küllaldane, valmistatud toodete toor- 
mis kuludele lisandub profiit, kui produkt on täielikult valminud, siis myutu 
ta. oleviku hüviseks. Ajavahemik, mis asub kapitali kulutamise ]a kapitali 
tagasisaamise momendi vahel, õigustabki kasumi. B.-B. viidab, et.ka tehnili
sest küljest on kõik oleviku hüvised palju produktiivsemad ja väärtusliku
mad. Ta koostas kapitalide produktiivsuse kohta tabeli, mille idee seisab . 
selles, et mida varem-on produktsioon alanud, seda suurem on ta teataval aja
momendil. Nii 1911. a. produktsioon on kõige suurem sel ettevõttel, mis on 
tegevust alanud 1906. a. t * ‘ ,

See seletus kutsus Bortkieviczi poolt ägeda kriitika , La viidab, ec 
produktsioon, mis on alanud aastal 1907 jõuab a. 1912. samasuguse resultaa
dini, mille saavutas 1906. a. alanud produktsioon aastal 1911.. jne gelles u 

arvab Bortkievicz, et kui toodangu tingimused on toodangu alul ja hiljem V3?d~ 
sed siis kõik need tootmisprotsessid viivad samadele resultaatidele, ainult 
teatava võrra hiljemini (käesolevas näites aasta). Seega oleviku hüviste pro
duktiivsus ei ole suurem tuleviku omadest, mida kinnitab ka. tegelik^elu. —j- 
nu arvates B.-B. seisukoht pole algupärane kapitalistlik tootmine, hokkuvot- 
tes: kasumi tekkimine ei seisa mitte ajamomendis. vaid produhcinmnis 
Nii B*-B.  leiab, et teatud oleviku hüvis on väärtuslikum kui 
vikus*'Nii  100 kr. olevikus on sama palju kui 104 kr. tuleviku perioodil voi 
120 kr. veel kaugemas tulevikus. Nii et 100 kr, = 104 kr.- - 13) kr. = 150 kr. 
Selline arvutus näib olevat absurdne, kuid teoreetiliselt saab seda B.-B.jä
rele arvutada. Tema, arvates mineviku hüvised evivad väärtuse tulevikus ja. se
da ainult juhul, kui me neid kasutada, saame, sest, hüviste kasutamine oleneb 
ajamomendist. Nii peetakse püssi ainult jahilkimise ajal väärtuslikuks, 
sportlane hindab suuska ainult talvel, suvel aga midagu muud. B.-B. agioteoo- 
ria. järele peame teatavast hüvisest, mis 'käe soleval aastal maksab 100 kr.‘y 
järgmisel aastal juba 105 kr.-maksma jne. Kust võetakse aga. see vahe 5 kr., 
seda agiteooria ei selgita. B.-B. agiteoorial polnud edu Saksas ega ka oma 
sünnimaal - ustrias.-Tunnustust leidis ta USA-S , kus tema tähtsamad esita
jad Vetter та Fischer. Itaalias pooldasid seda Licazarello j.t. Minu (prof, 
kurschinsky) arvates on 2 esimest psühholoogilist väidet agioteooria kalt-, 
seks v’.ga segased,‘kuid kolmas põhjendus - oleviku hüviste suurem produktiiv
sus, on päris Õige, kuid absoluutselt vaieldumatuks ei saa sedagi pidada. 
Teaduslikku väärtust agiateoorial suurt ei ole. Rootslane Cassel ühendab oma 
kasumiteooria vähesuse printsiibiga; Tema arvates on produktsiooni ja kasu
mi seisukohalt suure tähtsusega see, et hüviseid leidub piiratud,arvul. Tei
salt tema järele kapitali kasutamine tootmises on seotud kapitalisti loobu
misega teatud naudingust olevikus tootmisresultaadi äraootamisega. Cassel ar
vab et tootja maksab kapitaliomanikule kapitali toote jõu ja selle resultaadi 
ootamise eest tasu - kapitalikasu. •

vald produktsioonis eneses.
ama hüvis tule

Marxi kasumi õpetuse alused, ' . '
Marxi kasumi voi nn.'kurnamiste ooria (arenda lad Miil, Proudhon, Rodbertus, 
Lasalle. Sombert j.t.)'on*puht'sotsialistliku  algupäraga. Tema põhialuseks 
on v"ärtuseteooria (vt. n. 7.).'Marx eitab kasumi tekkimist vahetuses: see 

ostja oma korda‘müües võtab jälle tagasi.
' ‘_ j. - 9.10)ja talle näib, et 

kui" selle tõeline v"“rtus. sest
mis ühelt poolt juure lisatakse, < u 
Tema järele kasum tekib tootmisprotsessis (vt. p 
kapitalist ostab inimliku tööjõu odavamini, kui selle uriine V Ftus, öeät 
vaene tööline 'ei jõua võistelda rikka, ettevõtjaga. Ometi ei pea. ta aga.seda 
vaadet õigeks. Kõik tootmisvahendid, ka inimlik tööjõud, oste takse .nende toe
lise väärtuse eest. Kapitalist maksab töölisele niipalju"palka, kui see va
jab oma. tüöjöu uuendamiseks töö- kui ka puhkeajal. Edasi, 'kapitalistide K-asS 
neab endaäe ° kindlustama, inimlikku tööjõudu pikemaks ajaks, seeparast peao 
tööline saama palka niipalju, et tal oleks võimalus ka perekonda soetada 
mis kindlustaks ka tulevaste tööjõudude saamist. See moodustab tööpaiga mi- 
nimumi, millest tööpaik madalamale ei tohiks langeda, vastasel korral oleks 

kindlustama, inimlikku tööjõudu pikemaks ajaks, seepärast peab
_ . . . — u 1 - ■ rv# • i _ » 1 _ — • ~ e ~ A +- n <4 A



see ma j andusellT seisukohalt negatiivne nähtus. Kust tekib siis lõppude--hõ- 
puks kasum ? Marxi vastav sellele, et ettevõtja ei maksa küll töölisele v"- 
hem tema töömaksusest, vaid tööline loob oma erilise loomuande tõttu sel
lest enam - ta loob*  lisaväärtuse (Mehrwert), mis moodustabki kasumi. 
Lisaväärtuse mõiste. - Vaatleme ühe puuvilla vabriku tegevust, mis muuhulgas 
kasutabka inimlil tööjõudu. Oletame, et vabrik töötab esialgu 6 tundi päe
vas ja selle vältel valmistab 10 kg. lõnga. Selle lõnga saamiseks on kasuta
tud puuvilla: 10 Shilling! eest. Loomulik, et see 10 sh. on läinud üle lõnga
de väärtusse; tootmisinstumendid - masinad jne. kuluvadja selle 6. tunni välte 
kaotavad omast väärtusest 2 sh. mis samuti läheb üle lõngade väärtusse. Käsi
töölised loovad 6. t. jooksul lõngadele • uut väärtust 3.sh. eest. Vastavalt ' 
sellele ettevõtja maksab töölisele 3 sh., mis vastab n, tööpaiga minimumile• 
Ettevõtja kulud seega 6. t. töötamise juures on 15 sh. Arusaadavalt selline- 
tegevus pole ettevõtjale kasulik, sest kulud ja v””rtus on võrdsed. Oletame, 
et ettevõtja laseb vabrikut töötada 6. t. võrra päevas rohkem (tööpaik .laab 
endiseks) š.o. 12 tundi päevas. Ettevõtja kulud 12 tunnilise tööpeve puhul 
on: puuvillale 20 sh. masinatookile 4 sh, töölise palk endiselt 3 sK kulud 
27 sh. (20+4+3), Lõngade kogu^-väärtus on aga 30 sh., sest töölised loid pi
kendatud tööpäewgaproduktile 3«sh*  suuruse-: väärtusse juure, nende malk aga 
jäi endiseks; Nii näeme, et pikendatud tööaja puhul tekib tulude. ülekaal. 3 .
sh. suuruses, mis ongi Marxi'arvates lisaväärtus. Marx ei leia, siin mingisugu 
tööliste ekspluats iooni, kõik*  tootmisvahendid ostetakse nende tõelise Vr- 
tüse eest. Vahe seisab selles, et osa tootmisvahendeist (tooresained, masi
nad jne.) on surnud väärtused --nad annavad produktile ainult niipalju väär
tust üle, kuipalju ise kaotavad, neid tootmisvahendeid nimetab Marx konstant
seks kapitaliks. Vastandina inimlik tööjõud on nn. varieeriv kapital -‘annab 
produktidele rohkem väärtust üle kui ise kaotab ja sellest tekkibki nn. lisa
väärtus, mis moodustab kapitalisti kasu. Marx oma Kapitalis kõneleb ka nn. 
lisaväärtuse normist (mehrwertstrte ) mis on lisaväärtuse ja kasutatava variee
rima kapitali suhe. Antud näite puhul on see lisaväärtuse norm 100%, sest li
satööga teise 6. tunni vältel luuakse uut väärtust 3 sh., kuna tasu esimese 
6,tunni eest on samuti 3 sh. , seega 3 sh.: 3. sh. = 1 või 100%. .
T-ema päritolu ka side Marx i väärtuse teooriaga. - Marx on lisaväärtuse mõis
te põiminud nn. muutuva kapitali kategooriasse. Nagu eespool kuulsime on ta 
põhialuseks väärtuse teooria. Marx eitab kasumi tekimist vahetusest: see mis 
ühelt poolt j uure lisatakse, ostja, kes pole müüjast lollim? omakorda müües 
võtab jälle tagasi; ka.sum tekib seega, varieerivust kapitalist tootmisprotses
sis. *
23. p, •
Lisaväärtus «Marxi teoorias ja kasum, - Kasum ehk profit on loodud lisav"är- 
tuse’ suhe terves ettevõttes kasutatava kapitaliga, s.t. konstantse ja variee- 
riva kapitali summaga. Selgitame seda näitlikult: on olemas 100 krooni.'Ka
pital, mis koosneb 80 kr. kontantsest ja 20 kr. varieeruvast kapitalist, ole
tame ka, et ühe päeva jooksul luuakse lisaväärtust 20 kr. Lisaväärtuse norm 
sel-juhul on 100% « 20 kr.: 20 kr. Kasum aga on antud juhul 20 kr.: 100 = 
20%. Tundmaõpitust selgub et Marxi konstruktsiooni järele produkti väärtus 
koosneb kolmest osast:*1)  osast, mis loodud konstantse kapitali (masinate 
toorainete jne.) poolt, 2) sellest osast, mis loodud varieeruva kapitali poolt 
tööaja esimestel tundidel 3) Lisaväärtusest, mis loodud varieeruva, kapitali 
poolt lisatöö jooksul (järgmised 6 tundi). Marx avaldab'seda väärtuse koos
seisu valemina: W (ert) = C (onstante K.)+' V(arialle K.) +*  M (ehrwert); li
satud valemist nähtub, et lisaväärtuse tekkimine oleneb ettevõttes kasutata- 
va,st varieeruva kapitali hulgast. Marxi järele, mida-rohkem on ettevõttes 
varieeruvat kapitali, seda enam luuakse lisaväärtustr Vastavalt sellele, kui 
suures ulatuses ettevõttes kummagi kapitali kasutatakse •jagab Marx kõik et
tevõtted kahte liiki: 1) madalama koosseisuga ettevõtted, siin konstantset 
kapitali on õige vähe (masinaid ei tarvitata jne.) aga varieeruva-kapitali, 
s.o. elava tööjõu hulk on suur, 2) kõrgema koosseisuga ettevõtted, siin do
mineerib kostantne kapital moodsate masinate, hoonete jne. kujul, varieeru
vat kapitali on aga piiratuna. Jälgides Marxi mõttekäiku, et lisav ärtuse 
suurus oleneb ettevõttes kasutatava varieeruva kapitali suurusest, peame jö- 
eldama, et primitiivsetes ettevõtetes loodi nalju rohkem kasu kuitnapje-.

vai masinatega, viimistletud, ettevõttes. üelline arvamus on absurdne. Marri 
arvates peaks kasumi suurus olema teataval ajal ja. kohal konstantne - normi
tud. , . '
Füsiokraatide ja. inglise klassilise kooli järele majanduselus maksab reege-. 



et kõik ettevõtjad saavad võrdset kasu. Selle vaatekoha on Marx omaks võtnud, 
mida tunneme profiidi ühtlustamise (Ausgleich der Profit) all. T-a seisab-sel- 
les, et ettevõtja siirdub oma tootmisalalt naabri tootmisalale sel juhul,kui 
na1 her saab oma. ettevõttest rohkem profiiti. Siit tuleks järeldada seda, et 
profiidi ühtlustamiseks töösturid loobuksid oma moodsaist vabrikuist ja. asuk
sid produtseerima esiisade viisil primitiivsete vahenditega suure hulga inim- 
jõu abil, niisugust kurioosumi majanduselus ei esine, vaid kõikjal valitseb € 
te võtete tehniline viimistlemine; „ n. '
Vastuolu väärtuse ja, hinna vahel. Kapitali I köite mõisatus. - Marxi arva
tes müüakse kaubad vastavalt nende toov^artusele, Töövo^rtus. pole aga sama
suguste kaupade juures sugugi alati-võrdne. vaid oleneb sellest, kas need 
kaubad on toodetud moodsas"vabrikus, väheste tööliste abil, või primitiivses, 
suure hulga tööliste poolt, selle järele kaupade hinnad pole sugugi kindlad. 
Tegelikus majanduselus niisugust asja ei esine - kaupade hinnad teatavas ko
has ja teataval ajamomendil on enam—vähem kindlad suurused. °elles vastuolus 
seisabki “Kapi tali”' esimese köite mõistatus, nagu see politilises ökonoomias 
tuntud. Marx oma kasumi õpetuses eriliselt ei rõhuta, vastuolu väärtuse ja 
hinna vahel, ainult ühes kohas "'Kapitalis" ta mainib ridade vahelt 'et alati 
kaupade hind ja tööväärtus ei ühtu." Pärastpoole ta armastas väga, alla kriip
sutada ja rõhutada vastuolu hinna ja. tõeväärtuse vahel, Marxi äkiline surm 
takistas teda'avaldamast oma lõpplikke seisukohti ja mõistatus jäi tükk aega 
lahendamatuks.'
lexise seletus. - Marxi mõtteosaline Engels esines pärast ta surma avaliku 
üle s kub s e ga - koi gi majandusteadlaste poole, et‘lahendada, see mõistatus. Pal
jud arvasid, et lahenduse leidmine on võimatu.UTähtsamaid katseid Marxi mõis
tatust lahendada on tehtud Lexise noolt pääle Kapitali IIköite ilmumist, 
Lexis arvab, et pääle tõeväärtuse on‘veel mingi tegur, mis määrab kaupade 
hinna, see on kapitali ringimise aeg. Ta väidabki, et kapitalide ringimise 
(käibe) ajad'on erinevad. Nii põllumajanduses uuendub kanital aastas ainult 
üks kord, kaubanduses aga 10 korda. Et Marxi arvates toimub nn. profiidi 
ühtlustamine, siis peaksid põllumajanduse alalt kõik inimesed kaubanduse ala
le siirduma, tegelikult niisugust nähtust ei sünni. Lexis arvab, et osa kau
pa müüakse kõrgemalt nende tõeväärtusest, teine osa aga odavamine; Lexise 
seletuse järele tuleb Marxi niimoodi "mõista, teist lahendust pole.
Mõistatuse lahendus Marxi enda poolt. - Pääle lexise seletust ilmus Marxi en
da lahendus kapitali XII. koites oma mõistatusele. Sellest selgus ? et Lexi
se lahendus oli väga lähedane Marxi omale. Marx väidab, et teoreetiliselt 
peaksid kõik kaubad müüdama vastavalt-nende tööväärtusele, kuid meil oleva 
kapitalistliku majandussüsteemi tõttu, kus kapitalist-tahab saada võimalikult 
suurt kasu, kaupade hind ei kujune töövä”rtuse alusel. Nii arvab Marx, et 
kaubad, mis suurehulga varieeruva, kuid vähese konstantse kapitali kaasabil * 
toodetud, müüakse nende tööv4ärtusest odavamini, seevastu nende kaupade hind, 
mis on toodetud suure hulga konstantse, kuid vähese varieeriva kapi taliga, 
9П kõrgem.nende tööväärtusest, Esitatud seisukoht ongi Marxi enda teoreetili
ne mõistatuse lahendus.
Tema seletuse side tema poolt püstitatud kapitali jaotusega osadesse. - Marxi 
lahenduse sisu selgituseks esitan (prof,Kurtschinsky) järgmise omakoostatud 
näite: oletame, et kahes ettevõttes kasutatakse 10.000 kroonilist kapitali' 
järgmises vahekorras: I 9000 kr, konstantset ja 1000 kr. varieeruvat kapit,

* II 5000 5000 " • "
Edasi oletame, et masinaid ei kasutata kummaski ettevõttes, vaid konstantse 
kapitali moodustavad ainult toorained, mida esimeses ettevõttes on 4000,kroo
ni eest rohkem. Ka oletame, et lisaväärtuse norm, s.t. loodava lisaväärtuse 
ja-kasutatava varieeruva kapitali suhe kummaski ettevõttes on võrdne 100% 
(s.t. lisav-"rtus on sama suur kui suur on kasutatav varieeruv kanital), 
Produktsiooniresultaadi lõpul saame järgmise pildi: - -
I; ettevõtte: 9000 const, +T 1000 var. + 1000 mehrwert = ll;000 kr,

II. " 5000 •“ + 5000 ” + 5000 " = 15.000 "
Neist arvudest näeme, et teise ettevõtte tootmisresultaadi koguväärtus on 
4000. kr. võrra esimese ettevõtte omast suurem. Kujutame, et see tootmisresul- 
taat koosneb kummaski ettevõttes 1000. üksusest, siis esimeses ettevõttes 
oleks üksuse hinnaks 11 kr., teises 15 kr; Niisugune oleks kaupade hind, kui 
nad müüakse vastavalt nende tööväärtusele. Vaatleme ka kui palju kasumit an
navad esitatud ettevõtted (kasum =- loodud lisaväärtuse ja ettevõttes kasutata, 
va kapitali suhtele). I; ettevõtte kasum = 1000 kr.: 10000 kr. = 10%

II. " “ = 5000 “ : 10000 " = 50^.



— Arvutusest näeme, et teine ettevõte annab 50%, s.o, 5 korda rohkem profiiti, 
/I siiski kasutatavate kapitalide kogusumma, on võrdne, Marxi esialgse seisukoha’ 
■ järele peaks toimuma nn. profiidi ühtlustamine, tegelikult seda aga ei süüni.

Oletame, et antud juhul on antud kohas ja antud ajal keskmine kasui norm, 
mis igat ettevõtjat rahuldab, 25%."Marxi hilisemate kaalutluste põhjal peak
sid kaupade hinnad' te kkima sellised, et toodangu realiseerimise puhul tekkil3 . 
25%-line kasu. Kasutatav kapital oli 1000 kr., sellest 25-linekasukr.=2500 
Oletasime, et toodang sisaldas kummaski ettevõttes 1000 üksust, et kogu too
dangu hind'on 12500 krooni (tootmiskulud + keskmine kasu), siis ühe üksuse 
hind on 12,5 kr. * * •

Eelpool nägime, et esimeses ettevõttes oli üksuse tööväärtus 11 kr. teises 
15 kr. Et kaubad müüakse keskmise kasuga s.o. 12,5 kr. üksus, siis esimene*  
ettevõtja peab oma kaubaüksuse müüma 1,5 kr. kallimalt selle töövö*rtusest , 
teine aga 2 5 kr. võrra, odavamalt. Kogu arvutus selles osas, kus ta puudutab 
lisaväärtusi ja teisi mõisteid, ei huvita sugugi tegelikku ettevõtjat, viima
sele on viid tahtis saada oma 25%-list kasu*.  Seepärast ettevõtja ei märkagi, 
et ta müüb oma. kauba alla selle tööväärtust, kuna tulud toodangu "müügi st on 
ikkagi tootmiskuludest suuremad (käesoleval juhul 25%'-line kasu). Niisugune 
ongi Marxi seletuse side tema poolt püstitatud kapitali jaotusega osadesse. 
Kapitali erisugune ehitus, Marxi poolt selle kohta avaldatud arvamuste•hipnang 
Nagu eelpool korduvalt tähendatud, Marx jagas kapitali а) konstantseks, b)va-" 
rieeruveks, kusjuures ta väidab, et ainult varieeruv kapital loob lisaväär
tusi.-Kui Marxi väärtusteooria ei ole maksvusele pääsenud, siis just selle 
tõttu, et ta abstraktse vahetusväärtuse viis üle tootmiskuludele. Mis puutub 
tema kasumiõve tusse, siis arvustus näitas põhjendamatust tema kapitalide koos
seisu asjus. Tegelikult võtavad lisaväärtuse tootmisest osa kõik kapitali 
osad. Lisaväärtuse küsimus normatiivses mõttes omab kasumi tekkimise küsimu
ses teisejärgulise koha. •
Prof, Struve ^arvamused tootlikkuse küsimuses on täiesti erinevad teistest. 
Harilikult väidetakse, et tootmisel loodud lisaväärtus re aliseerit akse vahe - 
tuses, Struve aga kinnitab, et kasu luuakse vahetuse toimingul. Struve arva
tes" lisaväärtus luuakse ainult vegetatiivnrot sessi des (taimeellu puutuvais ) 
зЛ. ainult sääl võib materiaalselt võrrelda juurekasvu teda loovate tootmis- 
j õududega. Aladel, kus niisugune võrdlus võimatu, on möödapääsematu väärtuse 
võrdlus kulu ja tulu vahel. Kuid see alaerinevus on ainult väline, Ka vegeta- 
tiivprotsessides on väärtuse võrdlus õigem. Siiski tunnustab Struve, et ainult 
kinnises vahetusmajanduses asetab hinna mõistet v4ärtusemõiste, millest mina * 
(prof. Kruschinsky) järeldan seda , et väärtus ja hind on erinevad mõisted. 
Struve v”ide, et majandusliku tegevuse summat võib väljendada abstraktselt 
hindade sumas, mitte produktide massis, minu arvates on liiga ühekülgne, 
kuna mõlemad väljendused on võimalikud, ja mõnes ajastus võib produkti ivide 

massi vormelit isegi eelistada. Kuid prof. Struve väide on täiesti mõiste
tav, kui võtta arvesse, millise tähtsuse ta hinna elemendile üldiselt annab 
oma väärtuse- ja hinna-õpe tuses. "Politiline ökonoomia lfüt leb ta "ei või kasu
mi tulemuse • kohta midagi rohkem öelda kui iga Õieti koostatud raamatupidaja 
aruanne või... artikkel tööstusmaksude seaduse kohta." See märkus asetab pro
fiidi probleemi teoreetiliselt alalt puhtpraksise valda, Seepärast väidab ta 
edasi, et politiline ökonoomia võib‘ainult turu seisukorrale tugenedes sele
tada, miks ükskord kasumit saadakse, teine kord mitte, Prof. Struve seisukohta 
omaks võttes, tuleks teoreetilise nolitilise ökonoomia alalväga paljust sa. 
muti ka kasumi mõistest, lahti öelda. Harilikult väidetakse, et vahetuses 
realiseerub tootmisel'loodud lisaväärtus; Struve aga. kinnitab, et kasum lyuak-: 

. . se vahetuse toimingul, //(dünaamiline - võimas, seesmise elava jõu abil mõjuv).
Dünaamiline teooria, - e>elle teooria esitajaiks on sakslane Schumpeter ja 
venelane Kuli-žer. Nad leiavad et staatilise (tasakaaluõpetuslise ) ' olukorra' 
puhul majanduselus ei esine kasumit, vaid see tekib laiendatud majanduse nn. 
dünaamilise olukorra puhul. Schumpeter arvab, et staatilise olukorra puhul 
produkti väärtus võrduks ainult kulutatud toorainete, tööjõu jne. v-r tuste 
summale. Kasum tekib vaid dünaamilise-produktsiooni puhul. Majandusdünaamika 
seisukohalt kasumi allikas pole püsiv, vaid liikuv - igal ajastul on ise pro- 
fiiditegur. Nii ka KuliEer*'ei  vaatle kasumit üldiselt, vaid teatud ajastul, 
nimelt 19; sajandi profiiti. Pelle ajastu profilt saavutatakse leiduri loova 
töö kaudu, mis kehastub masinates, aparaatides, igasyqustes tootmistehnika 
t äienemistes. Töölise töövõimel on osaline tähtsus. "19. sajand", ütleb Ku- 
lizer on leiutiste sajand,*ja  need leidused ei ole mitte ainult kaupade odav
nemise tagajärjel - rikkuse, vaid ka profiidi loonud, mida saab kapitalistlik 
ettevõtja; Kulizer peab profiidi allikaks ja pääpõhjuseks leiduri tööd nii



ärele jõudnud.

likkuse teoorind

ruumis ja ajas, olevikus ja tulevikus. Leiduri töö ei lähe kunagi kaotsi,.,, 
ja lisaprodukt luuakse tema loova tööga., mitte tööliste tootlikkusega. Dünaa
milise teooria järele ettevõtte viimistlemine, tehniline edutitoob ettevõt
jale suurt ka.su niikaua, kuni teised konkurendid pole talle j.ärele jõudnud 
Niipea kui see on sündinud, on saavutatud jälle tasakaal - staatika, ja kaob 
kapitalisti kasu. * , . . ,
Mina (prof, K.) ei nõustu Kulizeri vaadetega, sest igast loomingust võtab 
osa nii füüsiline kui'ka vaimline töö. Leiduri looming on vaid ideeline, mit
te skonoomiline tegur. Leidurit ei saa sajandite vältel kasumi loojaks P1a- da, õieti leiduri vaimline ja töölise-füüsiline ühistöö , -me ““1 
TOinnduslikult uue vormi, kauit-li kuju võtnud,.-annab yõimaluse.prciit, 
saada, Kulizer jätab tähelepanemata mineviku too tähtsust olevikule ja 0-t 
vilu töö tähtsust tootmisele. " . , v N ^«14-Toot4k-töö teooria, ja selle põhjendus^» Esitatud minu ^Г°£е K.V ? 4.
hr oz üüris "h2nr b'rrge" des Kapitalprofits . See teooria, ühendab tervikuks toot
likkuse teooriad, klassikute i a Marxi väited kasumi kohta.
tekohest on kasumi loojaks kõik kolm tootmiste gurit: loodus, too, ja kapi- 
tal nagu tootlikkusele oorialgi, kuid selle erinevusega,V%ett°bks'toot: 
leb kapitalile kui minevikus sooritatud toole ja seega j ÄÄbõieti.“2Ks toot 
mistegurit: loodus ja töö. Peat:htsuse omandab selle teooria j nrgi too. 
Tootlik-tööteooria (Produktiviats-ürbeitsthe on) baseerub too tootvusjõu, 
millele viiakse üle kapital, loodus töötegurina.janb tahaplaanilekuna te
ma t ühtses tootmises anult tööriistade abil,,millisedloodusejõudenkinni, 
"püüavad , \ilma§iks tuleb, olgugi, et too ja kapital ainult koos Indusega 
toota võivad. Kuna paljud tootlikkuse teooriad on õieti, kaniuaii .°01 j.i^- 
teooriad, asetan mina (prof. K.) tootlik-töö teoorias pämiselt .töö-toot-iE 
kuse esiplaanile, kus juures kõik tootlikkuse ’ te -
neviku ja oleviku tööühingutesse jaotatakse, Ünonven, 0115- 
tõeline vorm. Lisaväärtuse loomisest - selle teooria järe-e. 
kõik tootmistegurid: loodus, töö ja. kapital, kus aga töö tähtsus on esiko
hal, Marx viib töö üle kapitalile - töö on muutuv kapital, mina pro-: .) 
aga vastupidi viin kapitali üle tööle. Väärtuste loomisvõime on nii alali
sel kui ka muutuval kapitalil, alaline kapital elustub, kui elav jõud talle 
tõuget annab ja. loob lisaväärtust. Alalisel kapitalil, mida käesolev teoo
ria vaatleb kondenseeritud mineviku tööna on see tähtsus, et tema.k2udu ix- 
a suuremal määral loodusjõude tootmisse rakendatakse. Tema abil inimene la

seb enese ähil looduse jõude'töötada. Muutuva kapitali rakendamisel luuakse, 
lisaväärtusi igas ajaühikus, kui lisaväärtuse' kasv on jõudnud teatava,miini
mumini s.o. piirini, kus tööjõu kulu kaotatud.
Selle teooria, illustreerimine mitmesuguste ettevõtete tüüpide naitega. - 
Järgnevalt"minu (nrof/X ) näide piiuviIla tööstusest: tarvilik puuvilla tar
ve - 1000 tööpäeva; vabrik vaatab 100.000 tööpäevale, masinad 10000 too- . 
päevale, tööliste tööpäevi on aasta jooksul 5000. Seega, ettevõttesse on pel- 
gutatud 120.000 päeva eelnenud tööd ja 5000 päeva elavat tööjõudu. Oleta
des, et vabrikud peavad vastu 100 aastat, masinad 10 a. tooraine ja elav 
tööjõud tarvitatakse ära ühe aasta jooksul, siis vabrikud annavad 1/111; 
aga masinad, tooraine ja elav tööjõud kõik oma väärtuse aasta jooksul pro
duktidele üle.

egurid neid sisaldavatesse mi- 
ükskõik, missugune on nende

. võtavad osa

Seega valmistatud l&iga väärtus on: • • - - ..
puuvilla väärtus 10000 töönäeva
vabrikuhoone kulu1.;;;;;;;;;; 1000 
masinate - kulu ;;;;;;;;;;;;;;; 1000 
tööjõud .................................... 5000 

Kokku: 17000 tööpäeva.
Iga mainitud tegur lisaväärtusena liites ja oletades, et iga tegur loob.20% 
lisaväärtust ja et ettevõttesse on paigutatud üldse 125.000 tööpäeva, siis 
saame 12.500 päeva lisaväärtusena. Nii on toodetud produkti üldväärtus,g. 
29.500 tööpäeva. Nii et lisaväärtuse väljaarvutamisel tuleb arvestada k0i-.. 
kl ettevõtesse paigutatud tööpäevi, "mitte ainult elavat tööjõudu ja noid toö 
üksusi mis tootmisel ära tarvitatud.Tootmise st ja kasumi"loomisest võttis 
kapital"tervikuna osa: vabrikuhooned ja masinad tervikuna, mitte ainult nen
de osad, mis tootmisel ära kulunud ja läinud produkti väärtusse. Tulemused 
on samad kui võtame ettevõtte; mis ei vaja masinaid ega hooneid; vaid ainult 
125 000 pNeva elavat tööjõudu. Arvates ka siin 10% lisaväärtust, on ..oode- 
tud produkti üldväärtus 137.500 pöeva. Sellega kaob kasumi ja 
suhtes igasugune eristus alalise ja muutuva koosseisuga kapitalide vahel.

ka.su


-

Xi * * ' "
Need näited on minu (prof. K.) brozüüris "'Zur Frage des Kapitalprofits" lk. 
58. jne. *

- Kasinu ja kasvik. - •
Tilades prantslasest J. B.Savst ja Dunoirer’ist tehakse vahet kapitaliomani- 
ku kasu (kasvik) - Zins ja ettevõtja kasu- (kasum) profit vahel, mida saab 
iga. ettevõtja oma andekuse eest. Sellest nähtub, et kasvik on välja tingi
tud ja ette kindlaksmääratud tulu, kasum ehk kapitalirent on-aga,vaba tulu. 
Kasumile on tõmmatud alumine piir ülemaalises kasvikumÄÄras . Kui kasum on 
sellest madalam, siis väheneb kapitali möödustamine, mis omakorda viib toot
mise vähenemisele ja hindade tõusule seega kasumi suurenemisele, mis ole
neb organiseerimisvõimest; kuid ta sõltub ka majanduslikest momendest - 
nõudmisest ja pakkumisest. * 
Keskmise kasvikumäära kõrgus.
Kasvikumäära kõrgust maärab" ära laenukapitalide nõudmise j a „pakkumise suhe, 
- midarrohkem pakutakse kapitale, seda madalam on kasvikumÄär %), ja vas
tupidi. Kapitalistlikku arengut iseloomustab põhikapitali kaSV käitiskapi- ' 
tali arvel, mille tõttu ühiskondliku kapitali ringlemine muutub aeglasemaks. 
Klassiline kool ja Marx arvasid, et rahvamajanduses avaldub tendents, kas
viku määra'tasakaalustada teatud keskmise määraga, mille läbiviimiseks on, 
konkurents. Teoreetiliselt on see võimalik, kuid-tegelik, elu, pole seda näi
danud. Riikides, kus kapitalistlik areng algamas, on kapitalistid monopo
listide seisukorras, sest puudub igasugune konkurents.
Kasumi suurus tootmises. * ,
Kasumi suurus tootmises sõltub sellest, mida suurema hinna eest suudab pro
dutsent produkti müüa ja mida väiksemad, on tema*üldkulud.  Kapitalist pole 
võimeline mõlemaid iseseisvalt kindlaks määrama, vaid kõik,oleneb rahvama
janduse üldseisundist. Kasumi suurus ei või alla teatud miinimumi langeda 
ja selle määrab laenuprotsent teatud riisikopreemiaga. . .

(järg 110. leheküljel A.A.)
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Pinnase took (Bodenertrag) on 1) oõhimiku, 2) ka.vitali ja 3) töö kulutu-' 

se tagajärg. Pinnase toogist tuleb s.p. maha, arvata, ettevõtja, tasu; töötasu, 
kapita li jõudlus ed? melioratsioonide, ehitiste, amortisatsioonide j.t. kulu- 
tised. Alles ülejääv pinnase puhttoogi osa. on põhimikurendis (Grundrente,Bo
denrente ), seni nimetatud maarent, Põhimikurendisest on suurem põhimiku oma
niku rent, sest siit tuleb veel eraldada kasvik ja. tasu rentnikule kasuta
da antud ehitiste inventari jne. eest. Põhimikurendis haarab vaid selle, 
mille saab põhimiku omanik ilma, erilise töö ja. kanitali kulutuseta, põhimi
ku loomulikkude omanduste ja. mit tepa] j ustavuse tõttu. Põhimikurendis sarnleb 
kaitalitulule; sest ta. on samuti valdustulutis*sä"ljuures  ta ei ole xälja- 
kujundatud tulutiseks, nagu on seda kasvik, rent, üür jne. Ih on "vaba tu- 
lutiSj mis saadud töötamiseta. •
Põhimikurendi Idisimuse ajalugu majanduslikus kirjanduses. P õhim i kur e n di s e 
tek imine olinua aega rahvemajandusteaduses tume ja mõistatuslik. Juba va
rakult tegelesid selle küsimusega. T.Pettv ja Boisguilbert . A. Smith kõikus 
veel füsiokraatide vaadete ja tõelise probleemi lahenduse vahel. Esimesena 
põhimikurendise iseloomu taipas shotlane James Anderson (1777). See leiab 
alles 19. s. laiema, käsitelu (Torreus, T7est, Malthus, Picardo noolt) kus
juures Ricardo annab sellele põhimõtteliselt õnneliku ja. seni püsinud lahen
duse. Kuid ka. hiljem on see leidnud küllalt käsitelu majanduste adus li kus kir_ 
janduses jMarx; lieser, Marshall, Schaffle j.t.).
Ricardo Õpetus. - Ricardo teooria lähtub eeldusest, et asustamata mais, kus 
vii jakat^pÕhimikku külluses, ei saa. tekkida, põhimikurendist. sest iga. uus 
asunik võib soovi järgi valida, vastavas hääduses põhimiku tüki. Selle taga
järjel vastab põhimiku toodete hind vastavas kohas nende töö- ja. kanitaliku- 
lutisele, ja. põhimiku osaks ei lange ühtki osa. pinnase• toogist. Kuid need 
primitiivsed olukorrad muutuvad rahvastiku lasvamisepa, mis sunnib kultivee
rimisele võtma ikka halvemas hääduses pinnast, et rahuldada, toiduainete nõud
mist. Toodete hinnad tõusevad niipalju, et nende kõige halvema härdusega 
tootmine tasub end ka. tarvete katmiseks veel vaja, mineval pinnasel, mida 
nimetatakse piirpõhimikuks . Selle tagajärjel tekib soodsamas seisundis seis
va põhimiku hälks eritlu, mis ületab töö jakavitali kulutised, sest põhimi- 
kurendis tekib seega soodsama, põhimiku puhul, kuna, kõige halvemais tingimu
sis seisev põhimik ei evi põhimikurendist . See vahe maksuste (kulutiste) ja 
hindade, vahel ongi põhimikurendis. Vastavalt sellele nimetataksegi Ricardo 
teooriat differentsiaalrendise teooriaks. Selle tekkimise põhjuseina Ricardo 
mainib kolme ‘'.siaolu: 1) pinnase hädust ja. viljakust, mis ei võimalda, ren- 
dise tekkimist halvema halduse ja vildakusega pinnase puhul. Seda põhimiku
rendise liiki nimetatakse s.p, ka vii jakuserendiseks, Maamajanduses esineva, 
vii jakuserendisega on tihedas seoses mäenduse rendis (Bergverksrente ), mis • 
oleneb mineraalide esinemise rikkusest; nende kõrgusseisundist maapõues jne. 
2) Väheneva pinnase toogi seadus (vt.p. 18, 1 ia 2) siin olgu vaid mainitud, 
et see seadus ei pretendeeri absoluutsele mäksusele, vaid see punkt, mil
lest pääle took hakks.b vähenema, on võrdlemisi liikuv ja võib saada, kõrgema
le kihutatud teaduse, tehnika ja. ühiskondlikkude olukordade arenemisega, mis 
sihib intensiivse kultiveerimise piirisele. Seeasemel, et võtta, harimisele 
paremat pinnast, võib samuti halvemal pinnasel saavutada, suurema, kapitali- 
ja. töö kui üttega, suuremat tooki, mis aga. pinnase toogi seaduse alusel annab 
pelat ii-vselt vihenevaid tooke. Selle järgi annavad põhimikurendist * vii j akamad 
põhimikutükid, s.t. need, mis ei nõua täiendavat maksuste kulutust. 3) asend, 

mis tingib transpordi maksuste erineva suuruse ja. mis annab ennast tunda, ma
jandatava. põllu kaugenemisega talu õuest, eriti aga"majandi kaugenemisel mine, 
miturgudest. Eriti klassiliselt on seda käsitanud v. Thünen oma. teoses ifDer 
isolierte Staat (vt. n. 18,4) Ta näitab, et teravilja, hinnad seda, enam tõu
sevad, midakupemslt tuuakse limalaste tarvete rahuldamiseks vajatavat tere- 
vilja. Seetõttu saavutavad soodsamas asendis asuvad põhimikuomsnikud põhimiku*  
rendist selles suuruses, kuipalju nad annavad vähem, vilja transport kulu
deks kolge kaugemal seisva tootja suhtes, kelle tooted määravad aga. hindade 
kõrguse. Seda, põhimi kurendise nimetatakse ka soodsa asendi rendiseks. 
Nagu ülaltoodust naha, tekib põhimikurendis 1) erinevuste tõttu pinnase vil
jakuses? 2).asendi.soodsuses ja 3) väheneva pinnase toogi seaduse mõjul.See
tõttu ei esine põhimikurendist seal; kus pinnas on viga halb, või kus põhi
miku asend asub turu raiooni piiril, või kui haritakse liig ekstensiivselt 
(või liig intensiivselt) pinnast. Kõik teised soodsamais tingimusis põhimi - 
kud võimaldavad saavutada põhimikurendist. Seega iseloomustab Ricardo põhi
mikurendist, et selle omanik on esijoones differentsin Itulutise saavutaja.
Kui aga kestva rahvastiku kasvu tõttu ka. kõige ebasoodsamad pinnased on ha-



„tmtsene tarvete katmiseks, ja neist omt ei jätku, kuna toodete hinne a 
sevaa nõudmise suurenemise tõttu veelgi; siis muutub põhimi kurend is koigi P°- 
himikkude omanikkude monopol-tulutiseks, kuigi see igaühe,suhtesesineb er” 
neva suurusega, Ricardo õpetus küll ci maini Seesugust põhimikurendis 
ki. mida nimetatakse monopol-rendiseks, aga ei eita,keselle.olmas0-Uz. 
Pi Ifer^ntsi aal-nõhimlkurendi teooria kriiti1^. Bast ist Vaatamata Ricar- 
Во selgele ja veenvale diffe^nYsiaalrendise formuleerimisele, .kutsus see 
siiski esile terve rea kriitika katseid. Nii prantsuse rahvamajandustesd-; 
ne Bastist püüab tõendada et põhimikurendis ei ole iseseisev tulutise liik, 
vaid lihtsalt vastutasu põhimikk. inve steeritud kapitali eest. Sest aastanaas
talt rakendatakse maamajanduses ikka uusi kapitale, mis on ka Dohim1K1 oma
niku tulutise allikaks.'Ta saab suurel määral põhimikurendise naol^seda vas
tutasu töö ja vaeva eest, mida tema, ja ta esivanemad on põhimiku paale kulu
tanud. See kriitika läheb täiesti märgist mööda, sest Rioardo poolt on juba 
ette nähtud rakendatud kapitali katmine. Ta selgitab vaid sellest ülejäävat 
puhttoogi osa, ekstratulu, mis ongi põhimikurendis. , . .
Garey. Garev väidab, et Ricardo poolt kirjeldatud ülemine к, aar inises pa
remalt pinnaseiigilt halvemale, ei vastavat ajaloolistele tõsioludele, sest 
Ameerikas esimesed asunikud ei võtnud harimisele mitte esmejäreKorraS 
luutselt toogirikkamaid pinnaseid, vaid neid, mida. nad. vähemtäle-iKKude töö
riistadega ja vähese tööjõuga kõige kergemini said harida. Meed olid aga, 
kergema mullaga pinnased kõrgendikel. Alles suurema rahvastumise tagajärjel 
asuti madalama, hää ja. huumusrikka pinnase kasutamisele ühes drensazide jne. 
teotsemisega, Ka Garey ei taba selle kriitikaga märki, sest Ricardo ei ole 
tahtnud oma põhimi kure ndise teoorigaga anda asutamise ajalugu, vaid vastavad 
näited peavad vaid illustreerima tema, teooriat. Carey väidete aluseks on teh
niline seisukoht, mis aga sugugi ei kõiguta Ricardo majanduslist vaatepunkti, 
sest alati ei võeta esimesena kasutamisele looduslikult kõige paremat, vaid 
just majanduslikult kõige soodsamat, ja seda olid antud juhul nF&sed P° 
himiku tükid. * n , . . ... . * . . „

Rotbertus’e põhimikurendi teooria. - Ricardo teooriast järgneb, et iga po- 
himik võib saavutada r endise, näru see omane monovolirendise juhtumile .Kuid 
ta eitab, et iga põhimik peab cvirna põhimikurendist, mitte tunnustades abso
luutset põhimikurendist. Viimast vaadet aga arendavad Rotbertus ja Marx.Eot- 
bertuse arvates Ricardo selgitab vaid "põhimikure ndise kõrguse difxeentsl, 
kuid mitte põhimikurendist ennast RocD .lähtub rendise üldisest mõistest, mis 
haarab nii kapitalitulu kui ka põhimikurendist. Selle allikaks on majandus
likku laadi tõsiasi, nimelt et tööline loob rohkem hüviseid, kui ta va^ab 
oma elu ülalpidamiseks. Selle, üle tema elutarvete mineva toogi,osa, võtavad 
omale kapitali- ja põhimiku omanikud selle Õigusliku laadi tõsiasja alusel 
et nende kasuks oleleb erapõhimiku- ja kapita li omandi õiguslik instituutг 
mis võimaldub töölise n.n. kurnamises. See, nii moodustatud ülejääk, ongi 
rendis (kapitalitulu ja põhimikurendis). Kui nüüd nii majanduses kui ka . 
tööstuses kulutatud töökogus oleks võrdne, siis oleksid ka kapi talit ulud ja 
põhimikurendised võrdsed. Kuid maamajanduses koosneb kapitali kulu ainult 
töötasu ja tööriistade kulutisest, kuna tööstuses tuleb veel lisaks Kapita 
likulutus toorainete ostmiseks ja tööndamiseks, kuna maamajanduses see puu
dub (põhimik on loodusanne ja ei vaja karita likulut ust). Selle tagajärjel 
aga saavad võrdsed rendised jaotatud mittevõrdseile kapitalele ja seega ren
dise määr peab olema vabrikandil madalam; Võrreldes kapitalirendisega, POy 
himikurendis näitabteatud suuremat tulu, mis ongi põhimikurendis selle sõ
na harilikus mõttes. Rothertuse järgi peaks selliseid põhimikurendiseid tun
nustatama ka tööstuses iga järgneva tootmis-astme suhte s(Näit. ketra] a Peab 
saavutama põhimi!kurenti kangru suhtes jne.).'Kuid ka toorainete koguse koiku- 

. ~ mine üksikuis 'tööstusharudes võrreldes tööga, peaks samuti kutsuma esile po
l' himi kur endise. „ '

Marxi õpetus. - Marx käsitab põhimikurendist Kapitalismil! koites. Tema 
järgi põhimikurendised on mitmesugused vormid tasumata tööd, mis põhinevad 
enamväärtusel, s.t. sellel töötocgi osal, mida ei.tasuta töötasuga, vaid mis 
võetakse tööliselt ära. Marx üldse eritleb 4. põhimikurendise vormi: lj dif- 
ferentsiaalrendis, 2) pinnaste erinevate viljakuste ekstra tulu (Ricardo, vil- 
jakuserendis), 3) differentsiaalrendis on samuti ekstratulu, mis tekib mit
mesuguste tootlikkustega kapitalide mahutamisega üksteise järgi ühte ja sa
masse pinnasesse mahutades. Absoluutne (normaalne) põhimikurendis on see, 
mida peavad andma kõik põhimikutükid, sest vastasel korral põhimiku omanik 
ei rendi neid üldse enam välja "Absoluutset põhimikurendist MarX põhjendab 
tema väärtustaooriäs tüntud f ' , J väärtuste üleminekuga kauba’
hindadeks (vt. p.7, 13,- 14,17). .
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hine Aoks j Nimelt kapite Iide orgaaniline koostis on maamajanduses madala, 
maksuline, mille tagajärjel on "ka. väärtus suurem hindadest ja. enamvärtus 
seega suurem keskmisest tulust. See vahe enamväärtuse ja keskmise tulumäära 
vahel ongi absoluutne põhimikurendis . Kui tööstuses saavutatakse hindade ta
sandamist keskmisele tulumäärale kapitalide alalise rändamisega ühest toot- 
misfäärist teis®, siis maamajanduses tõkestatakse sellist kapitalide rända
mist põhimiku omaniku enda poolt, kes võtab enamväärtuseIt suurema osa (kas 
kogu differentsi, või ainult osa sellest, see oleneb nõudmise ja. pakkumise 
suhtest) endale, kui seda on keskmine tulumäär. Põhimikuomand on see takis
tus. mis ei luba ühtki kevitali investeerimist põhimikusse ilma, põhimikuren- 
dist saamata (sest siis oleks põhimiku^raomand mõttetu); ta on üldine üle
jääk üle keskmise kavitali tulumäära ja. saabub seega igale põhimikuomaniku- 
if . 7 pohimikurendise vorm tekib loomulikust monopolist siis, kui pin- 
nasetooted esinevad haruldusväärtustena (selliste olemasolu piirab maailma- 
majanduslik vahetuslikkus, jne.), mille monopolihind oleneb ostja tarbeist 
ja ostuvõimest ja mis annnb põhimikuomanikule erilist tulu. Absoluutne põhi
mikurendis langeb ära oma konstruktsiooni aluste (väärtuste üleminek hinda
deks) mitte paikapidavuse tõttu, mispärast ei ole ka Marxi absoluutne põhimi- 
kurendise teooria vastuvõetav. Marxi esimese ja teise differentsiaalrendise 
erinevus seisab selles, et esimese juures tekib põhimikurendis kapitali ja 
töö soodsamast mahutusest (pinnase viljakus, eriti hästi ratsionaliseeritud 
talu, maksujaotuse erinevused jne.) üksteise kõrval-asuvate põhimikkude suh
tes, kuna teise juures põhimikurendis tekib sellest,'et mahutatakse ühte ja. 
samasse pinnasesse kapitali ja tööd üksteise järele, •
Linnarendi omapärasused. - Linnarendis on asendirendise eri vorm.. Kuid ta 
ei ole toodete hind, mida pinnas annab, vaid ta. on põhimiku kui elamute või 
äriruumide asukoha eest makstud hind. Ta. on puht asendirendis, mis tuleb esi
le soodsama asendi eelistamisega halvemale ja. kannab seega differentsiaal- 
rendise iseloomu. Kuid soodsamalt sattunud põhimikukruntide vööted ehituskor- 
ralduste jne. tõttu mõjutavad veel eriti intensiivsema kasutusega*  (suurem ma - 
jakordade arv jne.) pohimikurendise kujunemist, millega tekib n.n. intensiiv
suse rendis. . • ~ •
Põhimikurendi kõrguse ajaloolised muutu.sed. - Klassiline kool, Ricardoga 
eesotsas", oli'arvamisel, et põhimikurendis avaldab'kestvat tõusmise tendent
si alatise rahvaarvu kasvuga. Kuid see oli õige 18,19.s. vahetuse ajal, ja 
eriti Inglismaa kohta, kus ja. mil põhimikurendis kiiresti tõusis. Viimane 
sajand aga on tõendanud ka. vastumidist nähtust, nimelt pohimikurendise aeg
last langemist. Selle põhjuseks oli liiklemisvahendite arenemise tagajärjel * 
teravilja turul teravaks läinud-üleookeaanimaade (USA, India jt.) konkurents, 
mis surus teravilja hinnad alla, ühes sellega ka pohimikurendise. Selle vas
tuabinõuks oli vaid teravilja, tollide maksma panek.
Maa natsionaliscerimine. Henry Georg1! teooria. Väärtuse teenimatu juurekasv.

- PÕhimikuomandi käest-katte' minek toob ka.asa pohimikurendise kapitalisee- ■ 
rimise, sest põhimiku ostja, näeb põhimikus kindlat väärtuse fondi, pinnase- 
took! (kui põhimiku kasvikut),ja vahetab selle siis (harilikult riigilaenu
de kasvikumäära suurusega) kapitaliseeritud rahasumma vastu. See on viinud 
pohimikurendise kõrguse tasandamisele ja kohati näit, viljakuserendise kndu- 
misele, sest uus omanik peab muretsema erilise soodustuse (kõrged viljatol- 
lid), et põhimikuga saavutada põhimikurendist. Kuna pohimikurendise tekkimi
ne ei ole seotud põhimiku omanike poolt ühiskonnale kasulikkude jõudluste soo
ritamisega, vaid põhimiku monopoli iseloomuga, omandiõiguse tõttu põhimikule, 
siis on see tekitanud eraomandi natsionaliseerimise-mõtte. Kuna näit, uue 
raudtee ehitamisel selle lähidaste põhimiku tükkide; või uue linnaosa ehita
misega kesklinnakruntide jne. põhimikurendis tõuseb, siis peetakse põhimiku
rendist täie õigusega teenimatuks tulutise juurekasvuks, mis tuleb kõrvalda
da. See on kutsunud esile põhimiku reformi nõuded, mis suunavad põhimiku rii
gistamise poole. Ent see on küsimus, mille teostamine on seotud väga suurte 
raskustega tänapäeva ühiskonnas; eriti on selle teostamine raskendatud maa
majanduses, kus põhimikurendis nalju suuremal määral sõltub isiku vastavaist 
omadusist ja tööst. Seevastu on leidnud põhimikureform nalju suuremat õigus
tamist linnas, kus põhimikurendis tekkib linna suurendamisest, liiklusvahen
dite täienemisest jne., mistõttu põhimikurendis osutub ka palju suuremal mää
ral selle saajaile teenimatuks väärtuse juurekasvuks. Maa põhimikurendis on 
teatud määral individuaalrendis, linna oma on aga ikka sotsiaalrendis. Põhi- 
mikurendise kui üksiku teenimatu tulutise juurekasvu kaotamist ja selle ühis
konna kasuks üleviimist propageeris eriti ameeriklane Henry George, kes üht
lasi tunnustab ka pohimikurendise majanduslist (alati olelevat) ise loomu.Sel 
põhjusel ta. soovitabki pohimikurendise ühiskonnale ülekandmist viia läbi eri-
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lise põhimiku maks ustusega, mis oleks kohe idatud põhimikurendise тор^ПЛ. 
Rendi mõiste uusim laiendamine majandusteoorias. - Siia kuulub juha maini- 
TüH Thüneni noolt eriti are nTt uj, asendirendise mõiste .Rerdieeõistet on 
laiendanud ka Schäffle, kes leiab, et Ricardo liiga-piirab rendisemõistet, 
kuna, samasugune nähtus esinevat iga tulutise juures, mis saavutata se-mone. 
erilise eelistuse'tõttu, nt. filmitähe, advokaadi kuulsus jne. Seda yoik nim. 
eelistusrendiseks . Samuti ka. Marshall on edasi arendanud rendisemoistet .Kui 
pakkimine ja nõudmine turul on'tasakaalus, siis määravad täie liku'hinna toot- 
mismalsused. Kuid on juhtumeid, kus seda tasakaalu üldse ei saabu, nt. kui 
mõne monopoli puhul on pakkumine piiratud, siis-suurema nõudmise puhul on 
hinnad t oo tmismaksuse st kõrgemad ja nii tekib n.n. haruldus rendis. Kuidjm- 
nad võivad olla ajutiselt kõrgemad pakkumise vähesuse tõttu, vähemalt nii 
kaua, kuni snbub pakkumise kohanemine nõudmisele. Seda vahet nimetab Marshall 
ousasirendinskoJuid Marshall, Edceworth jt. eraldavad veel ühe rendisemõis- 
te. See tekib sellest, et teatud hüvist ei hinda kõik ühesuguselt,, vaid nt. 
teal, hüvis evib vaase suhtes suurema väärtuse kui rikka suhtes (piirkasu-iF- 
kuseteooria ■ lusel). Seda vahet turuhinna, ja. ostja, hinnangu vahel nimetab 
Marshall terbimisrendiseks . See annab end tunda, rikkamale vähem ja vaesema
le enam. * '

IV. V a h e-t u s.
• • —PE—n----------- '

Õpetus vahetusest,- Tänapäeva majandust iseloomustab vahetus, mis seob Uk- 
sikmajandid ühiseks rahvamajanduseks, ning need omakorda rahvusvahelises, ula
tuses - macilmama janduseks. Ürgaegadel ei esinenud vahetust, sest tarbimine 
ja tootmine oli siis vahetult seotud. Alles aegamööda arenes välja vahetus, 
mille all mõistame hüviste liikumist tootjalt tarbijale.
Kaupade turuhind. - Hinnaks nim. seda hüviste kogust, mida saadakse-va aetus - 
'liikluses Hüviste eest. Kuna tänapäeval kõik omandatakse raha eest, siis , 
mõistetakse harilikult hinna all rahasummat, mida maksetakse selle VÕi tei
se hüvise eest. Turuhinna all mõistetakse hinda, mis makstakse uru- , mh--e 
all harilikus kõnes mõistetakse kohta, kus sooritatakse kaupade ost—müüki 
maianduslikkus mõttes. Sõna '‘turg"' tähendab teatud territooriumi (rip,ko- 
lonii jne.) ostjate ja. müüjate kogu, kes "puutuvad kolku ja. vahetaved oma

Turuhindade kõi к um' ne • kaubamai andus e reguleerijana, - Modernsele kaubatoot- 
miseleoniseloomulik,ethüvisteiiigijakoguse valmistamine ei allu ühe
legi kesksele reguleerimisele. Tootjaid juhib siin vaid tuluhuvi, mis uen- 
tab võimaluse ületootmiseks ia koos sellega vakkumise ja. nõudmise suhtelise 
seginaisWi.se. Vajaliku suhte ülalhoidmine rah vasme 3 andus liku tootmise ]a. 
tarvete vahel*on  seega, hinna tähtsaim funktsioon. Hind on^seega konjunktuu
ri baromeeter. Tema tõusuga seotud tulu suurendamine on näpunäiteks vasta
val aial hüviste valmistamise suurendamiseks, kuni saabub jällegi tasaxaai 
Ja vastupidi . Hinnakõikumine on seega ühiskondlike hüviste V-istuse regu- 
laat or. ' ' .
Nõudmine ja pakkumine. - Turul, kus puutuvad kokku ostjad ja^müüjad.kuju- 
Heb nenTe egoistlik"~püüdude*  (ost ia tahab osta odavamalt müüja muua-kalli
malt) võistluses teatud hind. Turul valitseb seega teatud konkurents, mis 
väljendub ühiskonna liikmete üksikute huvide võistluses, suuates üksikisi- 
küte tegevusi ja mõjutades üksikute esemete hindade kujunemist turul. Hin
nad iacunevad säljuures konkurent- ja monopolihindadeks. Esimeste all mõis
tame nende kaupade hindade kujunemist, mille, pakkumisel ja nõudmisel valit
seb võist lus, s.t. mille valmistust ja tarbimist võib piirata ja. laiendada. 
Hindadele mõjub päämiselt kaunade kogus turul ja tegelikkudejstjäte arv kes 

' vajavad vajalikke vahendeid: või teisiti,-pakkumine ja nõudmine. Turule tu-.
Ieva te kaupade kogus on pakkumine, ja kaupade kogust л mida, ostjad soovivad ja 
võivad oma rahaliste vahenditega osta, nimetatakse nõudmiseks. Pakkumise ja 
nõudmise suhe turul määrabki hinna. Suur kaupade hulk turul loob hinnad al
la ja vastupidi. Kuid see hindade kõikumine ,mis oleneb pakkumise ja nõudmise 
määrast näitab siiski ainult üldist tendentsi, hindade kujunemise üldist 
käiku. pj-mele ei saa. eeldada, et hind oleks pakkumise ja nõudmise aritmee
tiline suhe, et näit, kahekordne hinnalangus leiva juures kutsuks esile ka 
kakskorda suurema tarbimise jne. Siin mängivad suurt rolli igal 

individuaalsed asjaolud. Nii hindade kõrgenemine mõjudes kõige varem 
vaesemate kihtide juures, võib hutsuda esile surrogaatide tarvitusele võtmi
se (või asemele kunstvoll ehk sunnib piirama te isi tarbeaineid jne. .Üksik- 
:5.ia on kõik vägagi individuaalsed, kuid meid huvitab mitte uksi- hind, 
laid touhLa^ puutuvad kokku ostjate ja müüjate maasid; siin reguleerib

juuresvae s ein at e kiht i de
se (või aseme

seginaisWi.se
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hindu nõudmine 1a pakkumine f Kuld need omakorda koosnevad mitmesuguseist hin» 
na faktoreist. Nii kuuluvad pakkumise sfääri järgmised tähtsamad faktorid: 
pakutavate hüviste kogus (mõjub hindade vastutasu suurusele), valmistusmaksu- 
sed, pakkujate arv (nende rohkus suurendab kõikumisi) jarrahaväärtuse hinda
mine |pakhujate noolt (rahaturu raskused, krediidi puudus, sunnivad odavamalt 

muuma). Nõudmise küljel leiame: tarvete vaheldus ja seis'(intensiivne, häda-i 
vajalik tarve on kõrgemalt hinnatud) nõudiate ostu=iõud, nõudjate arv (suur, 
tugevndab pakkuja seisundit, kuid, teiselt see võimaldab aga. ka odavama hin
na. masstootmise seaduse alusel) ja nõudiate raha, väär tüse hinnang (madalam re- 
haväärtus võimaldab kõrgemad hinnad). Nõudmise ja -pakkumise seadus leiab 
tarvitamist täiel määral hulgikaubanduses, kuna jaekaubanduses (en detail) ta. 
omab terve rea olulisi piiratus!. Näit, üksik ost':a ei tunne hästi üldturu 
seisundit ja olenedes jõukusest,.osb jad võivad maksta sama, kauba, eest samas 
kaupluses'erinevaid hindu jne. Üldiselt on s.p. jaekaubanduse hinnad nalju ' 
püsivamad. Kuid siin mõjub ka'ostjaskonna kulutise suuruse vähene muutlikus, 
harjumus teatud hindadega, jne., mille tõttu järsk hindade tõus tooks ka.asa 
vaid suure nõudmise vähenemise jne. Nõudmise -pa kkum ise seadus eeldab hääd 
turu tundmist jne., mis aga harilikult puudub. P.s. eeldab sama seadus ma-*  
jandusliku põhimötte täitmist, s.o. et ostetakse kõige kasulikumast kohast.
Austria kooli õpetus hinnast ja selle kriitika. - Austria kooli hinna teoo
ria seob hinna kont rahe nt ide väär t ushinnanguga ja toetub piir kasulikkuse 
teooriale. Austria, kooli esindaja Karl Menger vaatleb hinna, moodustumist iso
leeritud vahetuses ja lähtub sääljuures arvamusest, et iga vahetaja hindab 
vahe taval st hüvistest kõrgemalt neid, mida ta tahab saada. Seega, isik A. kel
lul on teravilja, hindab: 80 mõõtu teravilja = 40-mõõtu veini = 100 mõõtu te
ravilja. Seega saame kaks hinnapiiri ühe kauba (s.o. 40 mõõdu veini) jaoks; 
mis tendeerib (sihib) nende piiride (80, ja. 100) vaheloleva keskmise (s.o. 
90) poole. Turu vahetuses leiab see arvamus kinneldust. Edasi ta. vaatleb 
eraldi monopol- ja. konkurent shüvi seid. Monopolhüvise saab see ostja, kes pa
kub kõige suuremat vastuvärtust . Seega, hüvist kõige enam hindav, kõige 
maksuvõimelisem makstasoovi ja (maksja) saab selle hüvise, kuna, teised lange
vad ära. Hind moodustub siin piires, mille tõmbavad kõige viimasena vahetus
se tulnud ostja, hinnang ja kõige esimese, mitte enam vahetusse tuleva,ostja 
hinnang. Konkurentshüviste juures tekib võistlus ka vakkumise küljel, kus 
mõõduandvaiks osutuvad veel viimastena vahetusse tulevate (s.t. vähim vahe- 
tusvõime Uste ) müüjate hinnangud (kes hinndavad vastutasuks saada.vaid hüvi
seid kõige kõrgemalt) ehk kes pakuvad oma hüviseid kõige odavamalt. Seega 
tulevad siin arvesse mõlemad parteid. Nõudmise küljel eelistatakse, kõige ma
dalamate ja. pakkumise küljel kõige kõrgemate hinnangutega vahetajaid. Philip- 
povitsch selgitab seda järgmise arvulise näitega:

Ostjad hindavad hüvist:10 9 87 654321
Müüjad'hindavad hüvist: 123456789 10 '

Ta lähtekohaks on, et iga ostja, tahab küll kõige odavamalt'osta, kuid on val
mis siiski rohkem maksma, kui et läheks ära tühjade kätega. Samuti on see ka 
müüjaga. Sääl juures kõige vahetus võimelisemad ostjad hindavad kõige madala
malt. Seetõttu* tulevad vahetusse ainult esimesed viis-paari ja hind kõigub 
5. ja 6. vahel. Läheb hind 6ele (jälgi alumist rida), siis ostja astub ühe 
koha tagasi (5) ja. müüja tuleb üks koht edasi '(6. juurde). Kui hind langeb 
alla'5^ siis vastab see ostjale hinnanguga 1,2,3,4,5,6:'kuna. ostja hinnangu
ga 7, võib osta alles siis kui müüja hinnang on juba 3. Seega, hind’määratak
se piires, mida ülal (reas) piiravad viimase, veel vahetusse tuleva, ostja ja 
esimese lahkunud müüja (6) hinnangud ning all piiravad kõige vähem vahetus- 
võimelise,veel vahetusse tuleva,müüja, ja esimese just vahetusest lahkunud 
ostja. (5) hinnangud. Pakkumise ja nõudmise küljel moodustavad hinnapiiri 
viimase vahetusse tuleva ja. esimese mitte enam vahetusse tuleva vahetaja 
väärtushinnangud.'Seda hinnareguleerimise tendentsi nim. Böhm- Bawerk piir- 
paaride seaduseks; Lihtsamalt selgitab austria, kooli hinnateooriat Tupan-Ba- 
ranovskiy, öeldes, et ühe ja sama kauba-ra.halised hinnangud ostjate juures 
on erinevad ja olenevad nende jõukusest. Miljonäri hinnang on prljuorgem 
kui'kerjuse oma. Käsitame siin selgituseks Mengeri tabelit (venta .6,15 . 
Ihk; 31). Sääl tähendavad rooma numbrid ostjate jõukuse klasse: I-kõige rik
kam. II-vähemrikkam jne. Araabia, numbrid tähendavad kauba üksikuid hinnan
guid vastava klaasi"ost jäte"poolt. I klass hindab antud kauba esimest ühi
kut Kr. 10.- 3, kr. 9.-; 3,'ühikut Kr. 8,- jne. Kui esimene klass hindab 
antud kauba 1. ühikut kr, 10,-, siis IV klass hindab sedasama vaid Kr, 7,-, 
X klassi ostja ostab vaid ühe ühiku Kr. 1.- eest. Kui nüüd müüjal on müüa 
10 ühikut teatud kaupa, siis ühiku hind ei võiks olla üle ega alla. Kr. 7,-
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sest kui hind oleks Kr. 8,- siis ta saaks müüs vaid 6*  ühikut (I klass ostab 
3 ühikut - (10,9,8). II kl. 2 ühikut (9,8) ja III kl; l.ühiku; või kui hind 
oleks Kr. 6;-, siis tal peaks olema müüa 15 ühikut. See aga ei võima Idaks 
hinda tõsta. Hind on ühtlane kõigile sest konkurents surub üksiku hinnakõr- 
genduse ühtlasele tasemele.'See selgitab ühtlase hinna tekkimist. Seega tu
ruhind on kõige kõrgem hind, mille juures ostjad võivad osta kogu müügiks 
määratud kaunade koguse. Tu: .hind oleneb ühiskondlikust nõudmisest (ostiate 
kaunade hinnangute kõrgusest) ja ühiskondlikust pakkumisest (müügiks pakutud 
kaunade kogusest). Individuaalsed kõikumised ei avalda turul reaalset mõju, 
sest kui nt. ainult I kl. "hindaks Kr. 10,- asemel Kr. 20.-,siis see ei muu-, 
daks ndist hinda. Kr. 7.-, s.p. kõlab Tugan- Baranovskii järgi Austria kooli 
hinnosenins järgmiselt: turuhind määratakse kahe faktoriga: 1), objektiivse
ga - turul miücilrs nahutavate kaupade kogusega ja 2) subjektiivsega,- ostja, 
te’individuanlsete hinnangutega (millised jällegi määratakse ühelt noolt, ob
jektiivse faktoriga - ostjate ostuvahenditega, ja. teiselt noolt subjektiiv
se faktoriga. - ostetavate hüviste kui ostjate suhteliste tarvetega) Selle 
teooria, kriitika kohta maksab piirkssulikkuse teooria kriitika (vt.p.6,17 
Ihk. 32). Austria kooli hinna teooria lähtub ikka hindade loomisest olemas
olevaile hüviseile. Ta. sihtpunkbiks on tarbija seisund. Kuid võib ka. küsi
must ümber pöörda, sest ka. hinnad ei jäta mõju avaldamata hüviste valmistu- 
sele ja seega, viimane korraldatskso hindade • j ärgi.
Luksusesemete ja. vältimatute esemete hinnad. - Hindade kõikumisele nõjub 
kaupade iseloom. Luksus l:auna7Hj hinnad kõiguvad palju vähem, sest hindade vä
hemagi tõusu puhul võidakse nende ostmisest loobuda, S.p. luksuskaupade hin
nad on püsivad. Kuid nende odavnemine võib seevastu kutsuda, esile suure mi- 
nemi (nt.-uurid olid varem rikaste luksuseks, tänapäeval nad*  on juba mass- 
artiklid). Vastupidine on lugu vältimatude tarbimise seme te ga, mille hinnad 
alluvad palju suuremale • kõikumisele. Nt, leib. Hindade kõrgenemine ei või 
lõpetada leiva nõudmist, sest meie olelu sõltub sellest. S.p, ka pakkumise, 
vähenemine kutsub siin esile hinnatõuse, kusjuures tarbija leiab osalist väi 
japääsu vaid aseainete tarbimisega ja teiste tarvete rahuldamisega (nt.luk
susesemete) piiramisega. Kuid seevastu hindade langus ei võimalda suurenda
da. leiva, tarbimist kuigi nalju üle tavalise määra, kuna, meie hädavajalikku

de tarvete alal nõudmise suurendamisele on tõmmatud juba, füsioloogilised pii
rid. Aga luksustarvete ga laiutamisele ei ole selliseid piire tõmmatud, s.p, 
hindade alanemine kutsub siin ka. esile nõudmise suurenemise nalju suuremal 
määral. " ' . , "
Keskmine-hind. Tootmiskulude tähtsus hindade määramisel Hind, ja kasum, 51 
ole va.Te et pakkumine ja nõudmine reguleerivad hindu, kuid siiski ei se 1 gi- 
ta need küllaldaselt hindade kujunemist. S.p. tuleb neid lähemalt selgitada.
Hinnad kõiguvad alatasa üles ja. alla, mingi keskmise ümber, mida "nim. kesk

miseks, harilikuks hinnaks. See on erinevail kaunadel väga erinev. Selle kesk 
mise hinna nagu mingi keskpunkti ümber kõikumine on-tingitud tootmismaksu-. 
seist. Nende all mõistame valmistatud kauba maksust, s.t. kõiki neidkuluti- 
si mida valmistaja neab tegema, selle või teise kauna valmistamiseks. See 
tootmismaksus neab sisaldama endas ka ettevõtja tulu, ilma milleta viimane 
üldse ei asuks valmistama, sest ta ei valmista kaunu oma tarbimiseks vaid tu
rule, Tulu suurus on erinev ja võib ajutiselt vägagi lengeda. Konkurentsi tõt 
tu ettevõtjate vahel saabub teatud keskmine, n.ö. normaalne tulu valmistu- 
sest. Kui turuhind vastab tootmismaksusele, siis tähendab see, et saavutatak
se keskmine normaalne tulu. Kui aga hind on kõrgem tootmismoksusest, siis 1 
ettevõtja saavutab suurema tulu teiste ettevõtjate suhtes, kes hakkavad sa
muti seda kaupa valmis tarna, suureräidss aga seegm pakkumist ja. hinnad langevad 
tootmismaksuste kõrgusele. Vastupidine nähtus ilmub, kui hinned on madalamad 
tootmaksusist ja. seega tulu väiksem teiste ettevõtjate tulust. Seega turu
hinnad järjekindlalt'kõiguvad, meelitades uusi kapitale kõrgemate hindadega 
aladele ja tõrjudes neid madalamate hindega aladelt,‘nii, et ikka saavuta
takse keskmine' tulumäär, mis vastab tootmismaksusele. Kuid kõigis ühe toot
misala ettevõtteis ei ole tootmismaksused võrdsed, vaid paremine sissesea
tud ettevõtteis■on nad teisist madalamad. Ometi-võib määriteIla,keskmisi 
tootmismaksuseid millised osutuvad poraalseiks , ja mis on tüübilised suure
ma osa ettevõtete kohta.‘Need keskmised tootmismaksused määravad siis ka tu
ruhinna (Lexis, Marshall, Kurtsinski). Seevastu aga klassilise kooli,(Ricar
do) arvates määratakse turuhind kõige halvemais (primitiivsemais) tingimusis 
valmistava tootja, maksusega, kelle tootmine on vajalike tarvete katmiseks, 
s.t. piirmaks ustusega. (Tugan-Baranovski j järgi määravad hinnad nende kaupa
de tootmismaksused, mis on vajalikud turu nõudmiste rahuldamiseks). Selle
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ettevõttetüübi tootmism-ksustega, saavutatud panemine seade Idud ettevõtted 
suuremat tulu, kuna, nende too+mismaksused on madalamad ja vastupidi. Kuid 
see ei riku üldpilti. Teisalt näeme, et see 1 kapitalide rändamine ühelt „alalt 
teisele, mistõttu saabuvad kesknised hinnad, sünnib alles võrdlemisi järsku
de ja. suurte hinnakõikumiste tõttu, kutsudes esile ka vastava tulu määra 
muutmise. Takistuseks on siin suured seisvad kapitalid, uue ala oskuste mit
te evimine jne. Kergemine võimaldub see kaubanduses. -
Hindade reguleerimine.Vabalt taastoodetavad ja mitte vabalt taastoodetavad 
kaubad,Vabs [Vth. a s t о о de t a vä t e Cjälletoodetaväte ) kaupade hinnad määratakse 
eelvool vaadeldud viisil.'Kuid seevastu esineb kaupu, rulle koguseid ei saa. 
inimene vabalt suurendada, vaid nende suurendus oleneb‘looduslikest tingi- 
musist (metsamaterjalist, põllupinnase suurusest jne„).S5in toodangu suurene
mine osutub hindade kõrgenemise tulemuseks, "milliseid ei määrata keskmist 
tüüpi ettevõtte iga; vaid nende ettevõtetega, millised töötavad kõige kehve- 
mais tingimusis, s.t. kõige kõrgemate tootmismaksustega,mis on va ialikud 
selleks, et rahuldada olemasolevat nõudmist. Ja süda s.p. et konkurents osu
tub siin palju piiratumaks, • •
Vaba majandusliku käibe kitsendamine. Mono no li hinnad; - Piiratud arvul taas- 
t о ode t ava i It huvi se ilt’Tabme üie nende hüvlsTe juure-, mille kogus ei ole • 
üldse suurendatav. Seda piirkonda nim, monopoliks. Monopolihind tekib siis, 
kui hüvise valdaja evib tegel:he või Õiguslikult kaitstud võimu ainuüksi-" 
seks teatud liiki hüv iste müimiceks. Monopolid on loomulikud ja kunstlikud. 
Loomulik monopol tekib, kui teatud esemed evivad haruldususe omadus id, nt. 
vanad maalid, muinasaegsed kujud, haruldased veinid jne. Nende hindade juu
res ei saa üldse rääkida nendev]mistusmaksuseist. Meed hinnad võivad saa
vutada ükskõik millise kõrguse olenedes antud hüviste arvust ja'ostja soo
vist neid omandada. Kuid need hinnad ei tõuse siiski lõpmatuseni; vaid kõr
guseni, mille juures kõiki neid esemeid võib müüa suurima, tuluga. Seda hin
da. on võimatu teoreetiliselt määrata. Tähelpanu väärib siin austria kooli 
teooria. Kunstlik monopol tekib, kui mingi poliitiline või ühiskondlik võim 
annab sellele või teisele isikule (ka isikute rühmale) teatud toodete val
mistamise või müügi õiguse: Nii tekivad riigi (telegraaf, post jne.), oma
valitsuse (elektrijaam jne.) ja era sessiooni teel monopolid. Siin vaba 
konkurents•kõrvaldatakse täiesti; hindade kõrgenemisele paneb vald piiri 
müüja huvi, kes taotleb mitte kõrgemat hinda, vaid suurimat tulu. Kõrge 
hind vaid vähendaks minemit. Kõige moodsam hind võib saada määratud ainult 
katseliselt. Monopoli piiratumal kujul tahavad saavutada mitmesugused ette
võtjate liidud (sündikaat, kaptell, trust), sest kogu toodangu monopolisee
rimine on neil võimatu. Monopol võimaldab nõnda, nim. differentsiaalhindade 
tarvitamise, millega hüviste hinnad on jaotatud astmeliselt vastavalt isi
ku ostujõule (kallim hind rikkale, vaesele aga odav hind). Kuid nende läbi
viimine on seotud suurte raskustega. Näitena võib mainida trustide sisemaa 
kallimat ja välismaa odavamat hinda, raudteede differentsiaaltariife jne.
Taksid. - Hindade reguleerimise viimaseks liigiks on*teatud  hüviste hin
dade määramine ühiskondliku võimu poolt, n.nim. taksid, mis esinesid juba 
Kreekas ja Roomas, kuid olid eriti levinenud keskajal linnapoliitikas. Sa
ma leiame ka tsunfti süsteemis, kus toodete hinnad olid"kindlaks määratud. 
Hiljem nad kadusid vaba konkurentsi maksvusele pääsuga, kuid veel 19. s.esi
nes neid. Linnavõimu poolt määrati taksid'nt. I järgu tarbeaineile (leib, 
liha), siis teatud jõudlusile (voorimees), eriti aga riigivõimu poolt raud
teedele (tariifid jne.) . • '
Raha., Raha te kkimine j а a j a lugu. - Raha all mõistetakse igapäevases elus: 
1) isiku rikkust, "ta hüviste tagavara suurust (raha, on siin rikkuse sünonüü
miks), 2) laenukapitali ja. 3) rahamärki, mis ringib liikluses ja mis ongi 
raha pärismõiste. Rahahinna all aga mõistetakse; 1) rahamärgist lähtudes - 
rahaühiku ostujõudu, "mis on kui kaup üldse, kuna ka seda, arvestatakse pak
kumise ja nõudmisega, 2) laenukapitalist lähtudes - kapitali kasutamise 
hinda, tema, eest makse tava t kasvikut. •
Raha on majanduse ja nimelt "arenenud vahetusma janduse sünnitus. Suletud ko
dumajanduses puudus vahetus. Sellest edasi tekkis kaupade üksteise vastu 
vahetamine, mis oli‘sage li suurte raskustega seotud. Aegamööda tekkis va
lik neist kaupadest, mis olid eriti kohased vahetuseks. Need omandasid eri
lise omaduse, üldise vahetus vahendi iseloomu. Nt. nahad jahirahva ste juures 
ja karjakasvatajate juures veised (sellest ka ladina k. raha nimetus pecu- 
nia): Afrika rannikurahvail kauri karbid (40 tükki nööris) moodustasid ühi
ku n.n; String’i, Üldse väga sageli ka ilu- ja ehteesemed"täitsid raha üles
andeid; esinesid ka t oi t=va hendid - sool, kakaooad, pipar, tee (Hiinas) jne.
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siališeerumine jätkus. Vahetusvahendiks võeti jaunismetalle (kuld., hõbe) Ja 
naiste suhtes need tähendasid juba suurt edusammu, -Raha tarvitamine on väga 
vana. Juba Babvloonias (3.aastatuhande keskel e.Kr, s.) leiame ostu- ja lae
nutus =tehinguid kullas ja hõbedas. Siiski mündid puuduvad vanalajal, kulda, 
jne. arvestati kaalu järgi. Siis mündi formiga raha sai esmakordselt ratsio
naliseeritud vormi, millega tulid- kõige selgemalt esile raha omadused.Ainul 
selliselt ta võis'rahana liigelda. Kuna kõik kaubad tarbitakse lõpuks otse
selt või kaudselt," j ääb münt, "kui raha, ikka turuliiklusse. Esimesed mündid 
esinesid 7,s.e; Kr. s. Lydias, kust nad levisid ka Kreekasse, Sitsiiliasse, 
Itaaliasse jne; Inglise -Prantsuse mündi asjanduse aluseks on karolingide пае 
arvestus; 9. s. pääle levib Taanis läbiviidud margaarvestus, Puhtrahalise 
iseloomu evib raha alles -paberrahana. •

Tähtis on Knappi rahaliikide klassifikatsioon. Ta jaotab rahad: 1), piira
mata obligatoorse iks, (s,o. raha, mida peab võetama vastu igal pool piirama
tul arvul), 2) piiratult obligatoorseiks (vastuvõetav teatud summani, hari
likult on seda vahetusraha) ja 3) fakultatiivseiks (puudub vastuvõtu sundus) 
4) definitsiivseiks (ei ole vahetatavad ühtegi teise rahaliigiga, on seega 
kõige kõrgem rahaliik) ja 5) provisoorseiks (on vahetatavad definitiivseis- 
se) 6) valutaarseiks, (obligat ooiscd ja ühtlasi definitiivsed rahamägid; nad 
on kogu valuuta aluseks kui harilikud maksuvahendid ja tarvitatavad välis- 
liikluses) ja 7) aktsessoorseiks (ülejäänud).
Väärtmetallide tähtsus rahana. - Ajajooksul otsustasid sobivamaks vahetus - 
vahendiks metallid, eriti aga jaunismetallid, eesotsas kulla, ja. hõbedaga..Sel 
le põhjuseks olid nende erilised omadused: 1) ühtlus -'vaatamata päritolule, 
2) vastupidavusvälismõjude (tempertuuri, rooste )■ vastu, 3) jagatavus - tü- 
keldus ei mõjuta väärtust (teisiti on see hobuse, teemandi jne. juures), 
4) portatiivsus, s,t. et nad on kergesti transporditavad oma suure e
väärtuse tõttu, 5) kergesti eraldatavad(värvus, kõla, väljanägemine) ja 6) 
relatiivselt suure väärtuse püsivusega, eriti kullatoodang osutub väga väik
seid kõikumisi.-Nende•omaduste tõttu kuld (ja ka hõbe) on tõrjunud teised 
metallid ( raua, vase, pronksi) põhirahaseisundist välja ja viimaseid tar
vitatakse vaid vahetusrahana. Kuigi kuld (ja hõbe) ei ole ideaalsed raheme
tallid, on nad siiski tuntuist paremad.
Rahafunkts ioonid. - Raha tarvitusele võtuga jaguneb vahe tusprot sess kaheks 
aktiks: 1) ostuks ja 2) müügiks. Paistab, nagu vahetusprotsess läheks seega 
keerulisemaks, tegelikult ta aga siiski lihtsustab vahetust määratumalt: ei 
ole vaja otsida teist vahetajat, kes'tahaks seda hüvist, mis on esimesel va
hetajal js 1 kellel on ka see hüvis, mida tahab esimene vahetaja. Ta või
maldab vahutusc suure kauguse ja ajavahemikkude suhtes. Rahata oleks kauba
liiklus majanduslikult arenenud rahvaste juures tänapäeval võimatu;

Seega raha põhifunltsioonid rahvamajanduses väljenduvad selles, et ta on: 
1) üldine vahetusvahend 2) üldine väärtuste võrdlus vahend, (sest vahetus 
seisab kahe väärtushinnangu võrdluses kolmandaga, mille suhtes siis väljen
datakse vahetatavate esemete väärtus; kõik esemed hinnatakse nüüd raha pää
le, raha Ühik on nüüd üldnimetaja ja mitmesugused väärtuzed selle lugejaks) 
ja'3) maksuvahend (mis on eelmistega tihedasti seotud'?),; maksuvahendiks ta or 
nt. palkade, rendi, kapitalikasviku jne, maksmisel . kuna turuliiklus ei an
na küllalt Kindlust, siis võimaldab seda riik, kes kuulutas teatud rehamär- 
gl seaduslikuks maksuvahendiks ja teeb selle vastuvõtu kõigile ko
hustuslikuks, Seega rahafunkts ioon seadusliku maksuvabe ndina on vpid aja
looline nähtus. Sellele vaatamata peab suurem osa rabateoreetikuid seda 
funktsiooni raha oluliseks tunnuseks. Selle järgi võime raha majanduslikku 
mõistet määritella kui hüviste kogu, mis on määratud teenima riiklusmajandu- 
ses üldise seadusliku maksevahendi funktsioone vahetus- ja väärtusvõrdlus- 
vahendina. Neist raha põhifunktsioonest tekivad raha tuletatud funktsioonid: 
1) väärtuste üle kande vahend (ajas ja ruumis, raha on seega kosmopoliit, kuna 
teda võib sinna kanda, kus teda vaja)^) krediidi vahend (raha kui varandus). 
Rahayäärtus. - Rahaväärtust püüab selgitada määratu hulk teooriaid, mil- . 
li seid, võib koondada viide rühma: 1) abstraktsed nominalistlikud teooriad:' 
raha on ainult arvestusühik, lepinguline suurus. Siia kuuluvad Looke? Hume, 
Liefmann, Bendixen; 2) riiklik nominalistlikud ehk chartaalsed teooriad: ra- 
hafunktsiooniks on ainult tema maksuvõime, raha evib väärtuse ainult seadus
liku maksuvabe ndina. Siia G. Knanp;§) krediidi - ehk usaldusteooriad: raha 
on krediit dokument. Ta on sooritanud teatud teenuse, jõudluse, kuid vastu- 
jõudlust ei ole veel saanud. Siia kuuluvad Macleod, Simmel; 4) kauba- ehk 
kaupmetallistlikud teooriad: raha väärtus "seisab tema material kpubafunk- 
ts ioonis, ta on kaup, kuid erilaadne kaup. Siia: Turget, Smith, Ricardo,Marx



. t UH v ч чKnies; 5) funktsionas lsed teooriad*  raha saab oma • väärtuse sellest, et ta 
funktsioneerib rahamärgina kui vahetusvah nd aga itte kui kaup« Raha’ei ole 
seega substants väärtus, vaid on funktsioonväärtus. Siia: Marx, Simmel, Bel- 
ferioh. Miks aga raha, evib väärtuse kui väärtusmõõt (väärtuse võrdluse va
hend), mis on*õieti  raha väärtuse teguriks, seda selgitab kõige enam raha 
koguseteooria. Merkantil ist id samastasid raha jaunismetallega ja arvasid, et 
raha rikkus oleneb jaun isme talli de rohkusest teatud riigis. Marx seevastu,- 
das raha väärtuse, kui iga teisegi kauba väärtuse määrajaks selle saavuta
miseks minevat ühiskondlikku vajalikku tööaega. Piirkasulikkuse teooria, ei 
osanud üldse lahendada rahaväärtust, sest see ei ole tarbimise ega ,ka tootmh’ 
se vahend, kuna ta on alati vahetus liikluse s. Kaupade väärtust väljendatak
se rahas ja rahaühik väärtus on üldiselt sõltuv kaubahindade. tasemest; Kau
pade koguse suurenemisega ta väärtus väheneb ja vastupidi. Siit näeme, et, 
raha väärtus on suhe kaubahindade ja rahaühikute arvu vahel, ta-on relatiiv
ne suurus. Sellest järgneb, et ta. ei olene raha-aine väärtusest. Eriti sel
gesti tuleb see nähtavale paberraha‘juures. S.p. on ka kauba ja raha loo
mus erinevad: kaup võib saada rahaks; kuid funktsioneerides rahana ta ei 
ole kaup (ei'lähe' tarbimisse vaid jääb ikka vahetusliiklusse), aga funk
tsioneerides kaubana,ta ei ole raha. See käib nt. -kulla, kohta, kuid kõige 
selgemini esineb see paberraha juures. ...... ,
Raha väärtuse kvant i t я t i i vne teooria. - Raha väärtust püüab selgitada sel
le koguse (kvantiteedi) teooria, mille põhialuseks on nähtus,,et raha kogus 
peab seisma teatud kooskõlas pakutavate hüvistega, turul, et kindlustada hin
dade ja raha väärtuse püsivust. Paberraha, inflatsiooniga kaaslevad majandus
elu vapustused näitasid, et "raha kogus ja. ta väärtus on tihedas suhtes.Need 
mõtted'tõusid juba 16. j а 17.s., kui Ameerikast suurel hulgal sissevoolavad 
jaunismetallidtõid kaasa hinnatõusu. Prantslane Bodin seimi tas seda hinna

tõusu kulla ja hõbeda hulga suurenemisega. Seda mõtet arendasid"John Looke, 
David Hume (tõi sisse veel raha ringimiskiiruse ), John St. Miil, eriti aga 
täiendas Ricardo. Knguse|teooriat on hiljem mitmeti täiendatud ja muudetud. 
Tänapäeval loetakse seda siiski üldiselt vastuvõetuks. Koguseteooria sisu * 
laseb end väljendada valemiga: A+B=C*D,'kus  B,tähistab raha ringimiskiirust, 
C üksikute kaupade keskmist hinnaseisu, T kõigil turgudel, pakutavate kaupa
de kogust (siin ei tule arvestada neid kaupu, mis ei jõuagi turule, nagu ehi' 
tised7 tootmisvahendid, kaubalaod jne.) ja A-raha + raha kogus (siit-tuleb 
maha, arvata sukasääres reservis jne. seisev,•üldse mitte ringlev, raba?, juure 
tuleb aga. arvata rahasurr omandid, nagu tsekk, veksel, rahatu siirde liiklus
Giroverkehr*  jne.) Koguse teooria järgi on suhe rahakoguse ja rahaväärtu- 

se vahel lihtne, sest vastamisi seisavad osta-sooviv rahakogus ja rahaga os
ta võidav kaupade komus. Kui raha kogust suurendatakse (kauba kogus jääb,sa
maks), siis hinnad tõusevad millega langeb'rahaühiku väärtus kui muud, majan
duslikud tingimused ei muutu; ja. vastupidi. Kuid raha koguse mtutus koos kau 
ba koguse muutumisega Bei muutu' ,ei too kaasa hinna muudatusi. Selle teoo
ria põhimõte on kahtlemata õige. Ainult ta muudab, tõelisuse, olukorrad liig 
lihtsaks ja teeb rahnväärtuse tekkimise puhtmehaaniliseks, ainult rahakogu
sest olenevaks protsessiks. Vastu mõjuvad siin ühelt noolt see, kas raha'on 
tehtud jeunismetallist (siis rahavrtus ei lange alla metalli väärtuse), 
või on aine väärtuseta (naher). Teisalt mõjub sellele vastu ühiskondlik tu- 
lutise kujunemine, sest rahakoguse suurendus ei saa osaks kõigile rahvaklas
sile ühtlaselt. Selle taga j är je ]/ kujune vad ka hinnad erisuguselt (luksusese
mete hinnad on palju püsivamad ); sama nähtus esineb jaeksuhanduses, võrrel
des seda hulgikaubandusega jne. Need vastumõjud ei lase mõjule kindlat ja 
mehaanilist komuse^põhimõtet, s.p. ta ei tähista matemaatilist oroportsionaal 
sust raha\koguse ja hinnamo о austamise vahel, vaid näitab ainult tendentse-, 
mis suunavad hindade kujunemist rahakoguse ja rahayäärtuse suhete alusel.Ko
guse ehk kvantiteedi teooria ühekülgseks liialduse avalduseks qn n.n.curren 
theorv, mis ignoreerib tegeliku majanduselu hinnamoodustamise * faktoreid ja 
peab raha väärtust sõltuvaks ainult ringi vast rahakogusest. S.p nõuab see 
teooria pangatähtede väljaanne piiramist ja nende 100/o katet ku las vbsnK oi 
England on sellel alusel'asutatud), kuna kuldraha üldse piiramist ei vaja. 
Sellele vastandseisundis asub bankingtheorv, mis nõuab osa katet sularahas 
ja muu osa. katmist keubaveksleiga; pangatähtede summa, sõltub siin rahaturu 
nõudeist. Uuemal ajal kuuluvad koguseteooria esindajaiks eriti Keynes, ri- 
ving. Fischer ja G. Kasel, Viimase arvates rahe, ostujõud põhjeneb tema,nap
pusest, Maksuvahendit, kui ta juba üldiselt tunnustatud, võib nda välja 
ainult piiratud hulgal, sest ainult siis ta säilitab oma väärtuse. , 
Riiklik rabate ooria, - Riiklik rahateooria tõstab esikohale riigi mõju ja 
seega raha kui seadusandliku maksevahendi tähtsuse. Seda vaadet arendasid
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A. Müller ja Fichte; lõplikuks teoreetiliseks põhjendajaks sai Knapp. Kna.pp’i 
järgi ei ole raha, enne riiki, on olemas ainult vahetus vahendid, kaha te
kib ainult riigi käsul, kes tembeldab mündid (metallraha) ja tähed ning kuu
lutab nad seaduslikeks meksuvahende iks. Selliseid rahasid nimetab Knapp "char- 
taalseiks" maksuvabendeiks. Kas nad on metallist või paberist, see on üks

kõik. Raha mõistel on caks elementi: esiteks "väärtusühiku "(mark, kroon, frank) 
määramine jn siis riigi korraldus proklamatoorsest maksvusest". See järgi ra
ha on ejalooine mõiste ja õiguskorra sünnitis. Knappi teooria sisaldab nal
ju t . ’ " ’ n on siiski selles, kas see nukas formanl-, juriidiline külg 
külla К rau paha sotsiaalmajanduslikke külgi/ Riik võib küll raha\vä ärtust 
mõjutada, kuid see n1:/'seb ainult siis maksvuseleui see on kooskõlas majan
duslike tingimustega. .'aha saab riigilt oma. maksvuse; majanduselt aga väärtu
se. Seda näitavad küllalt selgesti inflatsiooni•ajad.
Ma. a le va. j n 1 j. V, raha bulk_ - on vajalik riigile. Rahvamajandusele vajalikku 
rahakogust väl.ienalab ^lesnoff järgmise valemiga: Metallrahaarve M=(K,H:R) 
- L.r. Rahvamajandusele va jalik metallrahakogus ei nea. olema võrdne kaupade 
ja jõudluste) kogusummaga (K), vaid see võib olla kõige päält korrutatud nen
de hindadega (H) ja raha ringimiskiiruse arvestuse (h) võrra väiksem. Raha 
rin ginis kiiruse arvestusi on mitmesuguseid. Ühe järgi neist võetakse alu
seks raharingimine üksiku kassas, kogu maa jaoks võetakse siis üksikute kas
sade raha, rin imiskiiruste keskmine. Arvesse neaks tulema veel rahade servid, 
rahad sukasääres jne,, kuid need on juba arvestatud raharingimiskiiruses,Et 
õiget rahakogust saavutada, tuleb veel arvesse "võtta krediidis sooritatavad 
toimingud (L), nagu vekslid, siirdeliiklus jne. Selle suuruse saame kre- . 
diidi\koguse • korrutamisel tema ringlemiskiirusega (r) sest krediidi summa on 
seda, suurem, mida, kiirem ta ringib. Vähe teistsuguse valemi annab Fischer: 
M= (K.H.-D.1):R; kus D tähistab tšekkidega käsundatavei d devosiite, 1- nende- 
ringimiskiirust , kuna M haarab pääle metallraha veel paberraha, krediite jne. 
seega eelmisest valemist M+L, Riigile vajaliku rahahulga arvestus põhjeneb 
raha koguse teooriale. Seda, määrab prof. Kurtsinski järgmise valemiga: 
M=(SV:V)+C-K, kus S tähistab ka uba väärt uste kogusummat, V-raha ringimiskii
rust, C-pha, mis on "sukas äärtes", pankades kassatagavadeks jne. K-kredii- 
di surrogaatide summat. Pääle selle nrof, Kurtsinski määrab Irving’i, Fischer’ 

järgi rnhakogust liikluses järgmise valemiga: C.U= p.0, kus C = raha U=raha- 
r in gimis kiirus, p- Firmad, O-kauoadekorus . r f /-
Münt ja rahasüstve^i d6 - Münt on tükk varustatud rehem "rkidega rahametallis 
Rahanduse "kõrraidusclgus on tänapäeval riigi käes, ainult riik on õigustatud 
reguleerivaid'eeskir ju endma. Seevastu mündillöömine (rahapada) võib kuuluda- 
ka eraisikule. Rahaühikute arvu suhet kaaluühikuga nimetatakse mündimääraks , 
mille aluseks olevat kaaluühikut aga. mündikaaluks; nt. 100 gr. kullast 
lüüakse 240 ühikut. Mündimäärast tuletub rahaühiku puhtkaal (kr о on =0,43266 
gr. kulda.) Remediumiks nim, tehnilist veapiiri, millises ulatuses raha- 
puhtkaal võib kõikuda raha löömisel. Käimiskaal (Passiergewicht ) on kaal,mil
les kulunud müntide vastuvõtt eraisikule ei"ole kohustuslik, küll aga rii
gile. Kulumismäär • on meil vahetusrahadel 5':,. Mündirakkimi aluseks on raha
ühik (meil kroon). Rahasordi rahaühikute arv on tema nimiväärtus (1,2,16 jne.) 
Münt on täis väärtuslik, kui ta nimiväärtus vastab jaunismetalli väärtusele^ 
ja alaväärtuseline, kui ei vasta.-Siia kuulub vahetusraha, mille vastuvõtt 
on kohuslik ainult teatud summani. Riik neab enne=kõike mirama kindlaks 
vääringu ehk valuuta s.t. rahasüsteemi. Selleks ta peab määrama valutaarse 
raha, mis on ühtlasi piiramatult obligatoorne .ja definitiivne (nt.kuld),siis 
rahaühiku (marga,krooni) suhte üksikute maksuvahendite (nt.paberrahaühiku 
ja kuldraha) vahel ja kas rehalöömine on vaba kõigile kodanikele antud me
tallist, Vääringusüsteemid jagunevad: I) monometallised vääringud: 1) kuld- 
vääringud: a. puhas kuldväring, b. lonkav kuldv"“ring, 2) hõbevääring, 1 
II) bimetallilised vääringud: 1) para lle elvääring, 2) • kahekordne vääring, 
III) kullasüsteemvirinpud: 1) provisoorsed rahatähed, 2) definitiivsed raha
tähed, IV) paberviring. • ' ..
Monomerallism. - fonometallism on siis, kui'vääringu aluseks on üksainus 
meta П7 kuld“ C kuld v äär ing) või hõbe (hõbeväär.) Kuldväiringu korral on ob
ligatoorseks ja definitiivseks rahaks kullamündid, kuna säjl kõrval võivad 
esineda piiratult obligatoorsena hõbemündid (vahetusrahana). Maksab vaba ra- 
halöömine. On seni osutunud parimaks vääringuks rabaväärtuse-suure püsivuse 
tõttu, eriti just välisliikluses. Viimasel ajal on levinud n.n, kullasüdame- . 
vääring, mis osutub kuld- ja. rebervääringu sünteesiks; Siin ringi vad kulla- 
müntide asemel rahatähed kui seaduslikud maksuvabendid. Ringivad1 rahatähed 
ei ole harilikult küllasse vahetatavad (definitiivsed rahatähed), kuid nea-
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vad õlena kaetud kullaga teatud osas. Provisoorsete rahatähtede puhul on seg- 
vitatav ümbervahetus kullakangide vastu. Kui dv är in gust on ta palju odavam/ 
sest ta. oaneb kulda enda alla, kinni palju väiksema summa, ‘Suurim va.he seisab 
kerges võimaluses rahatähtede ülemääraseks väljaandmiseks. ‘ 
Bimettallismi eriliigid. GrreshQm?i seadus, Bimetall ism on vääring, mille alu
seks on kaks metalli - киГа'/а "hohe , Mõlemate mündid on ühtlasi obligatoor-. 
sed ja definitiivse maksnvahendid; rahalöömine mõlemast metallist on kodani- 
kele-vabn, Bimetalsmi päätüüvideks on 1) paraleel ja 2) kahekordne vää
ring» Esimese juures ei ole määratud kulla ja hõbeda, väär tussuho L, mis ku
juneb ise vabel us liikluses. Nad on kui kaks eri rahasüsteeni teineteise kõr
val, Kahekordse ehk topelt vääringu juures on seaduslikult määratud kulla-ja 
hõbeda Tdärtussuhe, nt. 15:1. Tn oli tarvitusel ka Ladina kündi Unioonis. 
Toppe It vääring ei evi nii nüsivat rahavahetust kui mononctallism. Nii oli 
prantsuse + pelbviäring ehitatud kulla ja. hõbeda väärtus suhtele =15^ ; 1. 
19, s. keskel aga hõbe dato õdangu suurenemise tõttu muutus see suhe hõbeda 
kahjuks vi imase hinna alanemise tõttu. Prantsusmaal oli maksev vaba rahalöö
mine. 1 kg. hõbedat andis 230 irs. ja 1 kg. kulda - 3400 frs. Kui nüüd kul
la ja hõbeda uueks väärtussuhteks sai nt. 20: 1; siis korjati igalt poolt 
kuldmünte ja. sulatati kokku, nii saadi 3400 frs. eest 1 kg, kulda. Selle 
eest-saadi aga turul 20 kg. hõbedat; millest saadi rahapajas 230x20 = 4600 
frs., seega vahetulu 1200 frs. 1 kg, kulla, eest. Selle tagajärjeks oli kul
la liiklusest -ka dunine, kuna igaüks õiendas oma maksud ikka odavama, rahaga, 
s.o. hõbedaga,-Seega täitus Sir Thomas Greshami (kuninganna Elisabethi aeg
ne kaupmees‘16.se Inglismaal) vana reegel, et halb raba tõrjub hää raha 
maalt välja. See n.n, Gresharl seadus' kolab täpsemalt nii: kui ringimises 
olevad rahad ei-evi ühesugust sisemisi, väärtust (üks on teisest odavam, vä
hem kulunud jne.),kuid on võrdsel määral seaduslikuks maksuvabende iks ja • 
kui sääljuures vahemviärtuslikud mündid. suudavad rahuldada liikluse tarbeid, 
siis tõrjutakse vähemväärtuslikkude müntide poolt liiklusest välja, enamväär- 
tuslikud mündid, Enamväärtuslilud mündid korjatakse rahva poolt säilitami
seks, välisliikluse maksete Õiendamiseks või kangideks sulatamiseks, et see
ga saavutada vahetulu (vt, eelpool/.
Lonka väga luuta süsteem, - Kuldväringu modifikatsiooni üleminekul bimetal- 
HsmiIt^onowcaTIIsirTle moodustub lonkav valuuta süsteem. Kuldmünte lüüak
se siin piiramata arvul, hõbemünte aga tarbe järgi. Ta erineb bimetallis- 
mist selles, et väärtuste mõõtjaks on üks metall (kuld), monometallismist 
aga selles/et seaduslikuks maksuvshendiks on kahest metallist (kuld ja hõ
be) mündid. Lonkava, valuuta juures esinevad samad pahed, mis esinevad bime- 
tailismi juureski (kallim münt kaob jne.) Ta tekkis Ladina Mündi Unioonis 
1876 a. " . . .

Ladina rahaliit. - Ladina Mündi Uniooni asutasid 1865 a. Belgia Prantsuse, 
Itaa li a ja ‘ ohvueit s ' topelt väär ingu alusel (kuld: hõbe = l:15s ). Sellega ühi
nes 1868 a. Kreeka. Hõbedaväärtuse languse tagajärjel 1878 lõpetati toppelt 
vääring ja mindi üle lonkavale valuuta süsteemile. Ladina Mündi Uniooni si
hiks oli Maailma Mündi Unioon, kuid see jäi teostamata.Kuldmonometallismiareng. - Endiseil aastasajandeid valitses Euroopa riiges 
hõbe va luuta, mis kaubanduse ja. tööstuse arenguga, pidi andma, maad bimetallis- 
mile, et siis kohati lonkava süsteemi kaudu siirduda kuldmonometallismile_ 
ja selle viimasele arengu astmele - kullasüdameviringule . Esimesena Inglis
maa. 1816 a. läks üle kuldmonometallismile, talle järgnesid pikema, vaheaja 
järele Saksa, Skandinaavia j.t. *
Eesti rahasüsteem. - 3. ma.il"1927 a. rahaseaduse alusel (RT 27,48) on meie 
rahaühikuks kroon - 100/248 gr. puhast kulda. Seaduslikuks maksuvahendiks ‘ on 
aga. Eesti panga täht igas summas. Meil on seega maksev kallas üda.mevä"ring, 
kusjuures piiramatult obligatoorse iseloomuga pangatähed ei ole siiski de
finitiivsed, vaid provisoorsed, ja, nimelt ümber vahetatavad kuldvaluutaga " 
välisrahasse (kohuslik Eesti Pangale, kui summa ulatab üle Kr. 5.000,-),mit
te küllasse. ‘

' 27- Pilet. ‘
Paberraha. Paberraha, mõiste piiritelu, Maksuliiklust teeniva, metallraha 
nõudmine" nõipM suuri hüviste ja. jõudluste kulutusi. Külla vääringu juures on 
paisatud suured hulgad kulda liiklusse, mis toob'kaasa suure lasvikukaotu- 
se päälogi kulub üks osa kullast otse liikluses. S.p. püüti ikka Ja. jälle 
leida odavamat rehaainet. Seda põhjustas veel asjaolu, et rahvama jandil ei 
ole alati võimalik saada vajalikul hulgal mündi metalli.'Nii jõuti lõpuks 
paberi juure. Paberraha, peni esimesena käima John Law 18. s, alul Prantsus
maal, mis aga lõppes suure krabiga. Paberraha, (paberväringu) all kitsamas 

kaupmees%25e2%2580%259816.se


mõttes mõistame selliseid paberilisi rahatähti, mis täidavad kõiki kolme ra
ha. põhifunktsiooni 1) on üldiseks vahetuseks, 2) on väärtus võrdlus vahendiks 
ja 3) on seaduslikuks maksuvahendiks. Seega paberraha neab e virna sundkursi, 
peab olema, obligatoorse -definitiivse • iseloomuga ja ümber vahe tarnata, ta on 
ilma, kulla, katteta. Teised rahatähed, mis on kas ümbervahetatavad või mitte 
ei evi sundkursi, ei ole seaduslikuks maksuvahendiks; ega. ole kavaberili- 
seks vääringrahaks, s.o. paberra.haks kitsamas mõttes. Küll aga nimetatakse 
neid paberrahaks laiemas mõttes, kui nad evivad sundkursi ja. on seaduslikuks 
maksuvahendiks. Siia, kuuluvad ka Eesti Panga tähed. '
Paberrahad ja nangatähed; Paberrahade erinevus krediitdolrumentidest. - Pan- 
gatäht on raha surrogaat, mis võib riigi korralduste tõttu saada kõik pa.be r - 
raha tunnused ja seega muutuda ka paberrahaks. Paberraha, annab välja riik, 
pangatähe pank. Paberraha on määratud kestvalt olema ringimisvahendiks, pan- 
gatäht aga ajutiseks ringimisvahendiks, summade tugevpdäniseks. Ta astub 
liiki usse tööstuse kaubandus ringkondade krediiditarvete rahuldamise otstar
bel. Liikluesuundub ta esijoones vekslite diskonteerimise‘teel ja nende 
tasumisel ta tuleb tagasi, ilma, et läheks uuesti liiklusse. Paberraha aga 
tuleb liiklusse riigi käest, kui see tasub jõudlusi, ja tuleb_tagasi, koda
nikkude noolt ■ • rsude ja lõivude tasumisel, et jälle uuesti minna., liiklus
se ,-paberraha on sunduslik maksuvahend, vangatäht aga ainult krediit=doku- 
ment, mida keegi ei ole kohustatud vastu võtma. Paberraha evib sundkursi, 
vangatäht aga mitte. Veel selgemalt tuleb see erinevus nähtavale paberraha 
ja teiste krediitdokumentide vahel, *
Paberraha väärtus. Agio. - Kuigi paberrahal aineväärtus peaaegu puudub, 
rin gib ta liikluses sageli sama hästi kui metallraha. Rahulikkudel^ aegadel' 
on ta isegi enam eelistud oma kengema käsiteldavuse ja. harjumuse tõttu (nt. 
Vene esimesed assignaalid). Milles a.ga seisab siis paberrehaväärtus ?,-,Et 
ta võib ringida liikluses isegi puhtipabervääringu. näol. Siin tuleb mainida, 
varem käsiteldud rahaväärtuse koguse*  teooriat. Kuid hoolimata. Sudkursist, 
paberraha, väärtus näitab kõikumisi mis võib minna kuni ta töieliku väärtu
se kaotuseni. Paberraha väärtuse kõikumises tuleb järsult eraldada kaks üks
teisest erinevat suunda: "ühelt poolt muutub ta väärtus sisemaa, (siseväärtus ) 
kaupade suhtes, s.o. n.n. paberraha, ostu-jõud, teiseltooolt aga. välisraha 
suhtes (välisviärtus ). Paberraha väärtus on harilikult metallraha väärtusest 
madalam, nt. '«• 1. kuldkrooni eest saab nominaalväärtuses T9 berrsha Kr.115 
Seda, metallraha kellimust paberrnhast nimetatakse agioks. Kuid harva iuhtub 
ka. vastupidine nähtus, et metallmünt on odavam paberiraha nominaalväärtu
sest, seda, nähtust nimetatakse disagioks. Paberiraha, agio tekib ainult rah
vusvahelises liikluses sel põhjusel, et kuld on rahvusvaheline raha, paber- 
raha-siiski vaid lokaalne. , .. . . <
, " " • " " . ' . Kuid kulla asemel võivad astuda rah
vusvahelises liikluses ka vastava välisriigi r^had, sest välisriikide kau
pade eest tuleb maksta kas kulles või selle välisriigi enda rahas. Nii te
kib agio ja disspio oma- ja välisriigi vääringu hinnast rahvusvahelises 
maksuliikluses. Kui ta. on väljendatud välisriigi vääringus, nimetatakse te
da intervalutaarseks väärtuseks ehk intervalut aar seks valuutade vaheliseks 
kursiks. Kuna, aga harilikult kulla või välisraha asemel tarvitatakse mak- 
seiks veksleid/siis nimetatakse seda kursi ka veksli kursiks. Millega aga. 
määratakse vaberirsha. agio, teisiti intervalutaarne kurss ? - Maksubilansi 
teooria järgi määratakse agio sellel kõrgusel,-mille juures antud maa. maksu- 
bilans on tasakaalus. Maksubilansi all mõistetakse ühe-riigi kohustuste ja 
nõudmiste kogusumma suhet kõige teiste riikide omadega. Kui oma=»riigi ko
hustused on suuremad välisriigi vastu, siis tekib suur nõudmine-välisriigi 

valuuta järgi, mille tagajärjel oma-riigi paberraha kurss langeb,, kuna de
viiside kurss tõuseb ja vastunidi. Seega intervalutaarse kursi, kõikumised 
peegeldavad maksubilansi muudatusis. Rahaväärtuse koguse teooria seletab 
lihtsamalt agio nähtusi. Selle järgi, paberraha liiklusega mais on iaunis- 
metallid ja seega, ka. kuldmündid lihtsalt kaup. Kuid mündi hind paberrahas 
(agio) määratakse paberraha kogusega: mida, suurem on see, seda, suurem neab 
olema ka agio ja. vastupidi. Üldiselt seega, on paberraha väärtus metallraha 
suhetes vastuvrovortsionaalne nende koustele (paberraha, väärtus: metallra
ha väärtus = metallraha kogus: paberraha, kogus). Koguse teooria selgitus on 
liig pinnapäälne. Koguse teooriast väljuva inflatsiooni teooria, järgi on, , 
ühe vääringu intervalutaarne v "ärtus rihedas seoses raha, sisevärtusege. Kui 
riigis ülemääraselt suurendatakse paberraha (inflatsioon)^ siis tõusevad, 
hinnad ja väheneb ka rahaühiku siseväärtus. See mõjutab valis kaupmehi, mis 
kutsub esile vekslikursi languse. See toob teooriasse usaldamatuse psühho-



. _ ’ « , , „ , , , * нш * (d,BL069loomse momendi, neda. inflatsiooni, teooriat on are ndanu uuemal aje1 Rootsi 
teadlane Gassel ostu pariteedi teooriaks. Gasseli järele on vringu väärtu
se m ravaks momendiks vastava maa ostu-jõud. Vilis vääringu nõudmisel võrdel 
dkse vÄlisraha kaunade ostujõudu*  välismaal, oma=rsha ostujõuga omal=maa1, 
mille järgi siis m"Fratakse kurss. Kurss 80*kr.  = 100 grs, tähendab seda, et 
meil saab 80 kr. eest osta. sama, kogus kauna, mis Prantsusmaal maksab 100 frs 
Intervalutaarne kurss on seega mõlemate • v’ "rinrute ostujõu võrdsuse (varitee 
di) väljendus. Kui tõusevad maal hinnad, siis väheneb ka raha ostujõud ja 
seega tema V örtus rahvusvahelises maksuliik] us es (intervalutaarne kurss 
langeb "deviisi urss tõuseb). Makrsubilarss ei ole sao järgi vekslikurside 
põhjuseks, vaid hindade kõrguse ia vääringu ostujõu tulemuseks. Sest hinda
de tous laiendab sissevedu ia seega, surub alla, intervalutaarse kursi (suure
neb välisraha nõudmine). See teooria, ei selgita kursi kõikumist hindade muu
tumatuks joomisel. Samuti ei vasta nt. Saksa ja USA ostujõu variteetide te
gelik suhe nende kursi suhtele. Põhi viga seisab sellel teoorial selles, et 
ta ei arvesta deviiside liiklust, kuna ikkagi maksuvahendite tung määrab 
agio. •
Paberiraha käibin^u varjuküljed. - Pabervringu suurimaks hädaohuks on te
ma', kui _ ma.k s uyabe nd i ke r ge ja odav paljustamise võimalus. Siin on vajalikud 
vaid ainult jõudlus võimelised paberraha, trükkimise masinad. Paberraha arvu 
suurendus tekitab * syure agio metallraha suhtes ja viimane kaob liiklusest 
(reshami seadus). Ühtlasi tõusevad hinnad rahaühiku väärtuse langemisega

muutjad yiÄntusetuls rali3e3 -.r;.nb .cd (hotosad). Toiik 
tug reaalväärtuste omandamiseks, mis kutsub esile spekulatsiooni. Sisemise
le rahaväärtuse vähenemisele järgeb see ka valis liikluses, deviisikursid 
tõusevad. Inflatsioon kutsub ühesõnaga väga raskeid varustus! riigi majandus 
elus esile. Kuna paberraha valmistamine võib sündida, piiramatul c, siis viib 
inflatsioon sageli nea täielikule paberraha, väärtuse laotusele. Rahaväärtu
se jaluleseadmine on sel korral väga raske ja keeruline ülesanne.
Paberraha välirtuse restaureerimise viisid, -• Langenud vääringu seneerimi- 
seks, on j-romisedviisid: nomneliseermine; 2) deflatsioon ehk konsoli- 
datsioon, 3). reputatsioon ja 4) devalvatsioon. Millist vääringu saneerimise 
meetodi tarvitada, oleneb olukordadest. Kui inflatsioon on võtnud väikse 
ulatuse ja keskpanga kullafond ei ole oluliselt vähenenud, siis jätkub en
diste normaalsete olude * jaluleseadmiseks ainult paberraha vastu kuldmünti
de vahetamise avamisest. Selle taga järjel paberraha huess saavutab peagi kul
la pariteedi. Seda, meetodi Diehl nimetab normaaliseerimlrtiks. Seda kasutas 
Inglismaa kuldvaluuta maksmavanemise 1 1816 a.
Konsolidatsioon. - Kui aga. siiski inflatsioon on võtnud suurema, ulatuse ja, 
ei võimalda, kohe normaali seerimist läbi viia, siis asutakse aeg-a jalisele 
paberraharingimise vähendamisele, milleks tõstetakse inter va lut äärset kurs
si. Seda saneerimisviisi nimetatakse ka. devalvatsiooniks ehk konsolidatsioo- 
niks.*  Et see läheb aeglasemalt, siis on võimalik tarvitada kunstlikku võtet: 
riik ,tehes laenu ülearuse ,paberraha ulatuses, hävitab laenu abil kokkutõmma
tud paberraha. Selle tagajärjel paberraha, saavutab metallraha pariteedi,mis 
võimaldab ta ümber vahe tüse alustuse. Seda teed võivad kasutada ainult rik
kad ja jõukad riigid, ning-päälegi väikse kursi languse puhul. Seda tarvi
tasid Prantsusmaa, *UŠA  jne. Kuid raha ringimisest tagasitõmbamine toob kaa
sa. hindade languse, sellega kaaslevalt minemi seisangu. Viimase tagajärjel 
väheneb tootmine - saabub'üldine surutis ja massiline töötus.*
Devalvatsioon. - Kui paberraha väärtus on tugevasti langenud, siis peab 
riik meta 11 vä?*ringule üleminekul kasutama devalvatsiooni, mille juures väär
tuseta. paberraha, vahetatakse ümber uue rahaliigi vastu seaduslikult määra
tud vahekorras. Nt. lq23 a. Saksa devalveeris järgmise suhte alusel: 1 bil
jon Mark = 1 Reichsmark, Devalvatsioon tähendab riigi osalist pankrotti. Ta 
viidagu siis läbi, kui paberraha, evib juba stabiilse kursi. Ta läbiviimisel 
on võimalik kaks teed: 1) metallrahaühik jääb muutmata, paberraha, vaheta
takse vähema hulga metallraha vastu ümber (Venemaal 1839 a.), toob kaasa 
kauba.hl.ida.de languse, 2) metallmündi metallisisalduvust vähendatakse nii 
palju, et ta. vastab paberraha kursi väärtusele (Venes 1897 a.). Devalvatsioo
niga on sarnane reputatsioon? mille juures senine vääringu raha, kuulutatak
se väärtusetuks ja vana vääringu asemele võetakse boonis uus vääring uuel 
alusel (nt. Prantsusmaal 1803 a, astus assigneatide ja. mandaatide asemele 
topelt vääring). *
Paberraha üldhinnang. - Paberraha vääringu suurimaks nõrkuseks on tema kui 
maksüvahf.hdi'kerge ja odav pa.ljustam.ine, seega inflatsiooni hädaoht kõigi 
oma pahedega, S.p, ta ei suuda võistelda sellise püsiva vääringuga kui on

kauba.hl.ida.de
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seda kulla vääring. Kuid kõik‘need pahed ei ole temaga alati seotud, vaid 
on tingitud päämiselt sellest, et riik on kasutanud paberi vääringut kui 
viimast abinõu raskeis finants liisis 1a majanduslikes tingimusis, kui üle
määrane paberraha väljaandmine oli luua ettenähtud. Kuid rahulikes ja nor
maaloludes võib paberviäring paa Sama kindlana nüsida kuimetallväringki; 
ta suureks hüveks on suur odavu3 võrreldes kuldvääringuga, roiu on ikka seo
tud määratu suurte kullahulkade pingimises pidamisega ja seega suurte kasvi- 
kukactustegc, oiles kulle vääringu kõrgusel,on ihka küllasse vahetatav. 
Viimasel ajai. on levinud paber ja kui la. vääringu sürrses.
Paber i aha, aja lcu Ve nema а. 1;katerina П äiaTT7S& a. anti välja Türgi sõja raskuste bscju. >1 esime
ne paberraha Venes -assignaadi rubla, mis oli vasemüntidaase vahetatav, mis
sugune rariteet nüsis kuni 1736 ae, millest väile alges ku 1 lancuc ülemää
ra väljalastud assignaatide tagajärjel, Spenansk noolt rl:dl l"i • hõberub- 
la seadus (1810), millega asendati senised vaskrün.0 nõbedasicg, , 1839- * 
1843 a. jooksul viidi läbi devalvatsioon (hõberuhla=3 j- 1., 2 assignaadi rbl, 
kusjuures assignaadid asendati krediitviletitega. K-immjeda toi aga jälle

kaasa'kursilanguse, mis suurenes veel ügisõja tagajärjel. 1887 a. kre
diit rbl. = 55,7 kuldkopikat, 1899 a; viidi läbi koos kuldväringule mine
kuga ka devalvatsioon (1 krediit rbl, = 66.6 uldkop, ). Uueks rahaühikuks 
sai kuldrubla. Pääle selle püsis valutu a kliidel hää valuutapoliitika taga
järjel, kuna paberraha kate püsis kaugelt üle määratud määra. Alles maailma
sõjast pääle Alges uus paberraha väärtuse langus (küllasse vahetus lõpeta
ti 1914). Nõukogude Venes lasti 1922 ae seniste üha. väärtuses langevate sov- 
jet- rublade kõrvale uued pangatähed - isarvo eisi d ja 1923 a. transport- 
tsertikikaa.ic: viimased on püsivema ■ väärtuse ga, eega pandi maksma paralleel 
vääring (sovjet-publa ja tservcnots).
S j irdumine kul'lmonome talii smile,

"TU. s. 7ü „aastail alanud "hõbeda värvuse langus undi3 hõbe da löömise lõ
petamisele. Ladina Mündi Unioonis järgnes see 1õp31hult 1878 a, Seega, oli 
jõudnud rahasüsteemide arengulugu’pöördeountile - seni valitsenud äring- 
metalli hõbeda, asemele astus kild, Ku ic vääringule läksid ule Saksa 1871 a. 
- 1873 a., Skandinaavia 1872 •■., (kroon), Austria- Ungari 1392 a, , Vene 1899 
jne. Hollandi 1875; USA (1900) ja Ladina, kündi Uniuun Läksid iile lonkavale 
valuuta süsteemile. Seega kullmenoneallismi areng oli täiest: võidukas. 
Maailma, rabama j andus pä^le na.aih.m sõda, ■

Maailma— sõda paiskas segi kõigi riigi vöäninpud. Sõje f inentscerimine ' 
tõi kaasa rahatähtede küllasse vahetuse kaotuse (väljaarvatud inglismaal). 
Rahatähtede'emissioon tõusis pöörase kiiruseg, kuna ka kattevarade eeskir
jad kaotati, Päälemaailmasõ jaaegsed aastad toid kaasa vajaduse .finants- ja 
rahaasjanduse tervendamiseks. Igal nool v.l?t^es tendents veeringute sanee
rimiseks, Kuid "ükski riik ei pööranud tagasi kuldvringule effektiivse kul
la ringimisega. Tervendust ja kindlust otsiti ainult teatud kulla aluselt. 
Kuldmündid jäid maksuliiklusele võõraks, nende aset täidavad rahatähe dril
le kursi stabiliseerivad tähtpanged vajaliku kulla ja deviiside fondikatte- 
ga. Seega iseloomulikuks on kuldviringu põhimõte teostamine kulla- ja de
viisidel südamevääringu vormis; Vääringute saneerimine sündis normaliseeri
misega (Inglismaal, Rootsis jt.), deflats iooniga • (Prantsuse^ Itaalias jt.), 
devalvatsiooniga (Saksas, Austrias, Belgias jt.).Puhtale kulla kattele läk
sid üle Inglise, Rootsi, Prantsuse jt., kuna ülejäänud riigid kasutavad de
viisidega modifitseeritud katet "(nende hulgas ka. Eesti).

28. P.. *
Krediit ja tema t ähtsus rahvamalanguses. Krediidi • olekus , •

Kui raha võimaldas ruumiliste vahede ületamise, siis krediit on toiming, 
kus jõudlus ja vastujõudlus ei lange ajaliselt ühte - Irediidi majenduslik 
olemus seisab vastutasulistes‘hüviste ülekandmises" (vastandina kingile ja 
pärandusele) ja nimelt teatud, harilikult kindlaks määratud я jaks. Sellega 
on seotud teine mitte vähem oluline tunnus usalduse (krediidi) naol, mis 
seisab hüviseandja. (kreditor) usalduses, et hüvisesania (debiter), võlgnik 
on seisundis pääle kokkulepitud aja. seda tagasianma ja samuti kasvikut sel
le eest tasuma. Krediidiks nim. seejärgi hüviste (kapitali) ülekandmist 
kolmandale, äkvivalendi, tagasisaamise tingimusega; teatud aja pärast. Kre
diidi tähtsus tänapäeva rahvamajanduses on suur. Ta võimaldab kapitali
de juhtimise tootlikkudesse "kätesse nende kätest, kes seda ise ei vaja ehk 
ei taha, tootlikult kasutada. Krediit võimaldab resalkapitali suurendamist 
tootmis krediidi tarvitamisega. Pangad suurendavad krediidiandmisega ette
võtjate ostujõudu. Krediit võimaldab kapitalist likku kontsentratsiooni,
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syurkäitise V^voimu väikekäitise üle. Krediit seega suurendab tootmist. Ta 
V-rsucab kepivelide kogmisele ja,uleviku eest hoolitsemisele. Kogu kina. lusuusasjanius toetub krediidile. Väikeste summade ühendus (pahkade jne. 
Kauou..Võima-dab saavu'6ada rahvamajanduslikult suurt mõjukust. Krediit suu
rel maaral kergendab kaubanduslikkust ja kaotab siin ajaliste vahede tõkes
tava mõjue Kuid krediidi tähtsaim funktsioon vahetuse alal on paharinge re- 
guleerimine• -La täidab siin kalli metalli, kulla, aset ja võimaldab kerget rahaülekandmist. - &

_Ки%- krGdildil °n ka pahesid. Eriti tarbimise alal tulevad ta eb-kohasu_ 
sed nahtavalo, ^kallutades kergemeelselt ülemäärasele terbimisksediidi tar
vitamisele, eribi vaesemais kihtides võlast ami sega' j aekaupmelele. Kuid ka 
tootmise alal kallutab ta ettevõtjaid laiutamisele, Briti ta suureks paheks 
on spekulatsiooni hõlbustamine ja süvendamine. Kuid krediit suurendab veel 
enam. Valdusklesside v.lovõimu varandusteta klasside üle esimeste suurema 
krediidiusalduse võttu. Krediidi—asjandus on arenenud rahvama jand naa Orgaa.. 
ni-ise oulenuse Ta eelduseks on küllaldane rahvamajanduse areng,

"^ööstuslik—kaubanduslilcul alal. Krediit eeldab rahva jöukuse taseme 
Ku--—das° aronenud Sästukihua Kr ediidias janduse arenguks on
ei iti vajalik küllaldase kasviku saamise võimalus, Eriti suure tahtsusega 
on aga arenenud krediidivahenduse organisatsiooni ja krediidiaigusliku kind- 
Iusouee olemasolu. •

Krodiidi 15igid ja vormid.
I. krodi i.di võimeks од; 1) kapitaal ehk laenutuskrediit - kapitali üle 

kandmine kolmandaile isikuile ja 2) kaup ehk maksu edasilükkamine krediit, 
- kui sünnib _ hüviste ülekandmine kolmandaile krediidi näol. Ta esineb о stu- 
ja müj8itoimincuis, Evib pahesid jaekaubanduses tarbijate ringide v8nastu- 
mise, hädaohuga. Kannab tulundusettevõtbeis raamabukrodiidi nime, II, Ees- 
KU.rgi järgi jaguneb krediit (laen); 1) tarbimiskrediit, kui võlgnik tarvi
tab selle otse berbimiste rahuldamisek s. Ta tagasimaks peab sünd ima võlgni
ku Varanduses u või mingist tulutisesb. Selles seisavad ka tarbimiskrediidi 
pahed, kuna ba võib viia võlgniku kergesti liigtuluvõt ja meelevalla alla*  
„arbimjskrediidi. laiutus suurendada ka nõudmist ja põhjustada hinna
tõusus, 2) tooomiskrediit, kui ta tarvitatakse otse tootmises või üldse tu
lunduses, Siin võlgnik tasub kasviku laenu tootliku kasutusega saadud tunu- 
bjsesi. Seega on samavõrd kasulik, kuivõrd hidaohtlik tarbimiskredii
di varvitemine• Cooomiskrediit jaguneb! a) rakondis (põhi) krediidiks toot- 
misvahendive (masinate, käitiste, hoonete, melioratsioonide jne, cale) ja 
P®ab seega olema pikale enulino, b) käitiskrediidiks, mis teenib koos masan- 
di juhtimisega ka maksukohustuste täitmist ja on seega Lühic jaline, III. 

kindlus custe järgi jaguneb krediit: 1) personaalkrediit, kui puudub eriline 
kindlustus ja seega kogu krediidisuhe toetub SIgniku isiku usaldavusele, 
2) resa-krediit, kui laen kindlustatakse eriti äsihüvistega vSlgniku oman
dist. Eindlususygmmi järsi eristatakse siin a) Lombardkrediit, kui kind
lustuseks on käsiparit ehk vallaspan (vallasvara’antakse krediitori valdus
se kuni võla tasumiseni) ja b) hüpotekaarkrediit,kui kindlustuseks on kin-

-innisvera, krunt, ehitis jne, j iävad võlgniku kasutusse). Kui 
võlgnik, ei te.su loonu, siis kreditor võib pöörda oma nõudmise mõlemal juh- 
Gumil kinulus-Gusoojoktile - pandile, IV. krediidikestvuse järgi eraldatak
se: 1) lühiajaline krediit, kui tagasimaksmine sünnib vähemalt kolme kuu 
jooksul ja 2) pikaajaline krediit, kui tagasimaksmine sünnib pikemaaja 
jooksul kui о kut 1, Eraldatakse vool 1) tähtajaline krediit, kui tagasimak— 
Supäev on määratud kindlcks ja 2) tähtajatu krediit kui tähtpäev ei ole mää
ratud kindlchs, Tuleb veol eraldada: 1) avalik krediit « antakse avalikõigus- 
1isolü asumiselt (riik, kogukond) "ja 2) orakrediic — on eraisikute ja tuTun. 
dusettevõtete poolt antav krediit.
Krediidi ajalugu. ■

Ajalooliselt krediit tekkis võrdlomisi varakult. Esimeseks' krediidi vor- 
laiks oli tarbimiskrediit. Krediit leidis vanalajal kasutemi st, võlgniku isi- 
kuoiguste vähese katse tõttu, orjastamise vahendina (Rooma zos-nerno mas. 
samajandus, pärisorjus Venes jne.). Tarbimiskrediit võimaldas ka 1140tu1u- 
võtmise suure levinemise, eriti keskajal. Ühtlasi selgitab soo La-enonist_ 
liku õpetuse eitavat suhtumist kosvikuvõtmisosso. Alles hiljomon. 13 s 
alates, areneb tootmiskredii, tingitud kaubanduslikkuqesuhcte l"ichdam;. 
sest Ameerika avasnuse tagajärjel. Hoolimata liigtuluvõtmise pahedest, soo 
voim^..ciy.s ajalooliselt kapitalide kontsentratsiooni ja oli finansssuu'ka- 
italisiide eelkäijaks. Kuid 19*s*  alates kaotab liigtuluvõtjäte krediit 

väga palju oma tlhüsusest panganduse arengu tõttu.
Krcdiitdokunondid. ■

Erodiittchingud sooritatakse krediit dokument ide abil. Meid võib jaotada:

te.su
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1) lubadusega maksmiseks, mis omakordo jaguneb: a) lihtveksel, b) võlakohus» 
tus, mille seaduslik jõud ei ole nii bugov kui on seda veksli oma, c) obli
gatsioon, kasvikuid kandev pikaajaline võlakohustus, mida annavad välja suu
remad ettevõtted (aktsiaselts liigud jne.) Oma olemuselt ta on porsonaallaen, 
d) pantkiri ehk hüpoteek, - antakse välja kinnispandi kindlustusel ja on soo
ga kasvikutkandev roaallaon; harilikult annavad noid välja hüpoteek-pangad, 
e) pangatäht, pangakasvikuta võlakohustus. 2) krodiitdokumcndid käsuga maks- 
misoks, mis jagunevad omakorda: a) tsekk - käsk krediioosubisole teatud sum
ma maksmiseks olemasolevate jooksvaorvesummade alusel. On eriti levinud 
Inglismaal, USA-s, Prantsusmaal jne, Teenib maksuliilclust, b) kiskvoksel. 

Veksel, Liht- ja käskvokslid.
Tänapäeva tähtsamaks krediitdokumendiks on veksel. Veksel on abstraktne raha 

Rinrmia maksmise lubadus, s.t. ta seaduslik jõud oi olene võlasuhete materjal- 
soist alusoist. Veksli eriline kindlus seisab tema sissenõudmise kiires ja 
vastuvaidlematus korras. Samuti ka kõigi vekslil leiduvate allkirjade kaas- 
vastutuses. Vekslid jagunevad liht- ja käskvekslciks. Lihtveksliga kohustub 
voksliandja ise teatud summa maksmiseks, Käskvoksliga (tratt’iga) käsib voks- 
liandja (trassant) kolmandat isikut (orassanti) maksta veksli esitajale (Fre- 
sentant’ile) teatud summa. Seega käskvekslist võtavad osa juba kolm isikut, 
rassant on siin trassadi kroditoriks ja remioendi deebitoriks. Käskveksol 

evib seadusjõu trassandi suhtes alles siis, kui viimane aktseptib veksli, 
seega muutub alosoptandiks (vastuvõtjaks). Veksli ringimisvõime suureneb 
tunduvad.t sellega et teda võib edasi anda päälkirja (giro) põhjal; sel
les seisab veksli ransporfunktsioon, mis põrmugi oi vähenda veksli kindlust, 
kuna girandid jäävad ka uue vokslivaldaja ees vastutajaks (veksli garantii- 
funktsioon). Veksli mittetasumine voksliandja (rosp. aktsoptandi) poolt või
maldab vekslivaldajal selle protestimise , millega evib regressiõiguse. Meil 
ja Venes on levinonud lihtvokslid ( võlakohustis veksli vormis). Lääne—Eu
roopas aga käskvokslid. Veksleid maksukohaga välismail nim. deviisideks. 
Veksli ajalugu ja päritolu, "

Veksli kodumaaks on Itaalia. Goldschmid’i arvates vanimaks vekslivor- 
miks on lihtveksel.' Kuid üldiselt peetakse siiski esimeseks vekslitüübiks 
käskvekslit, mis tekkis juba keskajal (13.s.). Sel ajal oli Itaalia killus
tatud väikseiks riigeks, mis/tõttu oli rahaliikido arv väga suur. Seo ras
kendas raha liiklust. Tekkisid rahavahetajad (campsoros). Kuna tollaajal le
vinud röövimise tõttu kaupmeestel oli väga hädaohtlik suuri rahasummasid 
kaasas kanda, siis nad malesid need kodulinna rahavahetu j ale 3, kes andis
vastu dokumendid, mille vastu maksis soovitud linnas vastav rohavohetaja ■ 
kaupmehele vajaliku rahasumma. Nii tekkis käskvoksel. Eriti põhjustasid veks
li levinomist tolloaja aastalaadad. Hiljem arenes giro. Aegamööda asus ka 
seadusandlus kaubanduslikus liikluses tähtsaks saanud veksli õiguslikule 
reguleerimisele, andes talle erilise formaalse valjuse ühes kohastumise abs
traktsusega. Soega veksli arenemises võime märkida Itaalia perioodi, mil 

veksel oli vaid raha ülekandevahondiks, kuna ta sellele järgnevas prantsu
se perioodis (alates 17.s.) muutus juba mak suvah end iks, millega õiendatak
se oma. kohustusi. "Uuemal ajal evib veksel eriti suure tähtsuse tähtsaima 
kred iidivahendina, 
Veksli osa vahetusprotsessis. Vekslid väliskaubanduses.

Veksli suur tähtsus тё! j end ub temas" kui krediitdokumondis, eriti tööstus
liku ja kaubandusliku lühiajalise krediidi saavutamiseks (veksli - ohk dis- 
kontkrediit) . Ta võimaldab tunduval määral tootjal sellega säästa käitiska- 
pitali. Tähtsat osa mängib veksel ka väliskaubanduses tähtsaima maksuvahen- 
dina. Tänapäeva suur maailmamajanduslik hüviste ja maksete käive oleks su
larahaga maksmisega läbiviimatu. S.p, võetakse appi deviisid (vekslid maksu- 
kohaga välismaal), mis tunduvalt hõlbustavad maksete liiklust.
Vekslikurss.

Välismaksuvahendeid, eriti deviise, ostetakse ja müüakse rahaturul,bör
sil. Nonde pakkumine ja nõudmine sääl, "määrab ka nende hinna, kursi, mida 
nimetatakse deviisi- ehk vekslikursiks . Seega nimetatakse vekslikursiks vä- 
lisvekslite hinda, väljendatuna omamaa rahaühikuis (seda ei tule segada in- 
tervalutaarse kursiga, millega väljendatakse omamaa vääringraha värtust 
rahvusvahelises maksuliikluses välismaa vääringus. Ta on ikka deviisi kur
sile vastassuunaline). Igapäevane olu näitab, et deviisikursid alatasa kõi
guvad, kuid siiski teatud kõrguse ümber. Selleks on mõlema maa vääringute 
puhta kulla sisalduvuse suhe. (1 Ekr. = 1 Rkr,). Kui mõlema vääringu kui- " 
lasisaldavuse suho nähtavale tuleb, siis nimetatakse seda kullapariteediks, 
s.t. nood deviisid on ai pari. Selle kullaparivoodi ümber kõiguvad igapäev 
deviisilcursid, olenedes nende nõudmisest ja pakkumisest. Kui kurss on kõr
gem kui ai pari, nt. 100 Rkr, = 105 Ekr., siis müüakse deviise preemiaga
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(egio); kui aga madalamz siis - diskontoga- (disagio). Näiteks 100-Rkrr = 
98 Ekr. - Vekslikursi kõikumine sünnib n.n. kuldpunktide vahel, s.t. punk
tide vahel alla ja ülerariteedikulla, saate kulüdle ja kindlustus kulude • 
summas. Sest kui deviiside kurss tõuseb kõrgemaile, »ülemise st kuldpunktist , 
mida nimetatakse ka kullaväljaveopunktiks, siislsavsseees .sooritab oma maksu 
kullas, mistõttu väheneb deviiside nõudmine ja nende kurss langeb alla üle
mise kuldpunkti. Samuti on ka alumise kuldpunkt iga ehk kullas isseveopunkti- 
?a, sest siis kaupmehed ei müüks enam"deviise. vaid saadaksid nad välismaa- 

e pariteedi alusel ümbervahetamiseks, mille tõttu deviiside pakkumine vä
heneks. Deviisikursid kõiguvad kuldpunktide piires ainult metallvääringu 
nulul, muidu puuduvad kõikumisel piirid. Börsil aga Asutatakse deviisikurs- 
side kõikumisi tulu saavutamiseks sellest. Toiminguid, mis kasutavad devii- 
sikvrsside v beeid ruumiliselt,nimetatakse arbltragetoiminguiks, sockula- 
tsicon seevastu püüab saavutada tulu ajavahede, tuleviku ja oleviku kursi
vahede kasutamisest. Deviisi kursside liikumine määrab kaubabilansi müüda-, 
tused, kuid deviisikursid on ka maksebilansi seisukorra sümptoomideks. Devii
sid on suurte nõudmistega maades välismaade vastu odavamad, ja suurte kohus
tustega maades välismaade vastu kallim.“.
Ka uba - j a ma.ks ub i lans s.

Knubabilansi "all mõistetakse suhet antud maa kaunade väljaveo ja teisist 
maist kaupade sisseveo vahel. Kaubabilanss on aktiivne kui väljavedu on sis
seveost väiksem. Merkantilistid olid arvamisel,‘et aktiivne kaubabilanss .on 
kõige kasulikum" riigile tema jõukuse tõstmiseks. Kuid see vaade ei oleckül- 
lalt Õigustatud, kuna kaubabilanss on õieti maksubilansi üheks osaks. See
tõttu on võimalik, et vaatamata aktiivsele kaubabilansile, makoubilanss 
võib olla passiivne. Maksubilansi all mõistame ühe maa. rahaliste nõudmiste 
ja kohustuste suhet välismaa omadega. Kui rahalised kohustused on välismaa 
vastu suuremad nõudmisist, siis on maksubilanss altiivne, vastand juhtumil 
ta. on passiivne. Maksubilanss haarab pääle kaubabilansi veel nägematut ala 
- transport j õudluste kindlustust, panga vahendus te eest saavutatava id, provis
jonide, prahirahade preemiate näol, välismaalt saavutatava id kapitali kas
vikuid, dividente, rändamis - ja reisiliiklusest saadud summa jne. üldiselt 
siiski kapitalirikaste maade (Inglismaa-jne.) maksubilansi! on aktiivsed, 
hoolimata'kaubabilanss ide passiivsusest. Seevastu peavad, aga kapitalivaesed 
ja eriti'agraarriigid omama aktiivse kaubabilansi maksubilansi tasakaalus
tamiseks. -Maksubilansi reguleerijaks on deviis ikurss , Kui maksubilanss on 
passiivne, siis on suuri kohustusi välisriikide vastu ja deviisikursid vä- 
lismaksuvahendite nõudmise tagajärjel tõusevad. See aga tähistab oma riigi 
raha odavnemist, hindade tõusu, mille tagajärjel aga väheneb kaupade nõud
mine ning ühtlasi sissevedu. Kui enne kaun maksis 100 kr., siis maksab ta 
nüüd 105 kr. Eesti kaup aga müüakse Rootsile endiselt 100 kr,, mille eest 
aga saadakse Eestis endise 100 kr. asemel 105 kr. Seega on muutunud välja
vedu soodsaks. Väljaveo tagajärjel suureneb deviiside pakkumine ja nende 
kurss * langeb. Saabub jällegi tasakaal nii maksubilansis kui ka deviisikurs- 
sides. . . . ,

* " 29- «

KrediitasuJ > sed. Pangad. * • *
Et rahvamajanduses juhtida kapitale sä"lt, kus neid on ülemäära, sinna, 

kus neist on puudus, on vajalikud teatud vahetus organid. Alul olid knpitali- 
ülekandjaiks üksikud isikud, rahalaenutajad, rehavahetajed, liigtuluvõtjad. 
Kuid maksu- ja krediidil!ikluse areng seadus siin ikka suuremaid nõudeid. 
Tekkisid krediit vahenda jad-asutised. Meist on esikohal pangad, Pangad on asu
tised, mis kutsealaliselt teenivad krediidivahendust ja maksuliiklust. See-- 
ga on pankadel kls tähtsat ülesannet: 1) krediidi vahendamine isikute vahel, 
kel on vabu vahendeid ja kes vajavad kapitale, 2)-raha ja maksul!ikluse re
guleerimine (Siirdeliiklus, deposiidiksjandus jne.) Kuid pangad on oma uue
mas arengus astunud veel pal ju tihedamasse kontakti majanduseluga, nõutades 
kapitale ettevõtete asutamiseks, nende laiendamiseks jne. Seetõttu nad on 
saavutanud valitseva seisundi rahamajanduses.
Pankade toksimine ju. ajalugu. Algeline pangategevus seisis päämiselt depo-
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Ja s 1,r detoiminguis ; laenutust oimingud olid hoopis vahe arenenud, Sel» 

-iseid panku leiame vanas ajas (Babyloonias 6ts,e,Kr,s., Egiptuses. Kreekas 
jne.) Pankade uuem aren aga algab Itaalia linnriik! de kaubanduse õitsenguga 
Pangad tekivad siin rahavahetajäist. kuna ju panga nimetuski kõlab . itaa- 
liakeeles nõuda. Juha 12 s. nimetati Genuas rahavaheta jäid ,bancherii'\ Esi
mese pangana mainitakse Venedivo oma 1156 a., kuid need Itaalias tekkivad 
pangad olid puhtal kujul giroe ja deposiit pangad. Eriti levisid pangad 
16/17. s.(Venedigo, Mailand, Lübek, Amsterdam 1609 a. Hamburg jne.) Ameeri
ka. avamise tagajrjel kandus pangaduse-raskuspunkt Vahemere äärest Atlandi 
ookeani rannikule (Holland, Inglismaa), Bank of England! asutamisega (1694) 
hakkab kujunema pangaorganisatsiooni moderme tüüp. See oli ka esimene aktsia
pank. 18.s.-John Law pangakrahh nani tükiks ajaks panganduse arengu seisma. 
Alles 19. s. algab uuesti võimukas panganduse areng, mis oma uuemas arengus 
on loonud modernse suurpanga finantse erimis- ja osastusseltsingu.
Pankade liigid.

A. Pahkade rühmitus nende eesmärkide taotluse järgi on: 1) tulundusma jan- 
duslikud pangad- põhinevad tulunduspõhimõttele, 2) ühistegelisel pangad - 
põhinevad oma liikmete ma jandite edendamise ja täiendamise põhimõttele ja 
3) avalikud ehk ühismajanduslikud pangad - nende juures astub tahaplaanile 
erama janduslik tulupüüd, nad peavad silmas rohkem rahvamajanduslikke- ja. üld- 
huve. B. Pangatoiminpute alusel jagunevad pangad, 1) deposiitnengad, 2) hü- 
poteekpangad, 3) asutamis- ja emisioonpangad, ja 4) tähtpangad, mis omavad 
pangtähtede emissiooni Õiguse. C. Edasi on tähtis pankade jaotus: 1) lühi
ajalise krediidi pangad (kaubandus- ja tööstuspangad), tähtsamad tüübid on 
siin deposiit- ja tähtpangad, samuti kuuluvadsiia  ka asutamispangad? 2)pi- 
kaajalise krediidi pangad (hüpoteekpangad). D. Krediiditoimingute esiplaa
nile asumise tõttu nimetatakse ka kõiki lühiajalisi krediidi nanku krediit- 
pankadeks, väljaarvatud ainult tähtpangad.

*

Raha- ja krediitpangad. " • ,
Pankade 'lies annete järgi jaotatakse nad 1) rehapangaks, kus pank osutub 

vaid lihtsaks maksuliikluse vahendajaks, seega, et ta võtab vastu oma klien
tide kasuks makseid ja õiendab nende eest vajalikud maksud. Maksuliikluse 
läbiviimine on tihedas seoses modernse deposiidi-, siirde- ja arvestusmajan- 
dusega. Esimesed pangad kendsidki puhtal kujul deposiit- ja siirdepankade 
(Girobanken) iseloomu (Itaalia pangad keskajal). 2) krediitpangaks' mille 
ülesandeks on kokkukoondada-rahvamajanduse ülejääke (deposiite) ja neid 
edasi juhtida krediidi näol. Esimeseks krediitpangaks, seega modernse pan
ga algtüübriks, oli Bank of Englad, asutatud 1694 a. Petersoni projekti alu
sel. Pank tegi laenu valitsusele, saades vastu pangatähtede väljaandmise 
õiguse. Oli seega esimeseks tähtpangaks.
Lühiajalise krediidi -pp.ngad. Panga operatsioonide liirid. *

panga poeratsioonid jaotatakse 1) aktiivseiks ja 2) passiivse iks. Aktiiv- 
operatsioonis pank osutub laenuandjaks, seega mahutab kapitali;-passi iv- 
operatsionis on aga pank ise krediidivõtja, kapitalide koondaja. Seega pan
ga aktiivkülg näitab panga õigustusi klientide suhtes, passiivkülg aga pan
ga kohustusi. Pääle selle esinevad 3) panga iseseisvad operatsioonid, mida 
ta võtab enda täita võõral ülesandel ja riisikol teatud tasu eest (väärt
paberite ost-müük, inkassooperatsioonid, transfe rõid jne); Viimaseid opera
tsioone (3) nimetatakse ka. indifferentseiks operatsiooneks, kuid ka irregu- 
laarseiks operatsiooneks vastandina, esimesile (1 ja 2) kui regulaarseile 
operatsioonele . Panganduses maksab vali reegel? et aktiivoperatsioonid. pa- 
vad olema sama laadi kui on seda passiivovperatsioonid, s.t. pank ei tohi an
da pikaajalist laene kui ta ise need summad saavutab lühiajaliste deposiiti
dena jne. Aktiivõpe rats iooni de õige kohandamine passivoperatsioonele on pan
kade raskem ülesanne; sellest tuletub ka pankade likviidsus ja kindlus. 
Passjivoperatsioonide hulka•kuuluvad: ’
' 1) deposiit operatsioonid, - on koi ge t äht s amad, pan gal etege vus kapitali
de hankimiseks. Hoiusumme võetakse: põlisele arvele, tähtajalisele arvele, 
tingimusi jooksvale arvele teatud tingimusil (ntT etteteatamine jne. kasu
tamisel) ja liht jooksvale arvele (on igal ajal kasutatav ja samuti tseki- 
liikluse aluseks). Hoiusummadelt maksetav kasvikumäär on seda kõrgem, mida 
pikaajalisem on hoiusumma. Deposiitide juures tuleb teha vahet: a) kasvikut- 
kandvad hoiusunma.d, ja b) hoiusummad maksete jõudlemiseks, n.n; kassapida
mine, kus kliendid annavad pangale üle kogu oma kassapidamise, mida nad 
siis käsutavad kas siirdeülesannetega (summad kantakse raamatuis ühe isiku 
arvelt teise isiku arvele) või tšekkidega. Siirde- ja tsekiliikluse edasi
seks arenguastmeks on arvestuslikkus ehk Clearing; 2) pangatähtede välja-
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andmine on teine tähtsaim passiivoperatsioon; 3) deposiitoperats ioone le lä
hedased on depoo- ehk hoiustusoneratsioonid, kus "pank võtab väga mitmesugu
seid väärtuslikke esemeid hoiustamiseks oma tulekindlais teras kambrite laegas 
tes (seif’es); 4) pantkirjade väljaandmlne(hüpoteekpankade noolt). •

B. Akt iivoperats iooni de hulka kuuluvad: • 1) veksli- ehk diskont—krediit 
on kõige tähtsam lühiajaline krediidi vorn1. Oma erilise'kindluse tõttu väg ' 
likviidne kapitalimahutuse vahend, võimaldab rediskonti, s.o. eriline moodus, 
mille gaaktseptkrediitpangad lubavad oma klientidele nende käskveksleid tras- 
seerida. Samuti lühida aktsevtkrediidiga on seotud evaalkrediit (käenduse 
võtmine endale kliendi eest) ja. rebourskrediit (ülemere'kaubanduse aktsept- 
krediit). 2) lombardkrediit - krediit vallaspandi vastu, 3) kontokorrent 
arve,-pank annab klientidele laenu jooksva, arve kujul eriliste kindlustuste 
vastu; k’sundat: kse tšekkidega. 3) hüpote kaar krediit (hüpoteekpangad).

0. Panga iseseisvad ehk irregulaarsed one rats ioonid,- siia kuuluvad effek- 
tideca spekuleerimine börsil, päämiselt aga. emissiooni operatsioonid, s;t, 
uute akt iate • ja laenude pubilm kätte toimendamine (ettevõtete asutus-, 
laiendus- jne. operatsioonid). Eriti saksa, pangandust iseloomustab deposiit- 
ja emissioonioperatsioonide kombinatsioon.
Komme rt s pa.ngad. •

Tähtsamakrs lühiajalise krediidi pangaks on kommertspank, mis finantsee
rib päämiselt kaubandust ja tööstust. Nende t”htsamaiks•passiivoperatsiõõ
neks on hoiusummade vastuvõtmine, eriti aga klientide n.n. kassapidamise ja 
sellega seoses siirde- ja. tšeki liikluse ülevõtmine. Kommertspankade aktiiv
õpe ratsioonidest on tähtsmmsdl) lühiajalise krediidid andmine vekslikrediidi 
näol, 2) lombardkrediit raudtee veokirjade; konossamentide,'varrantide jne. 
kindlustusel, 3) kont о kõrre nt-arve krediit. Kaubanduspangad, eriti Saksa
maal, la lendavad-oma tegevust spekulatsioon- ja emissioon=operatsioonele . 
Emissioonipangad, Pangatähed.

Pangatähf on raba lubadus, teatud vormis trükitud ja ümarguse summa pääle 
kirjutatud ettenäitaja võlatäht. Pank saab tähtede väljaandmisega kasvikute 
laenu. Kogemused näitavad, et kõik pangatähed ei tule tagasi korraga, vald 
osade viisi, mis võimaldab pangatähtede väljaandmist osettega, Thtpank 
(nimetatakse emissiooninangaks; ei tule aga mitte ära segada-eespool maini
tud emissioonipankadega) on pank, mis annab välja pangatähti. Kuigi panga- 
täht liikleb kui raha, ei ole ta seda siiski. Pangatäht on kõige pält kre- 
diididokument, mis ei ole'seaduslik maksuvahend ja mis ei evi sundkurssi. 

Ta on v^ id raha surrogaat. Pangatähed arenesid välja, keskaegseist siirde pan
kade poolt väljaantud deposiitkviitun.gitest. "Tähtprnkade suure tähtsuse tõt
tu rahvamajanduses on neid tsentraliseeritud. Üks tähtpank riigis on'ainult 
Prentsusmnal, Austrias, Eestis jne., kuna Inglismaal, Saksamaal jne. valit
seb n.n. sega süsteem: suure keskpanga kõrval on ka üksikuid teisi tähtpan- 
ku, viimased evivad siiski palju väiksema, tähtsuse. Valitsevaks on erapanga 
süsteem (Inglise, Saksa, Eesti jne ,) ?'kus Tiik kindlustab endale mõjuvõimu. 
Vähe leidub puht riigipanku (Rootsi j.t.); sest see süsteem lükkab riigi 
raskeil ajul kergemini inflatsiooni teele.
Pangatähtede vahetuse kindlustusviisid.

Pangatähtede panite et metallrahaga saavutatakse nende ümbervahetuse ko
hustusega metallrahasse. Pank peab aga valmis olema, igal ajal pangatähtede 
ümbervahetamiseks. Selleks on tal kaks vahendit:'!) javnismetallide tagava
ra. ja 2) kergesti realiseeritavad nõudmist iitlid. Kuid jaunismetallide ta
gavara ei pruugi olla nii suur kui ori pangatähtede väärtus. S.p, on vajalik 
hää pangapoliitika. Pangatähtede kindlustamiseks on teatud normid. Sääljuu- 
res võib esineda, neli süsteemi: 1) pangatähtede väljaandmise maksimaalpiir 
on absoluutselt kindlaks määratud. Õli maksev Prantsusmaal. Seespool panga
tähtede ülemäära võis pank toimida kattevara, leidmiseks oma äranägemise jär
gi. Kuid see kord muudeti. Uue korra järgi nõutakse Prantsusmaal katet 35% 
kullas, arvates pangatähtede ja jooksvate kohustuste summast, 2) katmata pan
gatähtede arv on kindlaksmääratud. On maksev Inglismaal, Ta. aluseks on cur- 
renoy-theory. Praegu on pangatähtede katmata osa suurus 260' miljonit Ingl- 
se naelsterlingit. Pangatähtede arv üle selle peab olema, kaetud'kullas, 3) 
puhtas kullas mitte kaetud pangatähtede kaudne kontingeerimine. Toetub 
bankingthemryle. On maksev Saksamaal. Varem nõuti: a)11/3 pangatähtede st ol
gu kaetud kullaga, b) kindlustumeta pangatähtede ülemäär oli määratud seadu
sega., c) sellest üleminevaid pangatähtedelt võeti riigimaksu 5%" suuruses. • 
1924 a. muudet/’ need nõudmised järgmiselt: kullakate olgu 10%’ pangatähtedest, 
millest 1/4 võib olla deviisides (välisrahas, välisvekslis jne.), seega, on 
kullakatte alemäär 30%. Pangatähtedelt, mille arv ulatab 40%-lise katteva-
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га, tuleb maksta rigimeksu,mil le surus on staffeldatud kattevara languse 
suuruse järgi ja kõigub ^-8% *4) "pangatähtede väljaandmise suurus on teata
vas suhtes põhikapitaliga. 19. s. oli see tarvitusel Schveitsis (pangatähti 
võis olla*  kahe kor eine põhikapitali summa). Oli maksev ke USA’s, kus vangfl— 
tähtede kogusumma pidi õlena, kindlustatud riigi väärtpaberitega, nis esita
ti riigikassale. Pälle selle nõuti kassa metallraha, tagavara 15-25%. See 
muudeti. Praegu nõutakse kullakatet 401 pangat ühtedele ja 35% jooksvatele 
kohustustele. • '

Meie rahasüsteem, kuuludes küll kui las üdameva luuta, de hulka, on siiski 
õieti deviis isüdome vääring, sest pangatähtede ümbervahetus on võimalik 
ainult välisrahasse. See tuleb nähtavale Eesti Penga kattevaras, milleks 
võib olla l)'kuld ja 2) välisraha (kohustusvaba ); Kulla määr kattevaras ei 
ole määratud, seega võib kuld üldse sääl puududa,'Kattevara suurus neab ole
ma 40% pangatähtede ja jooksva kohustuste surmast. Vabariigi valitsuse loal 
võib langeda kattevara alla 40%, kuid pank neab siis tastma, vastavalt kat
tevara langusele, staffeldatud progressiivset riigimaksu; üle 40-lise kat
tevaraga pangat ühtedelt 1% - 3%, pluss alam diskontomäär 3. kuulisilt veks- 
leil. ~ - 2
Pangad (kattevara). ,
" ‘ Pr n gapi le t i t e (peberraha) emiteerimise kohta on te adus liinilt kui ka. 
praktiliselt kaks põhimõtet üles seatud: l)'Pangad peavad olema, võimelised 
vahetama igal ajal ettepandud oengapileteid, 2) pangapileteid võib emitee
rida ainult vastavalt majandusliku elu tarvetele. On järgmisi kattevara süs
te eme: • * ‘
1) Eeskirju ei ole, määratakse emissiooni maksimum, vaatamata kattevarale. 
2) mitte kaetud panoapiletite otsene kontingenteerimine : ,

a) ülemäära emiteeritud panga piletid peavad absoluutselt kaetud olema, 
h) määratakse kindlaks suhe kattevara ja paberraha hulga vahl; muutu

sed kattevara, seisus viivad ka paberraha hulga, muutmisele.
3) mit te kaetud  nanganiletite kaudne kontingenteerimine, osa paberrahast ra

haga ketud, ülejäänud osa. lühiajaliste kohustustega kaetud.
*

4) paberraha emiteerimine ettekirjutatud minimaal kattevaraga.
5) paberraha katmine vastava väärtusega, väärtpaberitega. (Natsionaalpnngad 

Ameerikas).
Inglismaa. _' ., , ,

Inglismaal on einuõipus pangatähti väljannda Inglispangal. Aluseks kat
tevara kohta on Robert Peeli poolt läbiviidud seadus 1844. e. See seadus 

on rajatud n.n. Currenoy teooriale, mille järele ainukeseks "käivaks rahaks 
on metallraha ja. paberraha representeerib ainult'metallraha. 1844 a. seadu
se järgi võis pank pangatähti emiteerida kuni 14.miljoni naelani *a  nad pi
did olema kindlustatud riigi laenupaberitega. Pangatähed üle 14.mil j oni, pi
did täielikult olema kaetud metalliga. See ülemmäär on hiljem muudetud ja 
tõstetud 1918 a. seadusega kuni 260 miljoni naelani. Käesoleval ajal on Inglis 
maa ära libisenud kui La aluselt.
Prantsusmaa. ■ ' ’

Pr» ntsusmaa Banque de France on'asutatud 1800. a. erapangana ja tal on 
õigus pangatähti väljaanda. 1848 a. seadusega määrati emissiooni ülempii
r iks'350'miljonit frankti, mis hiljem tõstetud mitmel puhul ja 22. juulil 
1926.a. seadusega määratud kindlaks 60 miljardi frangi peale, 1928 a.'seadu
sega seati jälle kuldvaluuta sisse. Praegu peab kulla Iattevira olema 35%, 
Põhja Ameerika ühendatud Riipid - IFA. ' |(
"" Kuni lkrl., а. ei olnud ühist keskpanka, sel aastal loodi . Bank of the 
Dnited States", aktsiaseltsina?riigilt 2 miljonit dollerit ja ersisikuilt - 
aktsionäärelt 8 miljoni dollarit. Kontsessioon anti 20 .aasta peale. Katte
vara kohta kindlaid määrusi ei olnud, kuid panga, kohustused ei tohtinud üle
tada "põhikapitali summat. Kontsessiooni aja möödumisel ei pikendatud seda 
enam. 1816. a, asutati uuesti samasugune pank, mis aga. jällegi 1836, a, lõ
petas oma tegevuse, Üksikceariigid korraldasid iseseisvalt oma pongaas jan- 
dust, 1838.a. asutati free banking law alusel New— Yorkis pank, mille ees
kujul hiljemalt Nationalbank asutati. National bank pidi omama 25000
200000doll, põhikapitali, mis olenes linna rahvastiku arvust. Paberraha lii
kumise korra valvajaks valib senat eri kontrolöri 5. aasta peale kes annab 
luba panga tegevuse alustamiseks. Iga pank võib kontrolörilt nõuda paber
raha väljastamise õiguse põhikapitali suuruses, mille kindlustuseks tuleb 
riigikassasse vastavas summas riigi laenupabereid deponeerida. Ne .tionaljbanga 
paberrahad on seaduslikuks maksuvahendiks. Nationalbank peab 5% liikvel ole
vast paberraha summast seaduslikus rahas riigikassasse sisse-maksma. Paber-
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raha emissioon kuulub maksu alla, 191/', a. linus "Federal Reserve Act sea, 
dus millega loodi Zentralnotenbank, 12 reservpenkade ühendus. Keskvalve 
asutiseks on Federal Reserve Board, mis koosneb 8. isikust, kelledest vaba
riigi president määrab 6 isikut 1.aastaks, reale selle kuuluvad selle val- 
veasutise koosseisu ka rahaminister ia ülalnimetatud kontrolör. Boardil on 
korraldus õigus .Ühinenud 12.panga juhatajad tulevad kord aastas Boardi kok
ku, Reservpenkade põhikapitali miinimumiks on 4 miljoni dollarit. Iga Natio- 
naibank on "kohustatud ringkonna Reservebank’ast teatud mõõdul osa võtma. ' 
Reservbanki juhatus on organiseeritud kindlakujuliselt. USA’s on liikvel 5. 
liiki paberrahasid: ‘ * . ..
1) kuldt sertifikaadid, - kaetud täiel määral kullaga, mis deponeeritud rii- 
gjessa.S "
2) hohets rtifilmadid - hõberahaga kaetud, nende hulk on seaduslikult kind
laks müre tud. - ,
3) riigi rhn paberid, - on pärit sisesõja aiast, hulk on määratud seadusli
kult kindlaks ja on 45%'kaetud kullaga, riigikassas.
4) Net ionalbank’ i rahad, • *
5) Federal-Reserve rahad- kaetud 40% kullaga, millest 5% riigikassasse de
poneeritud, üle jätnud osa. on kaetud vekslitega.
Saksamaa. , *

Pangatähtede väljastamisel on pikk ja. keeruline ajalugu. Uue aja algus
aastaks on 1875 a. .mil Soksa Riigipanga seadus ilmus; Riigipank sai paber
raha emiteerida, mis oli seaduslikuks maksuvahendiks. Pääle selle oli 4.erä- 
pangale sama õigus, kuid nende rahad ei olnud seaduslikeks maksuvahendeiks . 
1924 a, seaduse järele peab olema, kattevara 401 kullas ja võib olla kaetud 
deviisides. Kui kattevara langeb alla selle määra, siis tuleb erilist maksu 
maksta, riigile, mille suurus oleneb katmata summa, suurusest ja ajast,kui 
kaua puudus kestab.

30. p. _'
Pikaajalise (hüpoteek) krediidi rangad ja nende operatsioonid. _ _ ( 
‘ Majanduslikud ettevõtted va javaTRSaäle' lühiajalise kaitiskanitali (mi-, 
da saavad lühiajalise krediidi pangast) ka pikaajalist rakendis- ehk põhi
kapitali. Kui lühiajalised krediidid võivad olla personaalkrediidid, siis 
pikaajalised peavad olema, tingimata reaalkrediidid, neid annavad siis ka. 
hüpoteekpangad, Hüpoteekpangad on ettevõtted, mis annavad üheltpoolt pika
ajalist hüpotekarkrediiti, aga teise.lt nad annavad välja, ka vörsivõimeli- 
si võlakirju hüpoteekpantkir jade'näol. Hüpote kaar laenu antakse kinnispandi 
kindlustusel (aHiivoneratsioon). Linnas on selleks ehitised ja krundid, 
maal'- põhimik. Maamajandust finantseerivaid nanku nimetatakse ka maapanka
deks. Hüpotekaarlaen on pikaajaline, harilikult üle 10 aasta. Teda,tarvi
tatakse linnas kruntide ostmiseks ja majade ehitamiseks, maal kinnisvara
de omandamiseks ja melioratsiooniks (/maa/ paranduseks) ning investeerimi
seks. Kuna, kinnisvarad, melioratsioonid jne. võimaldavad iga aasta teatud 
tulutise, siis on selle tõttu ka kasvikute tasumine kergem jt tavaliselt " 
on see ühendatud ka. laenu osalise kustutamisega, (annuaalselt, iga aastaselt). 
Hüpoteekpangad on kas avalikõiguslikud või tulundus et te võtted, vähemal mää
ral ühistegelised ettevõtted. Panditud kinnisvara kindlustusel annavad väl
ja hüpote e pangad laenukapitalide saavutamiseks ema pantkirju (passiiv- P2e- 

ratsioon),mis kannavad kindlat kasvikut ja ringivad turul. Sel teel saa
vutab hüpoteekpank omale te gut s emis kapi tali, Siia hulka, kantakse veel prar- 
suse algupäraga eredit mobilier, mis varustas eriti ettevõtteid rakendus- 
kapitaliga ja asutas uusi ette võtteid.'Ta ühendas pika- ja. lühiajalist kre
diiti ja lõpetas oma tegevuse krahhiga. Oli spekulatsioonipank.

Säästukassad. "
Säastukassad on asutised, mis võimaldavad väikse varandusega rahvastikul 

oma väikseid ülejääke kindlalt ja kasvikuttoovalt mahutada. Mende esimeseks 
ülesandeks oligi vaese rahvastiku osa, kihutamine säästmisele, tuleviku eest 
hoolitsemisele. Alles hiljem nad laiendasid oma. tegevust, võttes pääle sääs- 
tussurmade (kõrva lepane kuid tuleviku laoks) ka deposiite (hoius ummas id) s*t.  
ajuti mittekasutatavaid käitis vahendeid ja arenesid nii nangaasutisiks. Sääs- 
tukassad peavad võtma ka. väikseid summasid kuni 1 kr. 1 frs. jne. Kuid need
ki on veel mõnikord suured, S.p, on asutatud täiendussäästukassad (müüvad,, 
päästemarke, mis kleebitakse säästuskaartidele ja nii saavutatakse aegamöö
da suurem sissemaks). Selliseid "pennysavingbanks"■ on asutatud eriti Inglis
maal, siia kuuluvad ka kooli- ja lastesäästukassad. Kasvik peab olema või
malikult kõrgem, mis kihutaks säästmisele. Sääs tukas sade ülalpidajaks on ha
rilikult riik, kogukond. Eriti laialt on levinud postisäästukassad. (Olgu

teise.lt
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mainitud, et meil tarvitatakse säästukassa asemel terminoloogiliselt hoiu- 
kassa nimetust.) SN’stukassad asutati esimesena Gladston’i poolt Inglismaal 
1865 a. Säält nad levisid Prantsusmaale, Saksamaale jne.* Inglismaa ja Prant
susmaa s äästukassad, eriti riiklikud ja postisäästukassad, mahutavad saadud 
summad päämiselt riigi võlapabere isse, seevastu aga Saksa omad püüavad anda 
neist keskseisusele odavat krediiti. Saksa säästukassad on olnud seega käsi
töölistele, talupoega.dele ja töölistele suureks abiks. Ja just neis aktiiv- 
seis operatsioones on nad kaugelt üle Prantsuse ja Inglise omadest, sest 
sotsiaalpolitiliselt ja ka krediitpolitiliselt "peaksid need summad juhita
ma samadesse rahvakihtidesse, kust nad on pärit. Säästukassad annavad lühi
ajalist, hästi likviidset personaalkrediiti, kuna pai ju vähemal määral V°ib 
mahutada, neid summe hüpoteekidesse, sest see oleks likviidsusele hädaohtlik. 
Vastastikused ki’edjitühingud. Laenukassad. * ............

Kuna kaubanduspängad kre"äite er ivad' e'sT joones suurtööstust, siis väike - 
ja kesktööstus üheltpoolt ja maamajandus teisalt saavutavad endile vajali
ku krediidi ühistegelisel alusel. Nimelt rahuldavad väike-, ja kesktööstuse 
ia kaubanduse krediidinõudlusi Schulze- Delitsshi Ipediitüningud^ meil ni
metati neid varem vastastikeks krediitühinguiks . Nad kogetavad kõiki neid 
samu pangaoperatsioone mis kaubandus pangadki. Nende pääüles andeks on seega 
lühiajalise käitiskrediidi andmine. Maamajandust krediteerivad aga •Aln-e-- 
seni aenukassad, mis annavad pikemaajalist (harilikult 2.a. ja enam) kre
diiti’ Schulze—De lits ehi ia Raiffeiseni põhimõtete juures juba eatasime 
(n, 16*  alajaotus 2 ja 3). Krediit ühingud ja. laenukassad kui. ühistege-ised et
tevõtted piirduvad seega, a inult oma liikmeskonna.krediteerimisega, mitte riik 
meile on laenuandmine keelatud. (Tegelikuses esineb paiguti erandeid A.Ai 
Lombardid, , ...... T

Panku, mille paäülesandeks on lombar krediidi andmine, nimetatakse -om- 
bardpankdeks, Lombar dkre di it on õieti krediit vallaspandi ehk käsipendi, 
vastu Lombardliikluses tehakse vahet kolme liigi vahel 1) jaunismetallide 
lombard-laenutamine (kulla; hõbeda, välisraha, ehteasjade pantimine ),^)kau- 
balombard, - võimaldub siis, kui kaubad on kergesti säilitatavad; üldiselt 
see on seotud suurte raskustega. Suureks kergenduseks oli avalikkude -adu- 
majade asutamine. Krediiti antakse harilikult laotähtede (Jarrants), konos
sementide, raudtee veokirjade, duplikaatide jne. vastu. Siia, kuulub ka re- 
bourskrediit (ülemere kaubanduse akt sept krediit laevadokumentide, kindlustu
se1). 3)- effektide ehk väärtuspaberite lombardlaenutamine (effektide kind
lustusel, -võrdlemisi riisikorikas ).
Arve kojad. . * J .. _ ‘

(Claering-house). Tsekk. kui maksuvahend, on pärit Inglismaalt. ,SeKke 
võib väljaanda ainult krediitasutiste pääle. Tsekk võimaldab maksuliiklust 
korraldada ilma sularahas maksmiseta. Ta võimaldab kassade sularaha, taga
varu miinimumini vähendada. Rahvamajanduslikult ta tähendab mündimetalli 
säästu, kiirendades ja tehes odavamaks maksuliiklust. Tšekki saab vaid see 
välja kirjutada, kes'omab pangas jooksva või kontokorrent arve. Seega tsekk 
on labidalt seotud deposiidiga. Tšekile astub lisaks siirdeliiklus, kus pank 
vastava teatise pääle kannab üle kohustatu arvelt teatava summa õigustatu, 
arvele. Ta on phtlat raamatuline operatsioon. Tšeki- ja siirde liikluse hõl
bustamiseks astub arvestus- ehk clearingsüsteem. Arvestussüsteem tekkis 18. 
s. II poolel-Inglismaal, kus suured pangad asutasid Londoni clearing House i 
ehk arve ко ja. Pankade esindajad tulevad igapäev arve kojas, kokku, kus vas
tastikused kohustused ja nõudmised tasakaalustatakse, ktiiv- või passiiv-, • 
saldo tasuti algul sularahas, hiljem aga kanti tšekiga üle Bank of England!. 
Kõik arve kojast osatõtvad pangad omavad siirdekonto Bank of Englandis, mil
line kannab siis aktiiv- või passiivsaldod tšeki j ärgi'vastavale arvele. , 
Arvekojad on levinud väga laialt, eriti aga Inglismaal, USA-s, Saksamaal jne 
Krediidi ja krediitasutiste üldhinnang praeguses tänapäeva rahvamajandusli
ku elu suhtes. ’ ' ' ' ,

Krediidi tähtsus praeguses rahvamajanduses on märatu (vt.p.28,1),^ mis
pärast ka Bruno Hildebrand asjatult ei paigutanud majanduselu esimeseks 
"krediidimajandust": Krediit suurendab sõltuvust üksikmajandite vahel; seob 
nad üheks tervikuks. Kuid sõltuvus ei peitu üksi üksikmajandite vahel, vaid 
terved riigid on niivõrd tihedasti seotud teineteisega, et ühe riigi krahh 
mõjub hävitavalt ka teisele. Võib vaid meelde tuletada viimase aja. sündmu
sist Inglise raha kursi langust jne. Kuid krediit saavutas oma. tänapäevase 
võimukuse-hästikorraldatud krediit organisats iooni kaudu, mille _pääe s inda jaks 
on penpad, mis on võimaldanud alles tööstuse ja kaubanduse kapitalistliku 
arengu. Nad ei piirdu ainult regulaarsete pangaoperatsiooniga, vaid asuta-
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mis, emissioon, jne. operatsioonide kaudu nad on tunginud sügavale majandus
ellu ja haaranud selle oma võimu ja kontrolli alla. See pankade mõjuvõimu . 
kasvamine tööstuses ja kaubanduses, teeb üha teravamaks majanduslikud, sotsiaa 
sed ja poliitilised vastuolud modernse rahvamajanduse autokraatse üle sehi tüse - 
tagajärjel. Kuid sellele vaatamata peituvad ka selles arengus mõjukamad J°ud 
laiade rahvakihtide hüvangu tõstmiseks.
31. p. ' '
Kaubandus. Mõiste ja liigid.
---- Kaubanduse ülesanne seisab kaubapakkumise ja. kaubanÕudmise ajalise ja. ruu
milise lahutuse ületamises. Kaubanduseks nimetatakse kutsealalist majandusli
ke hüviste ostu ja müüki tulusaavutamise eesmärgiga. Ta püüab lähendada üks
teisest lahutatud tootjat ja'tarbijat. Arenenud kaubaliiklusega mais ta.ku- 
juneb iseseisvaks kutsealaes; kaubandus ee t te võtted ei erine milleski teisist 

majanduslikest ettevõtteist. Kaubandust võib liigitella väga mitmesugusel 
alusel. A). Kaubanduslike toimingute iseloomu järgi: 1) hulgikaubandus (en 
gros), kauna müüakse j ällemüüjajle ja. hulgi, hinnad on siin kõige tundel iku- 
mad. 2) jaekaubandus (en detail), kaupe müüakse otse tarbijale. Hinnad on vä
ga püsiva iseloomuga, võrreldes hulgikaubandusega. Б) Ettevõtte suuruse järgi: 
1) suur kaubandus, - harilikult hulgikaubandus, kuid ka. jaekaubandus kaubama
jade näol. J; Hirsch eraldab veel suur kaubandus es kolm alatüüpi: a) tooraine
te kaubandus, b) minemi suurkaubandus ja c) pool-tööstus ehk tootmise vaba
kaubandus, 2) väikekaubandus, - harilikult Jaekaubandus C), kaubanduse ulatus- 
sfääri järgi:’1) sisekaubandus, - ühe riigi piires, ja 2) väliskaubandus, 
riikide vahel. Viimase alaliigeks on: a) väljaveo kaubandus (eksvort), b) sis
seveo kaubandus (imvort) ja c) transiit- ehk üleveokaubandus. D) tegevuskoha 
järgi: 1) rändkaubandus ja 2) paikne kaubandus. Rändkaubandus on kaubanduse 
vanemaks vormiks. E) Riisiko järgi: 1) iseseisev kaubandus ja 2y komisjoni 
kaubandus, - kauplemine komitendi arvel ja riisikol. F) Rahvamajanduse seisun
dist vaadatuna: 1)'jaotav, spekulatiivne kaubandus. -
Kaubanduse ajalugu. Kaubanduslik tegevus 19.sajandil. * ,

Kaubandus arenes käsikäes vallütüsma j andus e arenguga.‘Suletud kodumajandu
ses puudus vahetus kuna see mis valmistati, tarbiti ise. Ainult suguharude 
vahel vahetati haruldasi esemeid jne. Eriti tähtis oli soolaga kauplemine^ 
(oli ka rahaks). Võõrrahvaste ga kokkupuutumine oli seotud hädaohtudega; Võõ
raste vaenulikkuse tõttu harrastati n.n. tumma ehk.vaikivat kauplemist. Nt. 
kartaagolased,Aafrika pärismaalastega kaubeldes, viisid asjad laevalt ranni
kule ja läksid ise laevale tagasi. Pärismaalased tülid ja võtsid neile meel
divaid asju ning panid asemele kulla. Kui seda oli'vähe, kartaagolased läk
sid ilma kilda kaasa viimata, tagasi laevale seniks; kuni pärismaalased toid 
kulda juurde. Seega, esimeseks tekib väliskaubandus. Sisekaubanduse arengut 
tõkestas vaade, et'kohalikud inimesed ei tohi kabitseda ja seega, oma inimes
te kulul rikastuda. Käsitöö ja. tsunfti ajal veel puudus kauplemine selle 
otseses mõttes, sest valmistaja ja tarbija puutusid otse kokku..Ainult vara
sel keskajal teatud perioodidel (aastalaatade ajal) ilmusid üksikud rändkaup- 
mehed,päämiselt ehte- ja iluasjadega. Nende ostjaks oli esijoones kõrgem sei
sus. Esimesiks ka. uba ndus rahva iks olid vanal ajal füniiklased, kartaagolased, 
neile järgnesid kreeklased,-eriti aga roomlased. Keskajal olid tähtsamaks 
kaubandus rahvaks itaallased, Itaalia linnriikide eestvõttel. Põhjapool mono
poliseeris kaubandust kuulus Hansa, liit. Kaupade transporteerimise vahendid 
olid võrdlemisi algelised ja. kallid. Vanast ajast on eriti tüübiline araablas 
te karavanikaubandus . Kuid araablaste kaubandus oli võrdlemisi arenenud ja. 
organiseeritud ettevõtte kujuline, mis tuletab meele tänapäeva aktsiaseltsin- 
guid. Nii kesk- kui ka vanan-aja kaubandus oli päämiselt väliskaubandus. Üue 
aja avastised (Ameerika jne.) mõjusid eriti kaubandus liikluse arenemisele. 
Kaubanduse raskuspunkt kandub Hispaaniasse, Portugaaliasse ja siis Prantsus
maale Inglismaale ja Hollandi. Tekivad suured summad ja monopolistlikud kau
bandus selts in gud kauplevad edukalt. Kaubanduse hegemoonia läheb Inglismaa 
kätte. 19.s. astub väliskaubandusele lisaks ka sisekaubandus. Määratut kau
banduslikku arengut võimaldavad 19. s. pääle tööstuslik revolutsioon, töös
tusliku suurkäitise tekkimine, liiklusasjanduse täiendamine (raudtee, auru
laev), raharakkimi ja krediidi areng, kaubandus—vabaduse maksvusele pääs ja 
koos sellega kitsenduste ja privileegide kaotamine. Ka sisekaubandus ^muutub 
määratumalt; endise aastalaada, ja rändkaubanduse asemele astub reeglipärane 
kaubandus lidus, mis tungib ka riigi kõige kaugemasse soppi. Kuid.modernse 
kaubandusega käivad kaasas'ka halvad küljed (spekulatsioon, kriisid jne.) 
Kaubanduslik spekulatsioon. . .

Rab varna j andus likust seis undist iaotemo kaubanduse 1) jaotavaks.ja 2)J 
spekulatiivseks. Jaotav kaubandus kasutab ruumilisi kaubahindade erinevusi, i
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Tb. jaotab kaubad territoriaalselt: ostab kaupu üles odavamast kohast ja nüüb 
neid kallimas kohas, et saavutada vahetulu. Sellega aga tasakaalustatakse , 
ruumiliselt kaupade nõudmine? pakkumine ja hinnad; On kasulik. Kaubanduslik, 
spekulatsioon aga kasutab erinevaid hindade vahesid ajas. Kaupmees ostab‘siin 
kaunu sel ajal, kui need 9 odavad ja müüb kaupu siis,‘kui nad on kallid. 
Esimesel juhtumil hinnad 68uSma, teisel aga langema.. Selle tagajärjeks on 
sama"kauba hindade vahe ajaline vähenemine ja järskude hinnakõikumiste kadu- ■ 
mine. See spekulatiivne iseloom on omane ka jaotavale kaubandusele, kuna ka 
see tarvitab teatud aega oma toimngute sooritamiseks, kuid viimase tüübi 
juures (ajalise hinnavahe kasutamine) on ta siiski toimingu oluliseks tunnu- • 
seks. Kaubanduslik spekulatsioon esineb siis? kui spekulant püüab ettenäha 
kaupade hindu tulevikus ja ostab neid’selle järgi üles vahetulu saavutami
seks. Nt. viljaikaldus ähvardab tulla, siis kaupmehe poolt tehtud aegsato 
suurte üles ostude tõttu hinnad hakkavad juba varakult tõusma. Viljaikaldu
se ajal aga, vilja turule paistes, selle hind ei lange enam liiv alla. Sel, 
juhtumil spekulant tasandab hinnavahesid ja on seega kasulik. 2) Spekulatiiv
ne kauba termintoiming esineb siis, kui spekulandid, harilikult coreri ku- , 
jul, püüavad, kunstlikku hinnakõrgendust laialise kaunade ülesostuga,et olla, 

/šaavutäda/turul monopolisti seisundis. Selle saavutanud, nad müüvad kauba 
suure vahetuluga. Selline kaubanduslik spekulatsioon on rahvamajanduslikult 
kahjulik. Cornereile astuvad vastu n.n. konterminid, mis suuri kunstlikke 
hinnatõuse püüa.vad maha suruda uute tagavarade turule paiskamisega. Kauban
duslik spekulatsioon sooritab ka börsil oma toiminguid. ‘
Kaubanduslik ettevõte ja selle areng, Uhiversaalkauplused. ,
' Kaubandusliku ettevõtte arengut' iseloomustab spepsialis a t s i о on i ja kon t - 

sentratsiooni tendents. Kuid need tendentsid on siin siiski nõrgemad kui töös
tuses; Sest kaubanduses arenenumad vormid ei ole suutnud välja tõrjuda vanu 
vorme. Ikka leiame veel laatasid, rändkaubandust (harjukko' jne.), kuidsääl 
kõrval tekivad rahvatihedais keskusis, suurlinnades, suurkaubandusette võtted 
kaubamajade, tuhandeid liikmeid haaravate tarbijateühingute näol. Need nõrgen
davad eriti väikekaupmehe seisundit, kuid nad ei ole siiski suutnud teda,väl
ja tõrjuda. Keskajal olid ühendatud ühes isikus hulgi-, ja, jae kaupmees. Pääle 
selle ta pidi veel kaubad transportima ja ostjale krediiti andma. 18. s. te
kib tööjaotus: eralduvad jae-ja hulgikaubandus. Ka kaubanduse raskuspunkt on 
kandunud laatadelt üle börsidele. Spetsialiseerumine jatkub. Tekivad kitsa- 
alalised spetsialiseeritud jaekauplused. Kuid nende kõrvale tekivad jaekau
banduse hi ige lette võtted kaubamajadena, mis, otse vastupidi spetsialiseeru
misele. ühendavad endas võimalikult palju artikleid. Kaubamajade tekkimise
ga Pariisis 19.s.‘50.aastal, sünnib struktuuriline muudatus modemseis kau
bandusettevõtte is. Nad ei olnud vanas stiilis "segapoed’ vaid otse spetsiaal- 
kaupluste järelkäijad, millelt nad võtsid üle ka äärmise-ratsionaalsuseni, 
viidud käitisjuhtimise ja kujundamise. Kuid peagi selgus, et kaubamajade ja 
spets laa Ikaupluste ülesanded ei lange kokku ja seega nad õieti täiendavad 
teineteist vastastikku. Spetsiaalkauplused pakuvad teatud kaubasordist oma,, 
suure väljavalikuga suuri paremusi, võrreldes kaubamajadega, mis, müüvad, pää- 
miselt ainult hästi minevaid kaubasorte ja liike. Suured kaubamajad, univer- 
saalkauplused omavad äärmiselt ratsionaliseeritud struktuuri. Nende põhialu
seks on saavutada suurt tulu võimalikult suure kaupade ringimiskiirusega, ja 
seda odavate hindade juures. Ostjaskonnale imponeerib see, et kaubamajast on 
kõike saada, mis läheb inimesel vaja, hällist hauani. Universaalkaubamaja , 
koostub ühis kauplustest; Pääle selle leiduvad sääl veel igasugu asutised (abi- 
ellumisbürood; teaatrid, pangad jne.) Suurt■ täheIpanu pööratakse ostjaskon
na mugavusele. Suuremad kaubamajad on USA-s, Prantsusmaal, Saksamaal (Wert
heim) Tietz ja. Jandorf Berlinis jne. •
Kaubandusliku vahetalituse väijatõrjumispüüded.

Kaubanduslikkude vahendajate arv läheb sageli suureks, mistõttu nad muu
tuvad tarbijale ja üldse ühiskonnale koormaks. Nii arvestatakse üldiselt, et 
vahekaubandus teeb kauba 20^ võrra kallimaks. Selle kõrvaldamine, tähendaks 
siis ka suurt säästu rahvamajandusele. S.n. on modernsele kaubaliiklusele 
iseloomulik kaubandusliku vahendaja väljatõrjumise tendents. Mitte üksi kau
bamaja ja spetsiaalkauplused ' ei luuda vnhokaubandust, vaid ka väikesed, 
kaupmehed otsitakse üles valmistajast saadetud ärireisi jajpoolt. Valmistaja 
ja tarbija lähenemise all ei kannata ainult suurkaubandus , vaid ka. jaekau
bandus. Valmistajad astuvad tarbijaga otseühendusse vabrikukontorite ja oma 
agentuuride asutamisega või ärireisija kaudu. Teisalt tarbijad loovad jae
kaubanduse luutmiseks‘tarbi jäte ühinguid, mis koos keskühinguga ei Jää sugu
gi maha kaubamajadest. Kuid seda kaubandusliku vahendaja väljatõrjumise ten
dentsi ei tule siiski üle hinnata, sest mitte ainult jaekaubandusele, vaid
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ka suur kaubandusele jääb lai te gevuspõld, eriti1 toorainete ja pooltööstuse 
(Halbfabrikate) minemi aladel, leravili, suhkur, kohvi, vili, puuvill jne, 
jäävad ikka suur kaubanduse objektideks.
Kaubanduse rahvamaj anduslik tähtsus, •

Kaubanduse rahvamajanduslikku tähtsust pole alati hinnatud. Selleks on 
ka põhjusi, sest ülemäärane vahendajate arv suurendab tootja ja tarbija va
het, millega teeb esimesele võimatuks valmis tarnis suunmise tarbimise järgi. 
Teisalt vahendaja suurendab kaubahinda ja teenib seega tarbija, arvel. Just 
ülemäärane kaupmeeste arv on kutsunüdki esile terava moralistide*  ja utopist- 

lik-sotsialistide (Fourien)'kriitika. Kuid vaatamata ta puudusile on kauban
dus tänapäeval sama vajalik, kui iga teine majanduslik tegevus. Ilma kaup
meheta ei-oleks tarbijal võimalik astuda ühendusse ookeani taga asuva val
mistajaga. Kaupmees on siin vajalik kui vajalikkude ‘teadmetega varustatud 
spetsialist, kes toimetab kaubad kiiresti tarbijani. Iga kauba eesmärk sei
sab selles, et ta tarbitakse. Kaubandus annabki kaubale omaduse, olla siis, 
sääl, kui ja kunas antud kaupa vajatakse. Hästi organiseeritud ^kaubandus lik 
vahendus suurendab tarbijate arvu ja tarbimist, mis omakorda põhjustab val
mistamise suurendamist. •
v-. 4 32.p.Laadad. ----- -—

Kaubandus oma algusel, ei kannud pidevat iseloomu; ta sündis perioodi
liselt, kusjuures kaupmehed oma kaubaga puutusid kokku ostjatega teatud ko
hal ja ajal. Selliseid ajutisi kokkusaamisi nimetati laatadeks. Kaubanduse 
arenguga surutakse ikka enam tagaplaanile ajutist iseloomu kandvad laadad, 
turud jne., mis evivad veel vaid kohalikku tähtsust. Laada asemele astub pü
siv kaubanduslik organisatsioon börside näol; Ent laadad ei ole siiski veel 
täielikult kadunud rahvusvaheliselt areenilt, kus nad omnvad tähtsust messi
de nime all, nt. Leipzigi mess jne.
Börsid. "

Börsiks nimetatakse reeglipäraselt asetleidvat asendatavate (fungibiilsete 
vahetushüviste turgu. Seega, börs on pidev kaupmeeste kooskäigu koht (laat 
on ajutine). Laadal esinevad kaubad reaalselt, börsil aga ainult nende ideaal 
sed väärtused. S.p. börsi operatsioonid sooritatakse proovide ja mustride 
järgi. Hiljem astusid kaubaproovide asemele teatud kindlaks kujunenud kauba- 
sordid (nt, midding cotton jne.). Seega börsioperatsiooneks on kohased ainult 
sellised kaubad, mida võib määrata liigi, sordi järgi, n.n. asendatavad ehk 
fungibiilsed kubad. Nende iga ühik peab" olema täiesti sarnane vormilt ja 
kvaliteedilt sama kauba teise ühikuga. S.p.-ei ole individuaalsete tunnuste
ga määriteldavad kaubad (nt. elusloomad jne.) börsivõimelised. Börsid tekki
sid juba 12. s., 13. s. raha vahe ta jäte ja kaupmeeste vormituist koondisist. 1 
Pariisi börsi tekkimist kantakse 14.s, algusse,1 Londoni börs - asutati 1556 a. 
Kuid 16. s. oli börsitehnika veel vähe arenenud. Börs sai omale nime 16.s. 
Brügge linnas majast, kus käisid koos kaupmehed ja mis kardis vappi- kolme 
rahakotiga-bõuses. Suure tähtsuse saavutas börs'alles 19.s. jooksul. Börsi 
koosolekuid peetakse igapäev üks või kaks korda. Börsioperatsioonest või
vad osa võtta ainult börsiliikmed, kes moodustavad börsiseltsi. Börsiliikme
te koosolek valib börsi juhatuse (komitee) ligemaks as jaa jamiseks , vahekohtu 
(lahendab tüliküsimusi), aukohtu (auasjade lahendamiseks), Prackerid (hin
davad kaubaväärtust), maaklerid (vahemees ostja ja müüja vahel; saab cour
tage‘; registreerib börsioperatsioone ), auksionistid (enampakkumise toime
tajad), dispasserid (avarii • asjade lahendajad). Börsid on osalt eraühendi- 
sed (Inglismaal, Ameerikas), osalt avalikõiguslikud asutised (Euroopa kon
tinendil). * .
Börsikaubanduse liigid. *

Börsid tegid alul tegemist raha ja raha surrogaatidega, nagu Itaalia, börsid 
- Venedigo, Genua, siis aga tekkisid reeglipärased kaupmeeste koondised Hol
landis, Inglismaal ja Saksamaal. Alates aktsiate börsile viimisega (17.s.) 
aronevadbörsioperatsioonid täiuslikkuseni. Börsid jaotatakse seejärgi:1) ra- 
habörsid, 2) effektide ehk fondibörsid ja. 3) toodete ehk kaubabörsid. Hari
likult aga piirdutakse jaotusega: 1) fondibörsid (väärtpaberid, vekslid, vä
lisrahad) ja 2) kaubabörsid (teravili, raud,'suhkur) jne. Paljudes kohtades 
ei ole aga need liigid ruumiliselt lahutatud. Kuid Inglismaal on kujunenud 
ka iseseisvaid kaubabörse. Ulatussfääri järgi jaotatakse 1) üldbörsid ja 2) 
eribörsid- kus kaubeldakse vaid teatud liiki kaubaga (Magdeburgi suhkrubörs , 
Nürnbergi humalabörs). • 1 1
Tähtsamad börsioperatsioonid ja nende iseloom.

Börs iope ratsioonid on: A, Kassa (ehk 1000.ehk effektiiv) operatsioonid on 
reaaltehingud, kus kaup, väärtpaberid antakse ostjale üle samal või järgmisel
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päeval. Nende sarnane on lihtne hanke toiming, kus üleandmine sünnib teatud * 
lühikese tähtaja pärast. P, Neile seatakse vastu termin-ehk ajaoperatsioonid, 
millede täitmine sünnib alles pikema aja möödumisel. Müüja loodab kursilan
gust ja mõtleb siis hanketa!tmise ajal võivat osta uut kaupa odavama hinna
ga. Ostjaaga loodab kursi tõusule, et siis ajaoperatsiooniga kaupu kalli
malt-müüa. Ajaoperatsiooni oluliseks momendiks on seega, täitmise edasilükka
mine, millega tahetakse kasutada ajalisi hinnavahesid. See tekitab spekuls- 
siooni, mille sihiks on vaid kursitulu saavutamine. Spekulatsioon võib lii
kuda kahes suunas. Meil on tegemist a la hausse ehk tõusundi/spekulatsiooni- 
ga, kui spekulant looda.b hindade tõusu; see on. ikka ostuoperstsioon: Meil on 
tegemist spekulatsiooniga a la baisse ehi-: mõõnandi spekulatsiooniga, kui 
spekulant riskeerib kursilangusega; see on ikka müügiope rats ioon. Ajaoperat- 
sioonid on tüübilisel börsioperatsioonid, mis osutavad rahvamajandusele suurt 
teenet hindade tasakaalustamisega,, a jaoperatsioonest tuleb 
eraldada vahe- ehk differentsoperatsioonid. Siin sõlmitakse, fiktiivne toi
ming. Ostja ei taha, üldse kaupa osta, müüja seda üldse hankida. Mõlemad poo
led arvestavad vaid soodsa kursikujunemisega tähträevaks ja tähtpäeval arves
tatakse välja ainult kursivahe; mis ka ainult tuleb väljamaksmisele. Vahe- 
operatsioonid on lihtsalt mäng. Nii võib sooritada operatsioone sellises ula
tuses, mis kaugelt ületavad spekulantide rahalised vahendid. N, Vahe ope rat - 
sioonile sarnleb preemiaoperatsioon, kus kursivahe suuruse riisiko piiratak
se teatud summaga. Ettepreemia operatsioonis ostja evib'kaupade vastuvõtus' 
tagasiasteõigusc, kuid peab tasuma ettemääratud preemia. Ta teeb seda siis, 
kui hinnad on langenud rohkem kui preemia. Tagasipreemia operatsioonist müü
ja võib loobuda laupade üleandmisest preemia tasumisega. ‘Ta teeb seda, kui 
hinnad on tõusmas kõrgemale kui seda on preemia summa. E, Prolongatsioon ehk 
pikendusoperatsioon võimaldab report- või deportoperat siooni abil pikendada 
spekulatsiooni üle ettemääratud tähtaja. Report operatsioon on müük jälle- 
ostuga. Tõusundaja (Haussier), kes vajab raha aga taha väärtpaberit müüa, 
sest loodab kursitõusule, annab väärtpaberid teisele, (pangale) üle momendi- 
kursiga ja lubab nad’tagasiosta'teatud aja pärast. Sääljuures tagasi ostes 
peab maksma kasvikut, vastutasu, mida nimetatakse•reportiks. Ta loodab, et 
kursitõus on selleks ajaks ületanud repordi summa, on seega tõusundi 
latsiooni teenistuses. Deportope rats iooniks ostab möänmdaja(Baisser) väärt
pabereid ja lubab nad madalamate hindadega samale isikule tagasi.müüa, loo
tuses, et kurss'on vahepääl rohkem langenud ja ta seega uusi^võib veel oda
vamalt omandada. Deportoperatsioon teenib'mõõnandi spekulatsiooni,G. briti 
levinud on börsidel arbitrage-operatsioon, mis kasutab ruumilisi hinnavahe-' 
sid Ostetakse väärtpabereid jne . sääl, kus nad on odavamad ja müüakse saal, 
kus’nad on kallimad. Börs võimaldab võrrelda laiades piirides pakkumisi ja. 
nõudmisi. T’a on mehanismiks, mis kergendab ühiskondliku pakkumise ja nõudmi
se kohanemist teineteisega. Börsil määratakse vekslikurss, seega, кв. maksu- 
bilanss.'Börsil hinnatakse väärtpabereid, seega nende ettevõtete krediidi- 
usaldust; Börs võimaldab suurte kapitalide koondamist (aktsiate obligatsioo
nide- jne*.  mahutusega). Kuid börs meelitab ka. asjatundmatuid inimesi raha tee
nima mis aga harilikult tähendab neile suuri kaotusi, laostumist. Vaatama
ta börsi pahedele on ta siiski kapitalistliku majanduskorra termomeeter ja 
ühtlasi kä regulaator. ' . ".
Väliskaubanduse poliitika. Rea suunad kaubanduspoliitikas (merkantilism,va
bakaubandus , nropektsior ism). " "" . ” ~ .

Kaubanduspoliitika all mõeldakse kõiki neid vahendeid,,mis riik yoi mõni 
teine ühiskondlik "võim kasutab kaubanduse suhtes. Eriti tähtis on väliskau
banduse poliitika. Väliskaubandus on ajalooliselt vanem sisekaubandusest,. 
Ta kannab kahesugust iseloomu - sissevedu ja väljavedu. Nende võrdluse või-, 
maldab kaubmdusbilansuid viimane ei anna siiskiõiget pilti riikidevahelisim 
suhteist. Selle saavutame -alles maks ubilans iga. Väliskaubanduse poliitika 
ei käsita suhteid üksikute indiviidide vahel; vaid lähtub üksikute rahvema- 

jandite hüvest. Kuid need ei lange alati ühte, vaid seisavad sageli järsku 
teineteise vastu. Päälegi muutuvad ajalooliselt rahvaste arengu majanduslikud 
vormid ja eesmärgid.‘Esimeseks teadlikuks väliskaubanduse poliitiliseks suu
naks olimekantilism. Algupäraselt*  linnade poolt tarvitamist leidnud ta võe
ti 16. s. eriti aga 17.s. ja. 18. s. riikide juures tarvitusele. Praktilisiks ' 
teostajaiks osutusid eriti'Colbert (Prantsusmaal) ja C. Cromwell (Inglismaal), 
teoreetikuiks olid Bodin, Nun, Seckendorf! jt. Iga riik püüdis end teistest 
eraldada ja kõiki paremusi ära. kasutada, mida võimaldasid tööstus? kaubandus 
ja transport. Sisekuabandust ja tööstuse arendati võimalikult pai ju, välis
kaubandust reguleeriti nii, et eksporditi tööstussaadusi ja imporditi toor
aineid. Väliskaubandus pidi andma võimalikult suure ülejäägi - aktiivse Kauber 



bilansi. Ainult soo pidi tõsoma jaunismetallido sissevedu, ja seega kogu vah
va jõukust. Oma toodete mahutamiseks püüti omandada koloniisid. Tähtsaim va
hend oli morkontilistlike sihtide t noblomisel kaitsetoll, eriti kõrgete kee
lutollide näol ja väljaveo soodus oused, preemiad jne. Merkantilism jälgis 
ühekülgseid egoistlikke i hvusnuve, Tä oli suurim vabakaubanduse vastane. 
Ta kestis 19as*,  mil majanduselu struktuurilised muudatused (tööstuslik re
volutsioon) tõid esile vastassuuna vabakaubanduse näol, esimesena Inglis- 
maol. Sain oli tööstus ja kaubandus niivõrd edenenud, et ei vajanud enam 
kaitset, Voboksubanduse propageeri joks oli eriti klassiline kool A.Smithi- 
ga eesotsas,, kuid juba füsiokraadid pooldasid vabakaubandust. Vabakaubandu
se peaargumendiks on rahvusvaheline tööjaotus, iga riik arendab neid majandus 
alasid, mille suhtes tal on kõige soodsamad tingimused. Kõiki toisi kaupu 
tuleb sllt sissevedada, kust noid saab odavamalt. Selle tagajärjel suure*  
nob rahvusvaheline toodang, kaubad muutuvad odavomoks. Tarbija huvide kait
se on seega vabakaubandus о töiseks argumendiks. Kuid absoluutne vabokaubon- 
duse põhimõte oli kasulik ainult arenenud tööstuse ja kaubandusega maale, 
nagu seda oli Inglismaa; selle vastu astub protektsionismi idee, rohvusvoh.. 
tööstusekaitse, millega teatud mlral uuendati merkantilismi põhimõtteid.
Esimosbona tõstid osile selle Hamilton USA’s, krahv Chaptal Prantsusmaal 
ja Pr. List Saksamaal. Eriti kaitses kaitsetollide süsteemi kuulus.teoree
tik Pr. List, Protektsionism poab kaitsetolle tingimata vajalikuks onnman 
tööstuse ar end omi seks. Vabakaubandus sunniks alistama cronemata tööstusega 
maid enam arenenute võimu alla. Kuid iga rahvas peab püüdma saavutada oma 
maa tootlilckudo jõudud о võimalilcult täieliku ja mitmekülgse arondamise poo
le, Maamajandus, tööstus ja kaubandus peavad arenema paralleelselt, s,p, 
on kaitsetollid vajalikud omamaa tööstuse jalulesoadmisoks. Kuid List ei 
eita ka vaboltaubondust. Talle on kaitsetollid ajutiseks nähtuseks, mida, 
võib körveldada siis, kui tööstus on arenenud küllalt võistlusvõimeliseks 
välismaaga. Sooga'kaitsetoll on Lisoilo kasvatusvahendiks, lõppeesmärgiks 
aga vabocnubondus, S.p., nimetataksegi noid kasvctuskaitsotolloks. Vaidlu
sed proolcosioni soide ja vabakaubandus la st о vahel kostavad. Lahkuminekuid 
kutsuvad osile ka vastuolud kihtide vahel, sest vabakaubandus soodustab tar
bijat, kuna kaitsetollid tulevad kasuks just ebevõt jaskonncle. Ta suuren
dab ettevõtjate tulu tarbijaskonna kulul. Kuid liig suur'protektsionism hal
vab välisvõisilust, millega ettevõtjaskond muutub loiuks. Sooga protoktsio- 

. nism on kuhocorgamöögaks, ■ .
Kaubanduspoliitika lühikene ajal tigu. * • • • •

• Markantilistlik kaubanduspoliitika kostis kuni 19. s. alguni, 19. s. kuni 
20; s. 1 'hob Inglismaa üle vabakaubandusele oma arenenud tööstuse mõjul ja 
19, s. III veerandil Saksamaa, Prantsusmaa jt., kuid juba 70 a. päälo asu
vad samad maad protektsionismi teele, järiti tugev on agraarprotoktsionismi 
nõudmine Lääne—Euroopa maamajandusliku kriisi tõttu, mille kust susid esile 
Ameerika ja Vene odav teravili. Ameerika ise aga arendas tööstuslikku pro
tektsionismi eraldi teistest, Nad oma kaubanduslõpinguis peavad kõvasti kin
ni retsiprooksitoodist, vastastikkusest. 19/20, s. vahetus tõstab ka Inglis
maal protektsionismi tähtsust, kuna ta tööstuslik hegemoonia läheb kaduma 
USA ja Soksomaa võistluse tõttu. Protektsionism (kaitsokaubandus) ovib mer
kantilismi kuju, ta muutub vahendiks ühe maa rikastamise püüetele torso maa 
kulul. Tekib äge majanduslik võitlus, militarismi (mõõgavõmu) imporjalism 
(ahnitsemispoliitika) tungib . esikohale, oriti Inglismaal. Selle tajär- 
jel puhkeb maailmasõda. (Merkantilism = riigitulunduslik õpotus, mille jär
gi riigi ohle maa ainsaks või poaasjalisoks rikkuseks poetakse sularch oma

. mist, soega eelistades tööstust ja kaubandust põlluharimisele).
Kaubanduslepingud,, ,

Koubonduslopingud on riikidevahelised lepingud, mis figureerivad leping- 
laste riigos. Nad on pääasjalikult tollipoliitilised lepped; millede täht
saim liigitolu on onom-soodusouso ja vastastikkuse lepingud. Enam seo Austus 
seisab kcubcnduslcpingulise linusli võtmises, s.o. et kui üks lopinglone 
annab kolmandale teatud soodustused, siis nood langevad ka toistolo loping- 
lastolo tasuta või vastastikulisolt. Vastastikkus kaubalepingus soipab aga 
töisele 1 op inglasele soodustuste andmises ainult siis., kui soe annabi vastu
tasu (kui seo toob sama). Tänapäeva kaubanduslik liiklus riikide vahal sün
nibki kaubandusl õpingute alusel, millest onam on levinud cnomsoodustuslo- 
ping.
Tolliliitude tendentsid, •

Kaubanduslopinguto puhul on suhted üksikute maade vahel lodevad. Kuid 
kui suhted tugevnevad niivõrd, et lopingriikido kaubanduspoliitigino oncso- 
määramine kaob, siis tekib tolliunioon. Selle päätunnuseks on ühÄo tolli- 
tariifi käsitus kolmandate riikide suhtes, kuid täielik tollivabus tolli
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unioone piires oi olo oluline. Tolliuniooni paremused seisavad suuremu mine- 
mi ala, cugovoma lcaubenduspoliitilise seisundi saavutamises, jne. Kuid veol 
suuremad on talcistusod, eriti aga poliitilised. Majanduslikud vastuolud on 
tingitud üksikcuto maade erinevusist (töösbuse ja maamajanduse vastukäivusest, 
hüvest, erinevaist rahasüsteemest, raskusist tollisissetulekute jaotamises, 
jne, ^Majanduslikkude ja poliitiliste vastuolude tõttu tolliunioonid oi olo 
leidnud levimist, Nimetada võib Ungari —Austria tolliuniooni onne maailma
sõda, Saksa tolliuniooni 1834. Belgia ja Luxenburgi tolliuniooni 1921.a. Mai
nida võib ka krahv Coudenheve-Kalorgi poolt energiliselt propageeritavat Pan- 
Euroopa ideed, '

33, p, ■
Toodjaliiklemisvchendid.Liiklomis-liigid.

Rahvana j and jaguneb üks ilma j ande iks, mis on üksteisest territoriaalselt 
lahutatud. Selle ruumilise lahutuse ületamiseks inimesed peavad tarvitama 
teid ja liiklemis-vahondoid. Ilmu nendeta oleks tänapäevane kõrge arenguga 
majanduselu võimatu. Liikluse all mõistame asutiste kogu, mis teenivad ini
meste hüviste ja teadete ruumilist edasiliikumist. Liiklemise võimaldamiseks 
on vajalikud kolm elementi: 1) too - maantee, kivitee, raudtee, rööpad, jõ
gi, öhk, jao,, 2) liiklcmisvahondid - vanicor, rong, aurik , lonnuk jne.
3) liigutav jõud - inimene, hobune, tuul, vesi-, aur, elekter. Liiklemino 
sünnib kahel teel: a) inimeste ja hüviste transport ja b) toadeboliiklus 
(post, telegraaf jne.). '
Liiklomisvahondito tähtsus rahvamajanduses,

Kuna transport kulud on kaubahinna üheks osaks, siis liiklomisvahendite 
areng mõjutab kohtlemata kogu rahvamajanduse arengut*  Iga kaup võib leida 
ninoni ainult selles rcioonis, kus tema hind ühes transportkuludega ei üle
ta turuhinda. Ja mida madalamad transportkulud, seda suurem kauba minemi 
raioon. Kui võtta kauba minerit ringina ja transporti selle raadiusena, siis 
kauba ninoni raioon (turg) on vastuproportsionaalno tema transportkulude 
ruuduga (Tugan-Baranovsky) . Sooga liiklomisvahendite odavnemine teob hindu 
odavamaks, kuid soo vähondab ka hindade vahesid koguste suhtes. Transport
kulude suurus mõjub hindadele kõigo enem odavate kaupade (toorainete) juu
res, mispärast ta määrab sageli ettevõtete asukoha toorainete saavutamise 
ligidale (rouomaagi tööndamino sello leiukohas jne,). Liiklusvahendite odav
nemine on kapitalistliku tööstuse ja kaubanduse arenemise stiimuliks. Ainult 

selle läbi avardunud turg võimaldab kartellide ja trustide tekkimise. Kuid 
liiklusvahendite areng mõjutab ka kultuurset ja sotsiaalset arengut (võimal
dab tugevate riikide tekkimist jne.). 
Liikionistoede arengu ajalugu, ’

Eelajalooliste rahvaste juures'leiame vaid viletsaid jalgteid. Ka keskajal 
on vool toed viletsas seisukorras. Kasutatakse koormakandjaid loomi (coslit, 
kaamelit, hobust), kchorottaga kaarikuid. Palju enam kasutamist maateedest ' 
leidsid mereteed ja seda juba kauges minevikus. Mereteede-äärsed rahvad are
nesid s,p, juba varakult kaubondusrahvaiks (f öniiklased, kartaagolasod) ,kuid 
nendegi liiklcmisvahondid olid algelised (purjok). Maanteed olid eriti eba
kohased,suure hõõrumise vastupanu tõttu,raskete ja odavate kaupade vaoks. 
Palju odavamad ja paremad olid selles suhtes veoteed. Transpordi parandmisoks 
astutalcse esimesi kavakindlaid samme Euroopas 17,s, ja 18,s. 19, s, aga 
toob kaasa murrangu liiklemisesjanduses. Selle põhjustas aurumasina leiuta
mine ja rakendamine (raudtee, aurulaev). Siit pääle elab liiki omisasjandus 
üle suured edusarmud,Maktrlmoo;borito tarvituselevõtuga areneb autoliik
lus ja eriti suuri edusamme teeb õhuliiklemino 20. s. 
Raudteed, " '

Raudtee eelkäijaks oli hoburaudtee (1801.a.). Inglismaal, Auru rakendus 
rööbastele on seotud tuntud inglise mehaaniku Stephenson! nimega, 1826 a, 
ehitati esimene raudtee Liverpooli ja Manshestori vahele. Juba varem oli 
katsetatud söekaevandusis aururaudteid. Vaatamata vastuseisule nad levisid 
19, s. jooksul üle ilm, Kõigo tihedama raudteevõrguga maad on Belgia, Bri
ti, Saksa jne. kuna olanike arvu suhtes on raudteevõrgu tihedus suurim. Ka
nadas, Argentiinas, USA’s, Rootsis,

Raudtee ettevõtte omar ärasused, ' ' '
Raudtee ettevõte on suurettevõte, mis nõuab suuri kapitale. S.p, ta.rei 

olo võimalik üksikisikuliso ettevõttena , vaid kolektiivottcvõttena .Et
tevõtte suurus tingib teatud määral ka tema monopolistliku seisundi. Raud
tee ettevõtte tekkimine on sootud'riigi'vahelesegamisega, sest põhimikuvõõ- 
randusod on sellejuures vajalikud, P. s, raudtee puudutab laiade rahvakihti
de huve, mis tingib riigi poolt tarna tegevuse reguleerimise. Raudteevõrgu 
otstarbckas arendamine just rahvamajanduse huvos, ovib määratu tähtsuse ko
gu majanduslikule elule, .tulob ehitada raudteid, mis on raudteevõrgu oluli-RiigiD А
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seks osiseks, kuid riis annab vähe tulu, või annab koguni kahju, 
Raudteemujanduse süstoenid,

Raudteena j anduse süsteeme on järgmisi: 1) riigi raudteena j andus, - raudtee 
on riigi ja riik kasutab ise raudteed (Schweits, Eesti, Norra, Saksa jne,). 
2) eraraudteenajandus - raudteed on eraomanduseks ja ka selle kasutuses (Ing
lismaa, USA); 3) sogosüsteem, - osa raudteed on riigi käes, osa aga eraoman
diks (Prantsusmaa, Belgia), Pääle nonde on võimalikud vool koks süsteemi: 
a) raudtee on riigi omand, kuid eraisikute kasutuses ja b) raudtee on eraisi
kute omanduseks, kuid riigi kasutada (vahe levinud). Raudteenajanduse süstee
midest on leidnud suuremat poolehoidu ja õigustamist riigiraudteemajandus 
järgmisil kaclutusil: 1) eraisikud asutavad raudtee kõige tulutoovamasse koh
ta (sageli on s.p, kaks raudteeliini teineteise kõrval). Riik aga (peab) ava
ma raudteed rahvamajanduslikult ja trateegiliselt tähtsaise kohisse, vaata- 
nata sellele, kas ta saavutab tulu või oi. 2) eraraudteed kasutaksid liig 
oma huvos raudtee monopolistlikku seisundit; 3) kuid ka riikliku süsteemi 
tsentralisatsiooni tõttu on administratsiooni-kulud väiksemad, 4) riiklik' 
süsteem hoiab ära raudtoob riifide kurjasti tarvitamise vahetusprotsessis, 
RnubootNh?.la kasulikkus.

Raudteel sillonise eelised teiste liiki emis vahendite suhtes on: 1) suurem 
liilun.so kiiruses (kiirrongid üle 80 k2m, tunnis, hobune 10 klm, t,), 2)masc- 
transpordi võinaldemine, 3) sellest tuletuv relatiivselt suur odavus, mille 
võimaldab raudtee suurkäitislik korraldus, 4) korralik ja reeglipärane liik
lemine, mis isegi kuni minutilise täpsusega reguleeritav, kusjuures ilmasti
kuolud ei suuda luua kostvaid seisakuid, 5) relatiivselt suur kindlus liikle- 
misoi õnnetuste suhtes, (Prantsusmaal tuli 5 miljoni raudteel reisija päälo 
19, s, koskel 1 surnu. Maanteel aga juba 35500 reisija kohta). Raudteed Laien
davad suurel määral kaupade minemi ala mitte üksi transportkulude vähenemi
sega, vaid nad võimaldavad suure liiklemise kiiruse tõttu ruttu rikkinno- 
vaid kaupu palju suuromale kaugusele transportida. Soega aga mõjutab liikle- 
misvahendite täienemine ja nende odavnemine hindade tasakaalustumist võrdle
misi laial alal. Raudteed edendavad tööstuse ja kaubanduse kontsentratsiooni 

ja võimaldavad suurettevõtete tekkimisi. Kuid mõjuvad ka rahvamajandusliku 
tulutiso jagunemisel, tasandades kasvikut, tulu ja töötasu. Kuid samavõrd 
tähtis on ka ta kultuuri edendav ja laiendav mõju.
Raudteotariifid.

Raudteetariifid on süstemaatilised maksude korraldused inimeste ja hüvis
te transportimise kohta. Neid jaotatakse 1) harilikeks ja 2) differontsiaal- 
tariifoks. Viimased on astendatud põhimõtteliselt tee pikkuse järgi nii, et 
рэкет too tuleb suhteliselt odavam lühemast. Tariifimäärade aluseks on ühelt
poolt osanaksused. Kuna raudteel on suured püsivad naksused; siis ka liiklemi 
so suuronemine vähendab iga ühiku kohta tulevat maksuse osa. Kuid teisalt 
määrab tariif in äära kõrguse piiri hindade tõstmisel liiklemise tunduv vähe
nemine, Üldse on seo riigi huvis, et raudteetariifid oleksid riigis korral
datud kogu raudteevõrgu kohta ühtlasel alusel.

V, T a r b im i n e.
54, p. ?

Tarbimine, kui kogu majandusliku tegevuse eesmargi, tähtsus. Tootmine ja 
tarbimine, .

Tarbimine on majandusliku tegevuse ketis viimaseks sulgevaks liikmeks, " 
sest tootmine, vahetus ja jagunemine evivad vaid niipalju mõtet ja tähtsust, 
kuipalju nad viivad inimest tarvete rahuldamisele. Tarvete rahuldomisega 
sulgub ka teatud momendil majanduslik ringlemine ja algab jälle uus. Selle 
uue tsükli jaoks annavad vanad tarbed aga pääsuunc. Tarbimine sulub möödu
va majandus-perioodi ja annab uuele ülesanded. Tarbimine, kui psühholoogno 
ja füsioloogno torvotorahuldanise protsess, ei huvita majandusteadust, vaid 
sääljuures tekkivad mitmesugused, enamvähem keerulised sotsiaalsed suhted 
tulevad siin selgitamisele. (Vt, onne p. 2. Viimast alajaotust). Hüviste 
tarbimine tähendab nonde kasutamist inimese tarvete rahuldamiseks, s.t, an
da hüvisele selline tarvitus ja tähendus, milleks nad on määratud. Järjeli
kult: tarbimine on kogu majandusportsessi lõpppõhjus. Tarbimine kui tootmi
se eesmärk; on ikkagi ainult toitmise lõppeesmärgiks, aga mitte lähim, otse
ne eesmärk. Tänapäeva liiklenismajanduses on aga majanduslik tegevus otse . 
suunatud tulundusele, vahendite saavutamisele, et teisi hüviseid vahetuse 
teol saavutada. Hüviste hävimine sünnib nii inimeste kavakindla tegevuse 
kui ka loomuliku hävimise toel. Hüviste loomulikust hävinemisest tuleb eral
dada tarbimine, mille inimene võttab selleks,et saavutada selle tulemusena 
väärtuste suurenemist, sest väärtuste hävinemisest kui niisugusest ei saa 
üldso olla juttu. Tarbimine tähendab ikkagi hüviste metamorfoosi ajalugu. 
Tarbimine rahvamajanduses areneb kahes suunas: 1) ora või avalikmajuso (Haus-
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halt) otseseks tarve te rahulduseks (inimese tarvete rahuldamise ks)j päristar- 
bimine, isikuline tarbimine (Lexise järgi) ja 2) tootmise või uute hüviste 
saavutamise või olevate hüviste säilitamise eesmärgil,- tehniline tarbimi
ne (Lexise j ,t.).Sageli aga. tarvitatakse sõnal tarbimine mõlema kohta;siis- 
ki on soovitavam tarvitada "tarbimine" ainult esimese kohta või tarvitada, 
Lexise jaotust. Hüviste tarbimist valitseb isiklik tarbimine tarbimishüvis- 
te tarbimise teel. Viimaste loomine on aga tootmise eesmärk. Kuid k.a tehni
line tarbimine on piiratud nende poolt loodud tarbimishüviste isikulise tar
bimisega. Kui tarbimishüviste tarbe is ai tekiks mitte mingisuguseid muuda
tusi, siis oleks ka tootmise käik piiratud. Kuid sellist reeglipärast toot
mise ja tarbimise käiku meie ei leia tõelisuses, vaid mõlemil pool esinevad 
kõikumised. Tarbimine on aga üldjoonis piiratud tulutisega ia nimelt {u-Ur 
tise selle‘osaga, mis määratud tarbimishüviste (rõivaste*,  toidu, jne,) saa

jõukam on pere-

vutamiseks, ’
Erisuguste sotsialsete rühmade tarbimise eelarved. .

"TuTütiBe favimemise nrotsess i väljaminekuid mitme suguse iie otstarbe iie 
ja isikuliste tarvete rahuldamiseks nimetatakse majuseks. (Haushalt). Maju 
on seega isikute‘majandus juhtimine, vaadeldud'nende hüviste tarbimiskorra-" 
duse seisukohalt. Meid huvitab siin esijoones, kuidas kujuneb see tarvete 
rahuldus mitmesuguste sotsiaalsete rühmade, eriti tööliskonna, juures, oel- 
lole võimaldavad" vastuse id'tarbimise eelarved ehkbüdzetid, mille • uurimi
sele asuti juba 17., 18. s. (Petty, Vauban, Eden), eriti aga 19.s.'(belgla
ne Ducpetiaux Belgias, ePlay oma järglastega Prantsusmaal, Engel; Sche- 
vabe, Booth, Rowntree jne.). Oma. uurimuste tulemusena Engel 1857 a. esitas 
n.n, Engeli seaduse: mida vaesem on perekond, seda suurema osa kogu välja- 
minekuist oe ab“kulutatama toitmise saavutamiseks; toitmise väljaminekute ' 
kõrgus kasvab ceomeetrilises progressioonis jõukuse vähenemisoga-. 1886 a. 
täiendas seda Schewabe oma seadusega korterite-kohta: mida,jõukam on pere
kond, seda suuremas summas on tal väljaminekud, aga seda väiksemaprot sen- 
äi kogu väljamine kuist kulutab‘ta keskmiselt korteriüüridele. Need seadused, 
tõestusid hilisemail uurimusil. Toitmisele langev väljaminekute osa-tõusis 
Saksamaal 1907 a. tulutise vähenemisega 4000-1200 Mk. , 38^ päält, 54,6.»-le, 
Kogu väljaminek toitumisele, rõjvastumisele; kortereile (ühes kutte ja val
gustusega) oli tulutise juures-alla 2000 Mk. * 85,4% ja langes tuluti-
tise üle 3000 Mk, juures 72,5%. Edasised uurimused näitasid veel, et toit«.

mise -väljaminekute hulgas tulutise suurenemisega ka lo oma saadus te tarblmis- 
määr, võrreldes ta ime seadustega (viimaste juures voetakse aga tarbimiseks 
paremad sordid),suurenes, kusjuures kõrterimaksuävähenesid relatiivselt,kuid 
sedagi ainult teatud tulutise piirini. On see ületatud, siis Rutatakse 
iälle rohkem kõrte ritarbeks. Rõivastumise, jookide ja teis te tarbimisvahen- 
di te väi j aminekumäirad- tõusevad suureneva tulutisega,, kuid peatud punktist 
pääle langevad jällegi. Seevastu väljaminekud kultuuri tarvetele kasvavad 
suureneva tulutisega alatasa.‘Toitmine töölisklassis oleneb väga tööliste 
tulutise suurusest"'ja oludest. Eriti mõjub lasterohkus perekondade vaesenemi- 
sele. Rommtree eraldab keskmise Inglise töölise juures viis viletsuse ja 
jõukuse perioodi: 1) viletsus: töölise noorus sest vanemail on raske palju 
lapsi kasvatada: 2) jõukus; ajast pääle, mil ta hakkab,teenima, kuid elab, 
vanemate juures, samuti, ka abielu esimesed aastad kuni 2-3‘lapseni, 3) vi
letsus • perekonna suurenemine. 4) jõukus: lapsed teenivad, kuid elavad va
nemate juures. " .: 5) Viletsus: lapsed asutavad oma perekonna ja jätavad
isa maha. Kokkuvõttes majuste eelarved näi tavad,, et kaugelt suurem osa rah
vastikust võib kasutada ainult väikest osa tulutisest vaHa tulutise na, LODU 
ja kõrgema kultuuri edendamine on neile piiratud, seda võivad vaid, jõukad 
klassid. Ent seda võimaldavad vaesemaile teatud määral ka üldkasulikud asun

ga tarbimiseks

tised.
Malthus’e rahvastiku teooria. ------------------------------ —---------- ,
---- Loomuliku' rahvastiku liikumise ИЙ di se majandusliku are nemisega,sidus Ro
bert Malthus oma teoses: "Essay on the principle of populatsioon, 17’8. Te
ma kuulsa rahvastiku . seaduse sisu on järgmine: 1), rahvastiku paljunemine 
omab loomuliku piiri vajalikes ülespidamise vahendeis, 2 rahvastiku palju
nemine omab tendentsi kasvada üle toitmisvahendite ‘kuna‘toodetavate • toite- 
vahendite kogus suureneb aritmeetilise rea (1,2;3;4; jne.) teoliselt, siis 
rahvastik paljuneb jällegi geomeetrilise rea (1.2?4,8,10^ ine. ) l .
3) kui on rühmastiku paljunemine saavutanud toitmi-s-—ji- CK" T, 
gi selle ületanud, siis tekivad takistavad tegurid, mis kas takistavad eda
sist ülemäärast juurekasvu, need on n.n. preventiivsed tegurid, (tähtsamad 
neist on abiellumise vähenemine ja mooraalne loobumine), või mis vähenda-

;m.£s vahendi te koguse või ise-
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vad rahvaarvu nende loomulikule piirile, toite vahendite hulgale, need on n.n 
repressiivse tegurid (tekivad majanduslikust viletsusest, sõjast, katkust, 
epideemisist ). Sellest järgmeb, et alamate klasside viletsuste põhjused ei 
seisa tootmise korralduses ehk ühiskondlikus toogi jagunemises. Malthuse 
teooria kutsus esile määratu literatuuri nii noolt kui vastu, küsimus ise ei 
ole veelgi lõvlikult lahendatud. Sisuliselt võttes veidab ta endas tõetera, 
sest põhimiku kulti veerimise meetodite t iustamine ja. vinnese vii j akus leia
vad ikkagi kuskil piiri, inimeste sigitus kihu‘aga mitte. Seega oleleb kus
kil piir, kus see probleem muutub aktuaelseks. tint Malthuse oletus toitvhen 
dite aritmeetilisest ja rahvastiku geomeetrilisest paliustemisest oli mõel
dud siiski ainult illustratsioonina, mis toob Malthuse seaduse mõtte sisu 
ainult selgesti ja teravasti nihtavale. Kuid vastuargument i1 eks Malthusele 
jäävad siiski asjaolud, et ta. üheltpoolt liig ülehindas rohvestiku paljune
mise (25.a. jooksul kahekordistumise) tendentsi, teisalt aga alahindas maa
majandusliku tootmistehnika, arenemisvõimalusi. • 
Kindlus tusas j andus. Kindlustuse mõiste ja olemus. •

Kindlustuseks nimetatakse mapandiisliklru toimingut, mis seisab majandus
liku kahju jaotamises nai jude üksikute maiandite vahel, mis tekib antud 
üks ikma jandile juhuslikult ja. mille saabumisaega ei ole võimalik ette näha. 
Seeca on kindlustuse elementideks: 1) tõendus, et saabub majanduslik kahju 
teatud suuruses, 2) tõsiasi, et selle hädaohule on alistunud hulk objekte 
ja 3) teadmatus keda see tabab.‘Kindlustus on seega, omapärane võitlusmeetod 
juhuslikkude õnnetus juht umi te ga, mis ähvardab eraldi üksikuid majandeid,aga 
mitte ühesuguselt iga. majandite rühma. S.p. ei ole mõledav kindlustus maa- 
värisemiste , veewutuste, sõdade vastu. Kindlustus iseendast ei vähenda rah
vamajanduse kahjusid, vaid'jaotab need laiadele hulkadele, mis teebtabatu- 
le kahjukandmise kergemaks. 5.p. on kindlustuse teiseks eelduseks võrdlemi
se suurte masside osavõtt, millega alles kaob juhus likuse moment.
Kindlustuse üldteoorin

Kin d 1 us t us a slj an 1 us "e aluseks on suurte arvude seadus ja. tõenäosuse , 
ria. Tõenäosuse teooria, alusel tõenäosus on soodsate Juhtumite arv; ühtlasi 

võimalikkude juhtumite arv, nt. kui urnis on kaks sinist kuus punast .kuu
li siis siniste kuulide v äi j avõtu tõenäosus on 2:6. Kuid tõenaoliselt sel- 
he‘y8; teise juhtumi saabumine kunagi ei ühtu täpselt'tema teoreetilise tõe
näosusega, vaid ikka kõigub enamvähem sellest kõrvale. Kuid suurte. arvuue 
seadus näitab, et see kõikumine on seda väiksem, mida suurem on võima likkur 
de juhtumite arv. Lõpmata, suurte juhtumite arvu juures toeline juhtumite saa. 

bumine peab langema ühte tema, me temaatilise tõenäosusega. ahsusid,.mida 
peab maksa ipa kindlustatav majand kahjude katteks, nimetatekse kindlustus- 
PSgemiaks, selle maksjat - kindlustajaks. Kindlustuspreemiat Vmstuvõttey.asu- 
tis kes 2olustab tasuma õnnetuse nuhul'kahjud, nimetatakse kindlustus yt- 
5якв 8 - kindlustussumaks. Kindl’stuses, eriti elukinlustuses,
imkasttAda-dljustatistilisiandmeid, nme 5?^ кoniestdmiseks istavad tabelid. Preemisüsteemid on: 1) kui voetakse koi- 
milt ühel alusel ja suuruses preemiet, - tarvitusel sotsiaalkindlustuses ja. 
2) individuaalselt igale juhtumile kohandatud preemiad, erakindlustuses tar- 

y:u-c*gte  liimid: a) subjekti ja b) objekti j äre le.
■ ■ " t 17 i n I.1 ' j töm taks о " sub j e kt ide i are le • 1) vastastikune kindlustus
(ühistegeline kindlustus), kindlustajad ise osutavad ka enda kindlustusvõt
jaks kindlustus kahjud ja tulud jaotatakse omavahel. Asutatud kindlustus- 
asutis taotleb oma liikmete kindlustajate huve, kind lus tuskab j ud jaotatakse 
liikmete vahel" vastavalt tekkinud kahjudele, mispärast preemiad ei ole pü
siva suurusega; ilmneb kalduvus preemiate alandamisele. Võivad olla, organi-" 
seeritud a) eraalgatusel, - kindlustus ühingud ja b) avalikõiguslikul alusel, 
II kindlustus kolmanda isiku juures; kindlustusvõtjaks.on kindlustajaile 
võõras kolmas, isik, kes võtab "endale kohustuse preemia vastu kindlustus, 
summa maksmiseks õnnetujuhtum.il. Siingi kindlustussumma.d, mis lähevad kahju
de tasumiseks, saavutatakse-kindlusta j a käest, kolmanda isiku plta- evib 
täiendava garantii tähtsuse. Jaguneb 1) erakindlu tus, kindlustus aktsia- 
seltsingud jne, ja 2) avalikõiuslikkindlustus ; - riigi, omavalitsuste poolt 
ülalpeetav . Esimene taotleb tulu saavutamist. * _ ,
B. Kindlustus jaguneb objekti järele: 1) Varakindlustus, - kui h daoht äh
vardab varandust, ta. jaguneb tulejosutub kõige levinumaks kindlustusalu
seks), transport (vanim kindlustusha.ru, pärit 13*s.-st  meretransportkind- 
lustusena), raha-, looma- jne. kindlustuseks. 2) Elukindlustus,, - kus kind
lustusobjektiks on inimese elu ja töövõime. See jaguneb kindlustuseks tulun-

tujuhtum.il
kindlustusha.ru
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raga 
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made 
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esvölmetuse (haiguse invaliidsuse vanuse jne.-) vastu ja elukindlustuseks. 
T ool iöte kindlus t us. (t.p.21,alapeakirjad 11,12,13) .E lukjndlus t us .
1 Vanem arenenum ja läbitöötatum kindlustus haru on elukindlustus. "Elukind*  
lustus leiab aset: surmajuhtumiks, - maha jäänud • saavad kindlustaja surma 
puhul kindlustussumma kätte, 2) üleelamis juhtumiks, - kindlustussumma saadak
se kätte ainult tähtaja üleelamisel, 3) segakindlus tus haarab mõlemad eelmi- 

summa, makstakse välja kas üleelamise korral või surma korral (mahajääjal 
Kindlustussunma makstakse elukindlu tuses v*dl  ja ka.s kogusummas ja kor- 
või teatud osade kaupa ja pikema, aja. jooksul. Eriliigina kuulub siia, 
rahva kind lustis , mis viiakse läbi massiliselt väiksemate kind lust uss um- 
pääle nii üleelamise kui surmajuhtumiks vaiksete preemiate maksmisega, 
tasutakse nädala, kuu viisi. Eriti tööliskonnas.

Kindlustuse üldm° ‘arduslik tähtsus .
’ Kindlustuse tähtsus on rahvamajanduses suur just juhuslikkuse momendi vä
hendamise ja. kaotamisega. Ta kaotab majanduselus ootamatute rikete tekkimise,

kindlust, krediidi andmist jne. Toob ma j 
ette jõudmise momendi, sest ta nõua.b kind

kaotab teadmatuse elemendi ja, soodustab seega ettevõtja tegevust, hindade
* ■ • * _ ", ' .... j andus ellu ettevaatuse ja. kahjudele

_ _____ __  __ , ____ nõuab kindlustajailt ettevaatusabinõude tarvi
tusele võttu, lubades selle vastu preemia alandusi.

35. p, •
Turu tahts us кар itа1is 11ikus ma j anduse s. •

Kapitalistlikku majandust iseloomustab see, et säälne turg kaupade jaoks 
on täidetud pakkumistega; võibolla ülegi täidetud . Sellest tekivad ettevõt
jaile suured raskused oma kaupade minetamises. Pakkumine käib siin enne • 
nõudmist. Turg on keerdsõlm, kuhu koonduvad tänapäeva majanduselu niidid. 
Turg on see, mis juhib tootmist, aga‘mitte vastupidi. Tootmise määratule 
laiendamisele paneb turg piiri seega, et on raske leida valmistatud kaupade
le minemit, seda turupuuduse tõttu.'Turg osutub seega, keskseks, jõuks, mis 
juhib kogu kapitalistlikku majandust, ja turu-puudus? mida alatiselt tunneb 
kapitalistlik valmistus, on elastseks köiteks, mis pidurdab viimase ülemää
rast arengut.'Turg on tänapäeva kapitalistlikule majandusele baromeetriks ja 
regulaatoriks, 
Sise- ja välisturg kapitalistlikes maades; *

Turu laiendamine on tähtis igale maale tema tööstuse arenedes. See.sun- 
nib haarama välisturgude järgi, näit. Inglismaal terved tööstusharud tööta
vad välisturule. Kuid see veel ei luba alahinnata siseturu tähtsust, mis, 
nt. Saksamaal, osutus tööstusele palju tähtsamaks välisturust. Kuid ajalooli
selt kapitalism arenes just välisturu najal sest esialgselt valmistati naa- 
miselt ilu- ja luksusesemeid, mille ostjaid üks riik pakubvähe. Kuid ualse 
kapital onkosmopoliit, iga maa turg osutub teisele turuks ja ükski maa ei 
saa läbi teise maa turuta, sest ta oma\turg on täidetud enamvähem teise maa 
kaunadega. Seega üha suurenevale kapitalistlikule toodangule Võima -dub.mi- 
nem, pääle siseturu, just tesis kapitalistlikes mais. Ja ettevõtjale, keda*  
huvitab vaid tulu, on õkskõik, kas kaup leiab minemit sise-.või välisturul. 
Kuid enamarenenud kapitalistlikud maad kasutavad eriti noori, mittemkgpita- 
listlikke maid, kuna sääl on*  harilikult tulumäär kõrgem ia tois ulus võime 
säälseist ettevõtteist suurem, mispärast neid ka kergem surnuks konkureeri-^ 
da ja turgu omale saada, . ..
Seose katkemine tootmise ja tarbimise vahel kapitalistlikus korra-s . m*iisid, 
Kapitalistlik tsükl. .......... 7” Z,________ m ,

Kah varna j a n d us es" on tootmine ia tarbimine vastastikuses sõltuvuses, -oot- 
mise ulatus ja. suund lingitakse'tarbi jäte tarvete ulatusest ja iseloomust 
kui ka nende tulutise ostujõust. Ideaalne seisukord, oleks, kui tootmine ja 
tarbed oleksid kestvalt tasakaalus. Kuid kapitalismis, ,vaba konkurentsi 
püsides, on see väga harva võimalik, sest üksikuid tootjaid juhib enamasti 
tulupüüdja kapitali jõud, kuna-tarbed samuti väga mitmesuguse il põhjuseil köiguvad. Seetõttu on võimalik, et valmistatud hüviste hulk kaldub kõrvale 
turunõudmisest, ta kas jääb selestmaha või jõuab ette, belle tagajärjeks 
on alatised kõikumised majanduselus. Need kõikumised järgnevad tõusudena ja 
mõõnadena üksteisele suure järjekindlusega. Kuigi need lainetaolised kõiku
mised on oma. kestvuselt erinevad, siiski nad näitavad sama käiku ja koosa - 
vad mitmest faasist ehk staadiumist, millest üks läheb üle teise ja lõpuks 
viimane jõuab jälle algstaadiumi. Selliste üksikfaaside kogusummat nimeta
takse kapitalistlikuks tsükliks (uuemal ajal nimetatakse seda konjun Kuur, 
tsükliks, leus juures konjunktuuri all mõistetakse võnkumist rahyemaimndus-i- 
ku tootmise- ja. ringimisportsessi käigus; teisiti öeldes - üksikute turgu

. de vahelduvat seisukorda.)
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Kapitalistlik tsükl koosneb üksikutest faasidest,'milliseist Tugan-Baranovs- 
lj eraldab järmmii i: 1) tööstuslik tõus, 2) kriis, 3) tööstuslik seisak. Sa
muti teeb seda. Spiethoff: Seisak;mis japuneb::1) allaminek, 2) esimene tous. 
Tõus, mis jaguneb: 3) te ine^t õus; 4) kõrgtõus, 5) kapitalipuudus, 6) kriis. 
'Saksa konjunktuur uurimise instituut jaotab: 1) surutis, 2) tõus, 3) kõrgeping 
4) kriis. Kapitalistliku tsükli iseloomustus on lühidalt järgmine: Kapitalist 
lik tsükl algab surutisega, mida iseloomustab ettevõtete ebasoodne äriline 
tegevus. Valmistatud kupu on raske müüa, valitseb tööpuudus, rahva ostu
jõud on väike, kaubahinnd on madalad ja. näitavad tendentsi languseks, val
mistust piiratakse, käitiskapitali tarve on seega Väike, rahaturg seetõttu 
voolav (kapitale küllalt) ja kasvikumär langeb, väärtpaberisse mahutatak
se raha, nende kursid tõusevad, kuid raha, voolab väljast sisse, vekslikurss ‘ 
muutub soodsaks. Surutisele järgneb tõus: nõrgemad ettevõtted kõrvaldatakse, 
tugevamaile suureneb turg, tootmise aktiviseerimine ja. täiustamine vähen
dab tööpuudust, rahva ostujõud kasvab, kaubahinnad tõusevad, kasvikumäär 
tõuseb käitiskrediidi nõudmise suurenemisega, ja. surub alla väärtpaberite 
kursid, esineb kogu majanduselu ekustumine,'Tous läheb üle kõrpepinge ve- 
rioodi: majanduslillcu tegevust laiendatakse, asutatakse uusi ettevõtteid, 
hinnad - eriti tootmisvahendite ja toorainete omad - tõusevad suure kiiru
sega., börs tegutseb väga aktiivselt, spekulatsioon haarab laiu kihtisid, 
ettevõtjate tulu suureneb, mis kihutab ikka suuremale tootmise laiendamise
le, Tootmise suurendus ja laiendus sünnib pälmiselt pangakrediidi abil,mil
le nõudmine on väga, suur, pangatähtee arvu suurendatakse, kuld voolab vä- 
lismanle, vekslikurss langeb. Järsku aga murdub kogu kunstlikult ülemäära
sele krediidile ehitatud tootmisülepingutuse ehitis, turg ei jõua enam vas- 
tuvõtta hüviste mässisid..; minemis tuleb seisak... kõige päält ilmub bör
sil väike kursside värin... spekulatsioon peatub ja läheb siis üle tulude 
kindlustamise Jejärgneb krahh,., paanika ja kriis'Väärtpabereid paku
takse massiliselt... kursid langevad pöörase kiirusega.,, kaupade tellimi
sed tühistatakse,., kõrgepinge on ühekorraga muutuntd taielikuks minemi sei
sakuks. Tööstusliku kriisi eel käib ikka börsikriis, sellele järgneb krahh 
kaubaturul, mis viib kogu majandusliku elu halvamisele, pangad ruttavad ' 
päästma oma laene, kuid nende tagasinõudmisega nad aina süvendavad kriisi, 
diskontomäär teeb määratu hüppe üles. Kõige enne varisevad kokku nõrgemad ' 
ettevõtted, järgneb üldine kriis, mis ilmneb määratus kaubahindade languses, 
kutsudes esile massilise'tööstuslikkude ja kaubanduslikkude ja krediitette- 
võtete pankrottide voolu. Mii kiiresti kui ka kriis tekib ja niirvihe aega, 
kui ta mõjub, seda, kauem aga kestab kriiside järgnev surutise aeg. Kriisi 
üleminek surutisse sulgeb seega kapitalistliku tsükli. Kuid see kapitalist
lik tsükl võib sulguda, ka ilma sellise järsu murrangu kriisita, mil puhul 
kapitalistliku tsükli käik on pidev; surutis-tõus-kõrgepinge-surutis. Na
gu näeme on kriis kapitalistliku tsükli üks faas ja nimelt seesugune faas, 
mis järgneb kõrgepingele järsu murranguna, s.t. kui konjunktuuri lainetao- 
lised kõikumised ulatavad kaugelt üle normaalse mra. Kriisid on määratu 
ulatusega tagasiminekud, mille ta.ga. järjeks on pankrottide massilisus ja ma
janduslikkude olluste häving. Kriisid jagunevad oma ulatuse järgi kaheks: 
osakriisideks (haaravad vaid teatud ala), jaüldkriisideks, Alade järgi,kus 
nad esinevad, eraldatakse: börsi-, krediidi-, raha-, agraartööstuse-, kauban- 
dusspekulncs ioonitootmise jne. kriisid.
Kr i i s j de ne r i о od i J i s us . •

" Kapitalismile on muutunud iseloomustavaks kriiside perioodilisus, mis tu
li esimesena ja kõige selgemalt nähtavale esimeses kapitalistlikus maas - 

Inglismaal, kus kriisid 1860 a. alates esinesid 7.,10.,7.,10,,7. ja 7.a. tak
ka. Kuid perioodsed vankumised võivad olla kestvuse järgi õieti nelja tüüpi: 
1) lühikese kestvusega sesoonilised liikumised, need olenevad enamasti aasta
aegadest ja korduvad reeglipäraselt aastast aastasse•(nt. tööstus on igal 
talvel suurem), 2) väga-pikaajalised kõikumised, n.n. trendid, mille põhju
seks on rahvastiku kasv, liiklemise, kultuuri areng jne. 3) kapitalistlik 
tsükl, tsüklilised kõikumised,"mis haarab'mitmeaastasi perioode (Saksamaal 
oli tsüklite kestvus 1843-1913. a. 9,10,7,11,8,7,8,7 aastat), mille kestvus 
ei ole ühtlane kuid näitab siiski teatud reeglipärasust, 4) juhuslikkude 
põhjustega, kõikumised (olenedes streigist, sõjast, uputusest). 
Kriiside iseloomu muutmine. ~ '

Esimeseks suureks kriisiks oli Hollandi tulpide kriis 1637.a. Siis suuri
ma. kriisi kutsus esile John Law spekulatsiooni ettevõtte krahh 1719. a. 
1794-1796 tekkis'Prantsusmaa assigna-atide ülemäärasest väljaandmisest - as- 
signaatide kriis. Need kriisid kannavad puhtal kujul spekulatsioonikriiside
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ilmet. Tänapäeva kriiside eelkäijaks olid siiski Inglise kriisid 1810 (kau- 
handuskriis) 1815. 1825 (massiliste ettevõtete asutamise tagajärjel), 1837 
(viijakindlustuskriis ).-Saksamaad tabas 1825. a. agraarkriis viljarikka lõi
kuse taga j är jel*  ja 1847. a. kriis tuli vilja ikaldusest, mida põhjustasid • 
kartulihaigused, 1867. a. kriisi koldeks oli "Credit mobilier"i krahh. 1878. 
a. kriisi püäalaks oli Saksamaa oma asutamist ubinaga pääle õnnelikku Prant- ' 
suse —Saksa sõja lõppu. See kriis oli ka esimeseks ülemaailmakriisiks,1882.a. 
kriisi koldeks oli Prantsusmaal Egona Bonteux poolt asutatud spekulatsioo- 
nipanga "Uniongenerale’ krahh. 1893. a. pääsis USA-s valla, ületoodangu tõt
tu raske kriis, 1895, a. algab üldine tõusu periood kõigis mais, midatõ- 
kestasid Saksamaal 1900/10.a, tekkinud kriisid, halvates kogu maailma. Nen
de intensiivsus oli üksikuis mais väga erinev. Sääljuures ilmus, et rahva
majanduse vastava kriisi suurus oli vastuproportsionaalne tõusu intensiiv
susele. Kuna tõus oli viimasel’ajal Inglismaal aeglasem, siis muutus kriisi 
kõvera tipp siinla lamedamaks, kuna ta eriti terava iseloomu evis seevas
tu USA-s • (1907.a ,;mida soodustas Inglismaa tööstuslik hegemoonia kaotus. 
Jevons * i,,Läveleye , Juglar ’i, Sismondi ja Rodbertus’e kriiside teooriad.

Jevonsi l<ri isi' teooria tahab selgitaäa kriisi tekkimist päi kese plekki de 
mõjust. Ta arutelu järgi Inglismaa kriisid oleneya India vii jaikaldusist, 
need omakorda iga kümne aasta takka korduva,ist põududest, viimased sõltu
vad päike seplekkide st. Seega Inglise tööstuslikud kriisid on kausaalses _ 
ühenduses paikeseplekkide perioodilisusega;‘Jevons leidis Inglismaal krii
side tsükli keskmiseks ‘pikkuseks -10,466'^., mis langeb kokku väke seplekki
de ilmumise perioodiga, mis on 10,45 a. See Jevonsi arvestus on aga vigane. 
Päälegi kriiside perioodilisus ei ole viimasel ajal enam-10.aastat. Ka krii
side koldeks ei ole alati olnud maamajanduslik viljasaak, vaidka tööstuse- 
ja krediidipoliitika. Prantslane Laveleye peab kriiside ainukeseks põhjuseks 
kulla maalt väljavoolu. See olevat seda arusaadavam? et nt. Inglismaal ko
gu tööstus ja kaubandus tugineb suurepärasele krediidi organisatsioonile, . 
mille kindlustuseks on võrdlemisi väikene kui la taga vara, S.D. iga väiksemgi 
kõikumine selles kutsuvat esile kriisi. Kuid kulla väljavool maalt on vaid 
kriisi tähtsamaks sümptoomiks. Tarvis on siiski selgitada, miks kuld hakkab 
maalt välja voolama. Päälegi ei kaasle iga kriisiga kulla väljavoolu. Jugler 
näitas esimesena kapitalistliku tsükli olemasolu ja kirjeldas seda. Ta ar
vates välised sündmused (sõda, pangatähtede inflatsioon jne.) võivad vaid 
kriisi soodustada ja ta tekkimist kiirendada, kuid kriisi pääpõhjuseks on 
siiski kaubahindade perioodiline kõikumine. Enne kriisi ilmub ikkagi hinda
de tõus. See kutsutakse esile säästmise suurenemisega. Kriis lähineb hinda
de‘kõrgenemise aeglustumisega ja puhkeb hindade kõrgenemise seisma jäämise
ga. Siis järsku hinnad langevad, sellele järgnevad panktrotid ia°algab.töös- 
tuslik kriis. Kaubahindade'kõrgenemisega kaas leved müügi raskused, eriti 
välismaal, mis kutsub esile ka kulla väljavoolu. Kuid Juglar ikkagi ei sel
gita, mis on kaubahindade perioodilise kõrgenemise põhjused. ,, ,

Sismondi de Sismondi arendas tarbimlsalä teooriat. Vaba konkurents viib kapi
talistlikus mi. j anduses vähemuse rikastumisele ja töölisklassi tulutise vähe
nemisele. Viimaste tulutise vähenemine on kahjulik kogu mai an duselule ," sest 
vaesed kihid ei jõua seega oma tarbimises tootmise laiendamisele • järgi, mi
da võimaldab tehnika. Päälegi kapitalistid ei tarbi kogu oma osa, vaid mahu
tavad osa veel tootmise laiendamiseks. Seega on tekkinud ületoodang, mida 
ei suuda lõpuks ka välisturud vastu võtta‘ja nii tekkib kriis. See teooria 
jätab selgitamata kriiside perioodilisuse. Töölisklassi vaosononihe ei peaks 
ju ka pääle kriisi võimaldama uut tõusu—perioodi. . ,
Rotbertus lähtub raudsest töötasu seadusest. Kuna tootlikkus tõuseb tehnili
se arenemise tõttu, siis ta suurendab töölise töötoogi osa, millest aga töö
lised saavad" siiski endise "raudse minimumi". Selle tagajärjel vabaneb üks 
osa kapitali, mis peaks minema tööliste tarbimisvahendite valmistamiseks. 
See osa kapitalist peab otsima omale tööd teisis valmistusalades? kuid see 
üleminek ei lähe nii kergesti. Tööliste tarbimisvahenditeks valmistatud ka
pitali tooted jäävad müümata. Nii tekkib kaunade osaline ületoodang, mis 
peagi laieneb üldiseks ületoodanguks, seega tööstuslikuks,kriisiks. Ka sel
le "raudse töötasu seaduse" teooria alus ei ole õige. Kriiside,all kannatab 
esijoones valmist us vahendite tööstus, aga mitte tarbimisvahendite tööstus. 
Tugan-Baranovskij kr iisideteooria. Seos kriisi- ja turuteooriate vahel.

Tugan-Baranowskiipeab kriiside" küsimuse lahenduse võimalikuks ainult tu
ru teooria alusel. Sellele ta ehitabki oma kriiside teooria. Kuid turuteoo
ria ei luba nentida üldist ületoodangut, küll aga osalist ületoodangut .Kuid 
Tugan- Baranovskij näitab, et üldine ületoodang ei olegi muud midagi, kui
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osalise ületoodangu ühiskondliku töö mitteproportsionaalse jagunemise oma
pärane väljendus rahalise vahetuse tingimusis. Sest kui uht toodeu on v< - 
Ristatud palju, siis ta hind langeb, sellega väheneb, selle va Imi sta a.ostu
jõud, mispärast väheneb nõudmine teiste kaupade j ärgi, nende '■ T
ga s’ureneb ja toob kaasa ka nende hindade languse. K^id selline üldine hm- 
dade langus tundub turul üldse kaupade ületoodanguna. Kuid mil a st uekib 
siis üldine ületoodang, mis ei ole endast paratamatuks nähtuseks: üldise, uie 
toodangu, seega kriisile tekkimise põhjuseks, peab Tugan- talistiiku tootmisviisi omapärasust: 1) antagonismi tööliste ja tööandjate, 
vehel, 2) kapitalistliku tootmise piiramatu lalendamistungi (mis on kui va 
bord3a.pit.li kuhjumiseks) ja. 3) kapitalistliku majanduse kavakindlusetuste

annitut "lsikute tööstusharude arengut, mis ei võimalda proportssonas.8 
tootmise 1-ienammist. Neist tuletub kriiside vältimatus kapitalismis Kre- , 

ja väga elastse suurusega (kergesti suurendatav, ja kok
ainult muudab kõikumised palju järsumaks ja mõjuvamaks.diit, kui omapärane . _.o. _ , .

ku_-mmatav) vahend, ainult muudab kõikumised palju j 
Koniuktuurtsükl (kapitalistlik tsükl) leiab kõige sel 1о11Г,р14-иüldse tootmisvahendite - hindades. Teiste kaupade hinnad ei kõigu bugeltki 
nii reeglipäraselt. Kuid tootmisvahendite (raud kivisüsi, puu) nõudmine; on 
siis suur/kui tehakse uusi investeerimisi ehitatakse raudtei.maju jne. millega suurendatakse ühiskondlikku rakePdis-ypShikukapiealine 
mardeb ühte tSusuperioodiga kapitalistlikus t^nklis. Kui ap ■ 
teenimise, asutamisperiood toob kaasa kogu majanduselu elustamisesse st . .
nõudmine suureneb esijoones tootmisvahendite järgi, miil 1 
mi se ' suurenemine tarbimishüviste järgi (tööliste arvu ja-nen 
suurenemine kapitalistide tulude suurenemise tõttu de.). Ja v vtun Qi, , 
tamiste ja investe erimis te katkestamine mõjutab esijoones tootmio .. ,..h n , 
nõudmise ^vähenemise ja alles siis tarbimishüviste .noudmiss.yppenemisvathis 
kondliku põhikapitali loomine järguti, katkestetult, p^
selt kapitalistliku tootmise organiseerimatusest, ta.laiencamise.mMsxsnos lusetusest eriti tuleb see aga nähtavale sus, kui kapital ^^..tööstus
se väljastpoolt ja,esineb mitte tööstuses-eneses tekkinuna. Kapital „kogune ’ 
pankadesse tuhandeist

di it 2,
gema kalastuse raua -

järgneb ka nõud- 
de töötasude

.. - .väikseist summadest, mille suurusele sageli üldse ei
mSu kr iisiper Voodid" (riigiametnike, pensionäride jne. summad). Surutise -ial kogub ikka suuremaid summe vabu kapitale, kuna tööstus ei saa v, 1 
ta?vitX Diskont omään langeb. See ergutab spekulatsiooni ia uut ettevõte, 
te asutamisele. Tekib tõusuperiood, kuni jätkub vabu koltale. Toostiwlik 
tõus kutsutakse seeca-v"lja uue turu avanemise. surutise ajal tagavaraks 
kogunenud kapitalide^ Kuid tööstuslik tõus lõpeb ikka, jällewsurutisegs,, 
sest vabade kapitalide hulk alatasa väheneb oma pumpamisega to t
le taga vt ie] tõuseb diskontomäär. Kapitalide puudus üha suure neb. Vanad et - 
tevõtteä ei saa enam krediiti ia tagajärjeks on krahh,kriis ja surutis. Tõu
superioodil uute ettevõtete asutamise ja kapitalide investeerimise ajal tõu
seb nõudmine kõige enne tootmisvahendite järgi, kuid ka ettevõtete asuv mi- 
katkestamine mõjub jälle omakorda kõige enne tootmisvahendite turule.,.ms 
tekib hinnalangus, mis kandub üle kriisi mõjul katarbimisvahe nditetööst 
sele. Seega kriiside perioodilisus on tingitud vabade'kapitalide kogunemi
sest pankadesse, mille surve mõjul tekib tõusuverioode

Uuema Г'^a Г 0^ 1 oobut ud kriiside uurimisest iseseisvate öreldqtud 
nähtustena vaid kriise vaadeldakse kui konjunktuuri üht feasi, kusjuures 
konjunktuuri all-mõistetakse (vt. kapitalistlik tsükl) ühikute turgude vahe 
duvat seisukorda. Konjunktuuri käiku, majanduselu lainetaglisi kõikumisi 
käsitasime juba konjunktuuritsükli (kapitalistliku tsükli) kir jc L^nis 1. 
Konjunktuuriuurimus on viimasel ajal teinud, vaga suuri edusamme. Alatise: 
teotsevad konjunktuuri uurimise asutised. Tähtsamad on Snksa konjunkt ur -

Alatise lt

uurimuse instituut ja USA oma

Soovitame ülikooli lõpetamiseni kasutada õvinguiks meie sõna-sõnaliselt 
i-i p i ctatud 1 о e n g u i d. (Nõudke saadaolevate loengute nimes ^ut).

me 11 imiste täitmine ka postiteel. ................ N• Üliõpilaste] kasutada laenu loen gute ^ogu (loengute uurimine).
Loengute tellijaile igal ajal lähem informatsioon (ja muu sarnane) °PPe-Loengute tellijaile igal a. ju — -

töösse nuutuvais küsimusis (vastuseks mark juurde).
• Kõige austusega

"A.A Л S f KOD U"Ü L I К 0 0 L .
Tartu, Pargi 8 Telefon 18-26,
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/juure tulnud, täiendused onallakri'ipsutatult ;/

POLITILISE ÖKONOOMIA ÜLDKURSUSE KAVA, loetav prof Л1.А.К u r t A e

зле h i n s к у poolt Tartu Ülikoolis.

I,_Sisse,juhatus ja üld mõisted.
t.pilp. - Politilse ökonoomia e’ss.'Tõrve t’õ " t aKtsu s, Majanduslik tegevus. 

Eramajandus. Rahvamajandus. Tema tekkimise tingimused. Maailma, ma j andus. Ma t о r— 
jaalsed ja vaimsed tarbed, lajanduslilcud hüvised. Teenete tantsus ininkoondis- 
te elus ja kultuurilise arengu üldises käigus. Politiliso ökonoomia lursusc 
süsteem. Tenia. jaotus osadesse ja nende suhteline hinnang. Lahkarvamused tarbi- 
misküsimuse suhtes ja selle õigeim lahendus seoses tänapäev.?, majandusteaduse 
i seloomu j a ui osannetuga.

2 .p. - Teadus ja teaduslik metood  Windolband-Riclort 11 klassifikatsioon. 
Majandusteadus ja ta uurimismetood. Selle metoodi ksikud järgud. Loodustea—=• 
duslikud ja sotsiaalsed seadused. Induktsioon ja dodultosioon majandusteaduses. 
Kausaalne ja teleoloogiline moment teaduses. Kausaalse ja teleoloogilise mo
mendi hinnangu tähtsus rahvamajandus teaduses. Võitlus individuaalse ja sot
siaalse printsiibi vahel Uhislzonnatocdutos ja mnj andustoadusos. Majandusaja- 
lugu ja ajalooline lähenemine majandusl1lduo faktidele. Suhe ajaloolise ja 
teoreetilise vaatekoha vahel (Mongor). Tnnpiove majandusteaduse osised ja si
su (Menger, Diehl). Era- ja maailmamajandustandus,

*

S.p. - Tänapäeva majandusteaduse kujunomino. Ajajärk, millesse kuulub 
tema algt õhkimine, licrkantilistid. Teooria ja praktika merantilistido Õpe
tuses. Väliskaubanduse ja kaubandusbilansi tantsus. Loodusõiguse vaated. Füsio- 
kraadid. Francois Quosnay. Fusiolrraatilise kooli üldidood jn nondo hinnang. 
Klassiline kool. Adam Smith, Mal thus ja Ricardo. Reaktsioon ''klassikute11 vastu. 
Romantiline suund. Sotsialism.Utoopiline suund. - Uusim faas. Marx. Ökonoomi
line materialism. Ajalooline kool. Ajaloolis-ostilino suund. Austria kool. 
Majandusteadus uusimal ajal,

4 .p ■- Majandusliku arongajaloo jagamine ajajerkudosso. Alus selliseks 
jagamiseks ja ta poaskoomd. Schmöller1 i ja Sombart1 i konstruktsioonid. Majan- 
cusajaloo ildilovando vastavalt Büchorli skeemile. Vanaaeg ja tema majandus
liku omapärasused. Oikoslil majandus. Rooma familia. Vahetuse osa vanaaja ma
janduslikes tinrimasto . Orjuse instituut. Orjus Kreekas ja Roomas. Kolonnat. 
Orjus vanaaegses Vonos. Vanaaja majanduselu üldiseloomustus. Vastuväited 
Bücher’i teoomialo ja selle üldhinnang.

5 .p. - Keskaja sot siaal-maj anduslik kord ja tema omapärasused. Keskaegne 
mõis ja läila. Suletud koduna j andus kosk- ja uuemal ajal. Linnamajandus. Kosk- 
uegne linn Lääne-Euroopas. Tsunftikord. Vahetus keskaegse linna ja küla olu
des. Linnaelu ltoskaogsos Vonos, Sarnasus ja erinevused Ida- ja La.no -Euroopa 
majanduslikus erenrus. Uue ajaloo ajajärk. Uute turgude avastamine. Kaubanduse 
ja tööstuse areng, asineto rakendamine. Tööstuse uued, vormid. Suured terri
toriaalsed riigid ja nende majanduuspoliuika. Kapitalistlik kord. Rahva- ja 
maalImamaj andus.

6 .p. - Väärtuse üldmõiste. Põhi- ja tuletatud väärtus. Väärtuse mõiste 
majandusteaduses. Tarbimis- Ja vahetusväärtus. Väärtus subjektiivses ja objek
tiivses mõttes. Abstraktne ja kconlcrootne väärtus. Objektiivne vahetusväärtus. 
Subjaktiivne jaobj aktiivne väärtuse teooria. Piirkasuliklaisetoooria. Monger1i 
õpetus. Hüviste orisnmsodninnanuda Maj andus liinid ja mit tema j andus Ukud hü
vised. Subjektiivne jn objcktiJvno momont individuaalsetes hinnanpubos. Piir- 
kasulikkuse mõiste, iongorli tabel. LIndal.oma ja kõrgema astme hüviste hinnang.1 
Piirkasulikkusotoooria kriitika. Tema psühholoogilisus. Väärtus ja maksumus.

7 .p. - Objektiivsed väärtuse teooriad. Tootmiskulude teooria. Klassilise 
kooli esindajate vaated. Tööväärtuseteooria, Adam Smith ja tema vaadete kaksik*  
lus. Ricardo ja tööboooria edasine arendamine tema poolt. Väärtuse kahesugune 
alus. Marx’! väärtusoteooria. Tema määramine erisugustes ühiskondlik-majandus- 
likes tingimustes. Mn.rx‘1 teooria hinnang kriitika poolt Vä rtusotoooriato 
tänapäeva olukord Saksamaal. Cassol’i vaatekoht. Ob j oktiivseto ja subjektiiv
sete teooriate lopitomiskatso. Väärtuse statistiline põhjendus Struve poolt. 
Piirkasulikkusoceooria ja tootmiskulud. Subjektivismi ja objektivismi vahelis
te vastuolude üha suurenev tasandumine uusimel ajal.

B .p. - Tootmise poatoguridja nonde suhteline tähtsus. Õpetus loodusest, 
toost ja kapitalist tootmises, nende suhteline tähtsus ja loov jõud. Töö,Majan
dusliku too definitsioon. Töö liigid. Tootlik ja miotetcotlilt töö. Eelnenud 
ja nüüdisaegne töö. Ajaloolised omapärasused töötingimustos. Väliste ja siso- 
mistc tingimus te mõju töö tootlikkusolo. Töövahendite areng. Leiutised,Masina
* jalugu. Masina tootlik võim ja selle seletus, Töövorilino tähtsus ta ori lii
kides. Kaup ja vahetusväärtus. Kaubemajanduse fetišism, Rahvarilclcus jo rahva- 
varandus, Selle de f j ni t s i о on. Rahva riklm s о määra kindl aks t" -7 i n . =

9 .p. - Kapital. Mõiste. Terbimistaraveral ja lropibal.. Sõna kapital 
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päritolu. Loogilisos je njaloolisec hntonooriad r j an du s t c, a du ses. Kap i t с. 1 
rahva - ja erana j andu so soisulrohclt chic ltapital lui looglino ja kui ajaloo
line kategooria. Böhm-Bawwerk’i dfiniisioon ja selle kriitika. Rahva- ja ora- 
kapitali osised. Sombart:i vaated. J. SJlill 'i piiritlus. Kapitali mõiste doog- 
mastilinc ajalugu polibilisos ökonoomia, ö. Uhode või teiste; hüviste paigutami
ne voi mitte paigutamino kapitali mõistosso. Kapitali jaotus osadesse: a) 
klassilise kooli ja b) Marx’! Õpetuse järolo. Selle jnotnno tähtsus ja hin
nang.

10 .p. - Kapitali rakenduse tähtsus tooii sos. Tema cuho teiste cooonistogu- 
ricoga. Kapitali tootllckus. Rodbopcus; о ja Böhm-Ba ork' 1 vaated. Tehniline 
ja majanduslik tootlikkus. Böhm-Baworkli ja Loxislo vaatad tootmisele, kus 
rakendatud kapital ja niinimetatud antinoomia nonde vaadete vahel. Oleviku ja 
mineviku töö osavõtt tootmisost. Suuroma hulga produktide tootmine jn suuron- 
datud väärtuse loomine. Kapitali rahvamajanduslik käihin'.;. Selle käibingu 
liigid Marx’i järele. Üksikute ltapitaliliilcido tähtsus kapitalistlikus käibes 
Kanitali aastootine rahvamajanduslikus protsessis. Kapitala tekkimine ja 
toma kuhjumino. Vaated säästmise tähtsusele. Kapitali lcujunomnino ajaloolised 
vormid ja t.ma kuhjunino. Marx'! ja Sombart'1 vaated. Kapitalistliku, jtootnisu 
subjcrtiivsod jn Kapitalistlik maj anduslcord j a toma
omapärasused.

11 .p. - Ühistöö. Lhtühistöö jn toma vormid. Litmhistöo. ühisnoncllik. ja 
tehniline tööjaotus. Tööjaotuso tähtsus ma j andus liinile progress iooni 1 ; A. 
Smithli niide,., Tööcohnilino ,£a ühiskrondliku jaotuso njaloolino coltbiminc. A. 
Smith li jn larxlivacodsollole. Bücher 'i klasslTi’.Atoi'oön töö- ühenduse ja 
jaotuse kohta. Tööjaotuse kasulikud ja knhjulilud küljod. Tööjaotuso sotsiaal 
no mõju. Ühislonna dif forontscorumino. Seisused ja klassid. Tööjaotuso rahvus 
vahelises ulatuses. Töö teaduslik organisoerimino (Taylor1 i-süstoom) ..ja ta 
h i nna ng F о r di s m.

12 . p. - Tööscustöö vormid. Bücher • 1 skoori. Tootmine koduste tarvete rahul- 
damseks. Temn areng ja tähtsus maj p.nd.asnj aioos. Käsitöö ja tema vormid. 
Paigutav ja müüdav käsitöö. Polmnonva lcasitöo vomid. Kodulsitoo(Hoimwrk, 
Lohn crk , ja .Prolog, rk)Kä sl öö i rkimiso ajn.ool.i soc cood•„ Koducoostus > 
VuUT.if akjnwr javabril-.. Käsitöö я v, 1 sulcord onne ja nülci saj alKasitoöcrisused 
ja ta seisukord tootmise ja müümLs olukor as, Uusimal ajal tekkivad muutni- ■ 
so põhjused.. Käsitöö võitlus seisukorra säili tüse aost. Kasi töö да võitleva 
tööstuse vormid. Hindado võitus, Lootused t hnikn ruuus,lo. Käsitöös tuslilm 
üninc.bo tahtsus.Kasitoo j nkuubanduslilcud vohotal .'tajad/' Käsitöö" keskuse 
ümberpaigutus Laano-uroopas .

13 .p. - Kodukäsitöö (lustacso) mlls^ je olimus. Tum
noomili s e d <; risusod. Kodutöös tv., ao, lonculirkus ja mitt clcasu likku s. a) ottovot ja 

Vaba ja sõlUuv vorm. umen-BomenovskySollo jaotuse 
kriitika. Kapitali soliku tööstuse kodune süstoom.Kocucoostus linnas ja maal. 
Toma t lclrimiso ajalugu ovimnis. Tomna cnomou isehrnsusod Venos. Kodu sü s t c on j а 
vabrik. Koduböostuso AVXAtü Kodutdostus linnas ja maal.
Šv о et ing, süst e ora. T ena olomasolu cinoomisn vanolus ja toma tähtsuse hinnang. 
Kodukäsitöö (kustaarno ) V. nomacl,

14 . p. - Suurtööstus. Manuf alrtuur. Manunlcouurido nrong Laäno-Euroopas. 
Selle o.r n'u viisid. Monufaktuuri ja „ vc.br Iru nrong ,У.опо_з_., Possossionilisod 

arengu eeldused. Vabrilc, Ettovõt ,tc 
suurus. АЧ3. ♦' ‘Tootmine' na s unn t о ga  Ma e ine 6äho su*
ja osa. Esialgne masinate*  sissoscecmino jn nende mõju töölisklassile,Masina . 
evolutsioon ja edasine nasinat o/?atootmi so arong naa üldmaj andusos.Tootr.il so 
üha suurenev kontsentratsioon jn selle kasulikkus,Masinate mõju tööliste töö- 
rnkonduselc ja töö is- 'loomule. Ricardo, Marxi ,Loxso avamisod. Parondusod ' 
selle viinas'.; arvariisclc_. Spotsiali satsioon ja kombinatsioon. Tingimused, 
millisue juures on kasulik suurtööstus Ja selle laienemise piirid. Manuf aktuu- 
ri ja vabrilau areng Venes. Possossioonilised vabrikud Peeter Suure ajal. 
Bücher! n.n. mssilisolt oootmise seadus.

15 .p. - Üldõpetus ettevõttest. Kapitali sblikkudo ettovõteto vormid, Kapita
listlikud ettevõtted: a) üksikisikul!sod, b) kolloktilvsod.Üho^^a^toisM^täh- 

) ia., ottovõüto (Untorrochnung) mõiste tähtsus. Tais- 
ühinud ja usaldusühingud (lommandiit).ÄktsicsoltsidAkosiesoltsidotolckimi- 
ne ejaloos ja tema tekkimise põhjused. Aktsiaseltsi kapitali "tunnuse ja vormi 
erisus. Aktsicselosi orEenide Artsiasolosido tekkimine ja arenomistingimused, 
nonde head ja halvad küljed, Uhingud piiratud vastutusega ( a. m. b. h. ) Akt s i a-. 
sortside no о du s t ami sa viis id (vomic!, Alrosinsoltsigo arerig orimaiso Uued 
vaat - d aktsionäride seisurorralo(ilfording, Pocraz itolry, Eho: nborg. ) Akt sia
s e 11 sl de tulul-m s. P anga rtj u. Ka s vari nq, selle vormi j uur о s.

16 .p. - Ettevõtjate liidud. Nende hinnang ja pliritolu "kirjanduses. Ette
võtjate liitude tekkimise ooldusod, mis peituvad" nuudi saja ma j andus Ius,6õ0t- 
mi s 11 -igmust3s, vaIIT su se" poit iTecDi des. 'Kapi t eli torcenosi s " j no /SoTTö" 
tööstus liim organi saha iooni vormi arongu soncusopincus.Nondo erisugused vor
mid. Konventsioonid, kornorid, ringid. Fond;.: Isctloorõ;. j_a täht su so hinnang •

andusos.Tootr.il
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Süindikaadid, kartollide Sündikactide organisatsiooni iseloom ja togovus.Etto 
võtjate liitude klassif iltntsioon (Lüomoun) ja nonde üksikud lijgid. Kartelli 
Mest ja sündikaatidost osavõtjate vaheliste lopoto liigid ."Kartell id ja riik. 
Kontsernid. Trustid. Sündikastido ja trustide mõju majenduserillgodolo. Non- 
do areng eri mais. Riiklik kapitalism.

17 .p. -- Ühistegolisod põhimõtted majanduselus. Krodiituhingud.Schulzo- 
Delitsch’ ja. Raiff isen’i süs eemid. Tarbimisihingud. Nonde algus ja areng 
Inglismaal. Tarbimisühingu'^o tähtsuse hinnang. Tootvad ühingud. Artellid Vene
maal. Tootvate ühingute ajalugu ja nende hinnang. Põllumajanduslik ühistege
vus.

18 .p. - Põllumajandus. Põllumaj ancusliku tootmise omapärasused. Suur- ja 
väike-põllumajandus. Maavaldus ja põ]lumajanduslil tööstus. Majanduse inten- 
sif ikatsioon. Suur- ja väice-põllumaj anduso olukord nitmoswmstes maades. 
Maa. võlakoormatus. Rendi tähtsus. Kogukondlik maavaldus ja tema hinnang.

LEI. Jaotus c
19 . p. - "Ühiskondliku tulu ja toma jaotuse üldmõisto. Rahva tululiikide 

põhijaotus. Töised ja mitcotöisod tulud. Rahvatulu õpetuse järkjärguline arer 
alates füsiolcrantidega ja lõpetades ajaloolise kooli esindajatega. Eri- põhi- 
ja bei send-tulud. Rahvatulu arvestus. Eraomandiõiguse erisugused pihj ondusod. 
Piirkcasulikkuse toooria esindajate ja Marx’! jaotustoooria.

20 . p. - Tööpaik, Tööpaiga erinevus teistest ihiskcondlilu tulu liikidest. 
Tööpaiga vormid. Nominaalne ja reaalne tööpaik. Aja- ja tülciböö-pall. Prog- 
rossiivne oööpalk. Liuguvad asomkud. Tööliste osavõtt ettevõtte puhaskasust. 
Töiste tulude orinovus mitmesugustel tööaladel ja selle põhjused. Mitmesugu
sed tööpaiga boooriad. Elatusmiinimumi teooria (“raudne ” seadus). Tööpaiga 
fondi t oooric. Clerkli boooria. Tootlikkusoteooria. Sotsiaalne tööpaiga teoo
ria.

21 . o. - Töölcning ja tema tingimused. Tööliste liidud ja nonde funktsioo
nid. Tradc--"inion?ide tekkimine Inglismaal ja nende tegevus. Omaabi, toön0o 
toetamine, foölista liidud Saksamaal. Streigid. Tööliste ja ettevõtjate vahe
liste tüliio lchendamine. Lcpituskojad ja vahekohtud. Soccusandlikuc korral
dused ic lsl simusos, Vabrilcu seadusandlus Inglismaal ja, teistes maades. Töö 
liste rindluscus. Tööliste kindlustus Saksamaal ja selle liigid. Kindlustus 
teotus vc tu. HaLkllk tööpaiga ommaldamine.

22 . • ■- las 1. Insumi osised. Taht samad kasumi teooriad: a) tootlickuso 
(Zurochnuunchorio), b, tootlike jõudluste (Nutzungsthcorie), e) hoidumus- 
(ootus) oooczin, C) ööuasu toooria, o) teooriad, mis solotava kasumit aja 
momendist. Böhnm-Ee onl ■ i Õpetus. Tema Tema teooria poaväitod ja nende kriiti
ka. Marx7! loesumj õpetuse alused. Lisaväärtuse mõiste. Tema päritolu ja side 
Marx’! väärtuse oooriega-

23 .p - Lisaväärtus Marxil teoorias ja kasum. Vastuolu väärtus;?, ja hinna 
vahel, "lopitalil simoso köite mõistatus. Loxis’c seletus.Mõistatuse lahen
dus Marx’! enda poolt. Tema seletuse side tema poolt püstitatud kapitali jao
tusega osadesse. Kapitali erisugune ehitus. Marx’i poolt selle kohta avalda
tud arvamuste hinnang. Prof. Struve arvamsod tooliluso küsimuse üle. Dünaa
miline teoorja. Toe tiik- too teooria ja selle põhjendus. Selle toooria illust- 
troerimino mitmesuguste ottovõtoto tüüpide näitega. Kasum ja kasvik. Kesk
mise knsvikumäine körqus. Kasumi suurus tootmises ,

<4. p. - Põnimiluront. Põhiniimrondl lüsirmso ajalugu majanduslikus kir
janduses. Ricardo öpotus. Difforonssical-püimiluzondi toooria kriitika.Bas- 
tiat. Carey. Todbortus’e põhimikuründi toooria. Iorz’i. Õpetus, Linnarendi 
omapärasused, Pöhmilurondi kõrguse ajalool: .sod muutused, laa natsionalisoo 
rimino. Henry George teooria. Väärtuse teeninata juurokasv. Rendi mõiste 
uusim lai ondamino maj andus o oorins .

- IV. Vahetus«
25. p. - õpetus vahetusest < Kaupade turuhind. Turuhindade kõilcumino kau- 

oemnjenduso zguloorijana. Nõudmine jn palclcumino, Austria kooli õpetus hin
nast ja selle kriitika. Luksusesemete ja vältimatute osomoto hinnad, Noslmmi- 
no hind. Tootmiskulude tähtsus hindade maäromi sol. Hinnad ja kasum. Hindado 
regulocrim no» Vabelt taastoodotavad ja mitte vabalt taostoodotavad kaubad« 
Vaba inajandusliku käibe kitsendamine. Monopolihinnad. Taksid»

25. p, Raha. Raha t kkimino ja ajalugu. Väartmotallido tähtsus rohncena. 
Raha funktsioonid. Roho väärtus.. ■ Raha väärtuse kvantitatiivne toooria. niik- 
liк rohocoonnn. enlo vajalik raha hulk. Münt ja raha sü st oomid. Monome talile' 
Eimotcllsomiligid. Grosham'i seadus. Lonkava valuuta süsteem. Ladirn reha 
liit, u..dunonomoonllismi areng. Eesti rahasüsteem.

27. p. - Fobozmehn: Paberraha mõisto piiritolu. Paberraha ja pangatähed. 
Paberraha orinovus krodiitdokumontidost. Paberraha väärtus. Agio. Paborochn~ 
Ilse säbinmu varjuküljed. Paberraha väärtuse vostauro erimi so viisid, Konso~ 
lidntsio D-vo-vr tsioon, Paborrshe üldhinnang. Paberraha ajalugu Vonomanl. 
Siirdumine kulamono.j??-alli sm! lo. Lacilma rehamej andus peale maailmasõda«

28. p. - Krediit Je tema tähtsus rahvamajanduses. Krediidi olemas-Krediidi
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tiigid Ja vormic. Kroi1di njnlnm. Krudiidiolmuo id. Volscl. Liht- ja käsk- 
votolId. Veksli e.jnlumu ja piritol 1. Veksli osa volotus-votsossis. V J7; sl id 
väliskaubanusos . Veksli kurss. Kaubandus- ja 1 in’eeuhilens .

29p. “ Krodiiecutusud. Ponnnc. Pankade t imino Ja ajalugu. Pankade 
ligie. Rnhn- ja krodu.tpansod. Iuhinjaliso kr didi ponman. Panga oporatsioo- 
nido li? gl . Konmoro sponmad. Emissiooninanond. Penoctähcd. Pangecihtodo vano, 
tase kindlust sviisid. '

30. p. - Pila-ajalise (hüpoteek) krediidi oonend ja nonlo oo .-.ratsioonid.
S scukass n. Vastastikused kerodi ituhingud. Leonulre sssd. Lombar id. Arvekojad, 
( Glnorin -housu) . Krodizdi ja kr о dii tasutus t о Uld hinnang tänane, va ralva- 
in j andus liin; : lu suhtes.

^1. D. - Kn1 nndus. õiste ja liigid. Kauhenlus aj alu uu. Kaubanduslik 
ха.'ovus XIX 9nj ndil. Kouonnduslil spokulctsioon. Kaubanduslik: ottovõtt.; ja 
tom nrons . Ünivorsa.al-kauplused. Kaubandusliku veh taiet1" so v.1 j otönju iso 
püädod. Kr/ bonso rovamnjnndslik tähtsus.

32 p. - Laada'1. Corsid. Börsilmnubandnsc liigid. Tähtsaisad börcio oretsioo- 
bd je non iscloom. V lislavbandusc poliitila. Pea suunad ?.:oubaniusuoliti- 
r s (nortanti lism, vabakaubandus, protoltsioni sm) . Kaubandusnolitilta Lhirc- 
- - ajalugu. K-ubanduslcpin;iid. tolliliitudo t. ndontsid.

■-3 P*  ~ Te'; ja li iklomi svahondid. Liiki omi sliigic. Liiklomsvan ondito ' 
tähtsus r/iivauajanduses. Liilclomistoodo arengu, ajalugu. Raudtee/.. Raudico 

tbovtbe onpärnsuson. Raudt. o-mnj anduse sustcotd. Roudt .. tähtsus ja kasu- 
Liklns. Rnuctcounriif id.

V.Terbiminc. .
34 D - Terhmino, ki kogu majanduslilu tercvuso eesmärgi,tähtsus. Toot- 

ine jn barbimno. Erisms bo sotsiaalsete rühneco tarhlms eelarved. Malt- 
hus ’ о r ova s ilcuto oomic . Kindlustusas j andus. Kindlustuse nõisto ja olcms. 
Kindlustus- Üldteooria. Kindlustüse liigid: a) subjekti ja b) objekti järele. 
Tööliste kindlustus. Elukindlustus. Kindlustuse ulcmn jenduslik tähtsusi

35 D. - Turu tähtsus kapitali solilus mn j ncuscs. Sico- ja välisturg kapi
talistlik s madis. Seose katkomino bootmisc ja ta^biniso vnhcl leopinlist- 
lilns korr's. Kri st . Kapi tali stiile tsukl. Kriiside p rioodili sus. Kriisido 
isoloom m tininc. J vons’i, Lnvcloye ja. Jurlerli, Sisnondi j; Rocbortus’o 
hriisido t о orisd. Turan-, viranovskv krii sidotoooris. Soos kriisi- ja tum- 
6 oori nt о vahel. pobus lconjuktuuri st.
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